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INNHOLD
Utdelt oppgavetekst
Vedlegg plantegning

FORORD
Innredning og disponering av rom er kjerneaktiviteten i interiørfaget. Oppgaven er utformet med tanke på en
fremtidig arbeidssituasjon innenfor interiørfaget.
Oppgaven gir rom for kreativitet, eksperimentering og nytenking.

VEILEDNING OG INSTRUKS TIL KONKURRENTENE
Total tid for oppgaven er 4 timer. Du disponerer selv tiden, men alt materiell må leveres innen fastsatt tid til
bedømming.
Du får utlevert plantegning som du kan bruke som underlag, på selve konkurransedagen.
Tilgjengelig utstyr under konkurransen vil være fargeprøver fra Jotun. Material- og gulvprøver. Kopimaskin
med mulighet for fargeutskrift.
Du må selv ta med deg nødvendig tegneutstyr og pc.
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BESKRIVELSE AV OPPGAVEN
Oppgaven er individuell
Tema: Soverom
Vi anbefaler at du starter med å lese hva kunden ønsker, både i forhold til funksjon og estetikk.
Så bør du sette sammen et moodboard hvor du viser dine tanker og ideer rundt tema soverom.
Deretter bør du utforme et soverom som passer til kundebeskrivelsen. Dette viser du frem med en
plantegning og oppriss eller isometri. I tillegg skal du sette sammen et produktkart med produkter, samt et
farge- og materialkart.
Kunden er en 12 år gammel jente som skal få seg nytt soverom. Familien har bygd nytt moderne hus, med
store vindusflater, store åpne rom og gjennomgående bruk av hvitoljet kvistfri furu på vegg og betonggulv.
Hun ønsker seg et moderne ungdomsrom. Det skal være plass til en seng (120 cm bredde) Møbler for
oppbevaring av klær. Noe å sitte på i tillegg til sengen. Pynt og interiørdetaljer som passer til.
Forberedelser
Du skal under forberedelsen gjøre undersøkelse om hva som trengs i et soverom og hva en 12- åring
trenger og liker.
Du skal levere:
1.
2.
3.
4.
5.

Moodboard
Plantegning
Oppriss eller isometri - fargelagt
Farge- og materialkart
Produktkart

Format A3 – liggende format på alle oppgavene. Alt skal skrives ut.
Husk å merk alle plansjer med navn og dato.
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KOMPETANSEMÅL
• Bruke produkt- og bransjekunnskap i eget arbeid
• Bruke fagrelaterte fargesystemer
• Bruke materialer, teknikker, form og farge i samsvar med funksjon og
arbeidets art
• Definere kundens ønsker og behov, samt presentere ideer til ulike
interiør- og utstillingsløsninger

BEDØMMINGSKRITERIER OG VURDERINGSSKJEMA
Høyt nivå: 5-6

Middels nivå: 3-4

Lavt nivå: 1-2

Funksjon

Innlevert materiale viser en
kreativ funksjonell løsning
med gode forslag til
gjennomføring

Innlevert materiale viser
en del funksjonelle
løsninger og
innredningsvalg

Innlevert materiale viser få
eller lite gjennomførbare
funksjonelle løsninger

Estetikk

Innlevert materiale viser en
gjennomført visuell
tilnærming i tråd med oppriss
eller isometri og farge- og
materialkart.

Innlevert materiale viser
en visuell tilnærming som
virker planlagt og henger
sammen på de fleste plan

Innlevert materiale redegjør i
liten grad for en bevisst
visuell tilnærming

Teknikk

Farge- og materialkart
fremstår som ryddig
presentert. Opprisset eller
isometri følger planen i
rommet og er godt
visualisert. Plantegningen er
gjennomtenkt.

Innlevert materiale
fremstår godt planlagt
med noen tekniske
mangler

Innlevert materiale er
ufullstendig og fremstår
uryddig planlagt og
presentert.

LYKKE TIL
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