ORDINÆR EKSAMEN

HSBVP10113 Barnevernpedagogen: faget, yrket og samfunnet
(25 studiepoeng)
Deleksamen 1: To dagers hjemmeeksamen i gruppe

Avd. for Bachelor i barnevern, kull BVP 2015
helse- og
sosialfag Utleveres mandag, 21.09.15 kl. 10:00
Innleveres onsdag, 23.09.15 kl. 10:00
Sensurdato onsdag, 14.10.15
Vurderingskriterier ved hjemmeeksamener
Besvarelsen skal leveres i 3 eksemplarer i resepsjonen ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse- og
sosialfag. Forsidemalen for hjemmeeksamen som finnes i Fronter «Rom for kull bvp høst 2015» skal
benyttes. Besvarelsen skal også leveres til plagiatkontroll i eget rom i Fronter «Oppgaveinnlevering –
plagiatkontroll 2015/2016». Besvarelser som leveres etter innleveringsfristen, sensureres ikke og
regnes som ikke bestått eksamen.

Gjennom eksamensbesvarelsen skal kandidaten dokumentere tilstrekkelig faglig forståelse av
temaene som er dekket i oppgaveteksten. Det vil bli lagt vekt på kandidatens evne til teoretisk
belysning, logisk resonnering og selvstendig tenkning i forhold til oppgaven. I den forbindelse
vektlegges også kandidatens evne til å tolke og avgrense oppgaveteksten og begrunne de valg
som blir foretatt.
Det legges vekt på at kandidaten henviser til kilder. Det blir lagt vekt på at besvarelsen er
oversiktlig og logisk disponert og at fagstoffet i all vesentlighet framstilles med kandidatens egne
formuleringer. Besvarelsen skal ikke overskride det angitte antall ord. Dersom denne
maksimalgrensen overskrides med mer enn 10 % får det innvirkning på karakteren.
Plagiatkontroll/fusk:
Alle hjemmeeksamener og mappeinnleveringer skal til elektronisk plagiatkontroll. Manglende
innlevering av elektronisk besvarelse vil medføre at besvarelsen ikke blir sensurert. Ved
hjemmeeksamen og andre skriftlige vurderingsformer vil plagiering og avskrift av faglitteratur og
andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder bli vurdert som fusk. Det gjelder
også helt eller delvis identiske besvarelser. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved
Høgskolen i Østfold (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-01-25-303).
Ved klage på karaktersetting på gruppeoppgaven, må alle medlemmene i gruppen samtykke i og
skrive under på klagen. Resultatet på klagebehandlingen gjelder for samtlige i gruppen.
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HSBVP10113 Deleksamen 1:

Case:
Dere er i praksis på SFO på en barneskole. Dere legger merke til Odin på 8 år. Han er stille, deltar
lite i lek, holder seg for seg selv og smiler sjelden. Odin har ofte klær som er flekkete og fillete og
ofte av feil størrelse, enten for stort eller for smått. Han blir som regel hentet av sin mor like før
stengetid på SFO. Mor virker sliten og snakker sjelden med personalet ved henting. Hun venter
som regel i bilen på at Odin skal komme. Noen ganger blir Odin hentet av en mann som visstnok
er mors kjæreste.
Oppgave 1:
Gi en beskrivelse av ulike former for omsorgssvikt som kan være aktuelt å reflektere over når det
gjelder Odins situasjon.
Dere skal ikke vurdere om saken skal meldes til barneverntjenesten eller hvordan gå frem i en
barnevernssak.

Oppgave 2:
Beskriv hva utviklingspsykologi er. Hvorfor er det viktig for en barnevernspedagog å ha denne
kunnskapen?

Oppgave 3:
Nevn minst tre av FO sine yrkesetiske retningslinjer som kan være aktuelle i møte med Odins
familie. Hvordan kommer de yrkesetiske retningslinjene til anvendelse for deg som
barnevernspedagog i møte med familien?

Oppgave 4:
Forklar begrepene omsorg, oppdragelse og behandling i barnevernfaglig arbeid?

Hver oppgave skal besvares med maks 500 ord. Alle oppgavene skal besvares.

Lykke til!
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