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Bokmål 
 

Informasjon til forberedelsesdelen  
 
Forberedelsestid Forberedelsestiden varer én dag. 

Hjelpemidler På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av 
Internett. 
 
På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, bortsett fra Internett og 
andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon.  

Bruk av kilder Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en 
slik måte at leseren kan finne fram til dem. 
 
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og 
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal 
du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.  

Vedlegg Det er ingen vedlegg. 

Andre opplysninger Forberedelsesdagen er obligatorisk skoledag. I forberedelsestiden 
kan du samarbeide med andre, finne informasjon og få veiledning. 

Informasjon om 
vurderingen 

Se eksamensveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse til 
sentralt gitt skriftlig eksamen. Veiledningen finner du på 
utdanningsdirektoratet.no.   
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TEMA: Østfold på hjul – planleggingsverktøy for sykkelferie i Østfold 
 
«Østfold på hjul» er et fylkeskommunalt initiativ der målet er å stimulere til aktivitet og få både 
besøkende og innbyggere i Østfold til å bli bedre kjent med Østfolds lokalhistorie og kultur. For å 
få dette til ønsker de å legge til rette for økt bruk av både veier og sykkelveier i fylket. 
 
En prosjektgruppe er satt til å utarbeide forslag til sykkelruter gjennom fylket. På en del utvalgte 
steder skal det legges til rette for at gjester skal kunne kjøpe inngangsbillett til attraksjoner og 
delta i ulike aktiviteter. 
 
For å promotere dette initiativet ønsker Østfold fylkeskommune å utvikle noen applikasjoner 
som skal være tilgjengelige på nettsidene deres. Applikasjonene skal gjøre det enklere for 
gjester å planlegge turene, ved at de kan bli kjent med byene og sykkelrutene før turen starter. 
Under eksamen vil du få i oppgave å utvikle noen slike applikasjoner. 
 
Under eksamen vil du få utlevert foto- og filmmateriale som skal brukes i applikasjonene. 
Fotoene legges ved i jpg- og/eller png-format. Filmene legges ved i mp4-format. Du må selv 
sørge for å ha programvare som kan konvertere filene til formater du kan bruke i dine løsninger 
og din programvare. Filene pakkes og legges ved i en zip-fil. 
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