ORDINÆR EKSAMEN
HSBVP30211 Tiltaksarbeid og saksbehandling i barnevernet
(15 studiepoeng)
Avd. for Bachelor i barnevern, kull BVP 2013
helse-og
sosialfag Gruppeoppgave som hjemmeeksamen over 3 dager

Utleveres
mandag, 14.12.15 kl. 10:00
Innleveres torsdag, 17.12.15 kl. 10:00
Sensurdato mandag 18.01.16
Vurderingskriterier ved hjemmeeksamener
Besvarelsen skal leveres i 3 eksemplarer i resepsjonen ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og
sosialfag. Benytt forsidemalen for hjemmeeksamen, som ligger i kullrommet i Fronter. Besvarelsen
skal også leveres til plagiatkontroll i eget rom i Fronter «Oppgaveinnlevering – plagiatkontroll
2015/2016». Besvarelser som leveres etter innleveringsfristen, sensureres ikke. Det registreres som
«ikke møtt» og teller som ett eksamensforsøk.
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, 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.
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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Case
Lise 16 år
Skolen ringer barneverntjenesten på morgenen og uttrykker stor bekymring for jentas høye
skolefravær og negative utvikling. Jenta har siden høstferien vært sporadisk på skolen. Hun er sjelden
i første og siste time. Far tok kontakt med skolen i dag hvor han frykter for jentas bruk av rusmidler, i
tillegg er far bekymret for at jenta blir utnyttet seksuelt for å få tilgang på rusmidler. Skolen sier at
jenta har endret seg en del siden forrige skoleår. Hun virker tøffere i språket, hun provoserer lærere
og andre medelever. Det har vært flere episoder siden sommeren hvor hun har slått andre
medelever helt uprovosert. Hun havner ofte i konflikt med medelever. Hun har ved et par
anledninger truet både elever og lærere, noe som har medført at det er flere som er redd henne.
Det fremkommer videre at jenta har søkt seg til et negativt miljø og flere ungdommer har uttalt at
jenta ruser seg mye og at hun er ukritisk til hva hun ruser seg på. Jenta har en kjæreste som hun
oppholder seg mye hos. Kjæresten er 35 år gammel og en kjenning av politiet. Skolen mener at
denne negative utviklingen ikke kan fortsette og frykter for jentas liv dersom hun fortsetter med
ukritisk rusbruk. Jenta er ikke på skolen i dag. Far har fortalt skolen at de tror at jenta er hos
kjæresten.
Barneverntjenesten innkaller foreldrene til samtale samme dag. Foreldrene sier de er svært
bekymret for Lise. Mor forteller at jenta har stjålet flere tusen hos dem. Hun er ofte ute på natten og
vet ofte ikke hvor hun er. Når hun stikker av slik bruker hun heller ikke svare mobilen. Hun har sluttet
å være sammen med de jentene som er «sunne jenter» som mor sier det. De forteller at hun ikke har
vært hjemme på et par dager og hun svarer ikke telefonen når de ringe henne. De snakket med en
tidligere venninne av jenta som fortalte at hun så Lise sammen med kjæresten i byen i går kveld. Lise
virket da ruset. Både mor og far er for tiden sykemeldt. De sover ikke om natta og frykter at de skal
finne jenta i rennesteinene. Tidligere har jenta strevd med depresjon hvor hun har stengt seg inne på
rommet. Jenta fikk tilbud om hjelp fra BUP, men jenta ville ikke lenger gå til BUP. Foreldrene har
funnet brukerutstyr på jentas rom. De sier at det virker som Lise bare er opptatt av å ruse seg. Når
hun er hjemme unngår hun foreldrene. Når de snakker sammen eskalerer det til krangling og jenta
har også begynt å slå mor. I tillegg er de bekymret for lillebror som går i 1 klasse. De ser at dette også
går utover han og at han er redd storesøster. De tenker at de må skjerme gutten for Lise. Foreldrene
sier at de ikke klarer mer.
Barneverntjenesten er i dag inne med tiltak i form av råd og veiledning og har i tillegg forsøkt andre
hjelpetiltak i familien. Barneverntjenesten er veldig bekymret for jentas negative utvikling.
Barneverntjenesten tar kontakt med politiet for å reise ut til kjæresten sin adresse for å se om jenta
er der.
Når barneverntjenesten ankommer huset til kjæresten står Lise i døren. Hun hilser høflig på
saksbehandler og er villig til å prate med dem. Barneverntjenesten informerer Lise om bekymringen
de har mottatt fra skolen og foreldrene. På spørsmål om det er lenge siden Lise ruset seg sier Lise at
hun røykte litt hasj i går men at hun ikke er ruset nå. Jenta lukter imidlertid alkohol og oppleves som
sløv i blikket. Lise sier at hun hater å være hjemme fordi foreldene bare maser på henne. Hun sier at
hun ikke har noe rusproblem og at tenker å flytte inn til kjæresten. Lise sier at hun ikke har tenkt til å
reise hjem. På spørsmål om barneverntjenesten kan få snakke med kjæresten svarer Lise at det er
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uaktuelt fordi han hater barneverntjenesten etter at de tok ungene hans. Lise går inn og lukker døren
bak seg.
Politiet uttrykker stor bekymring. De sitter på opplysninger om kjæresten og mener at det er svært
uheldig for jenta å oppholde seg her. De kjenner godt til kjæresten og hans kompiser som bruker å
være her. De er godt kjent for politiet både med tanke på rus og kriminalitet. Politiet utelukker ikke
at jenta blir utnyttet seksuelt i forbindelse med kjøp og salg av narkotika.

Oppgave
Gjør rede for hvordan barneverntjenesten bør gå frem for å undersøke saken. Hvilke forhold må
barnevernet utrede særskilt med tanke på jentas problematikk? Ta stilling til om det er grunnlag for å
iverksette tiltak etter atferdsbestemmelsene i barnevernloven. Vurder spesielt om barnevernloven
åpner for tvungen plassering av jenta. Drøft kort de ulike plasseringsalternativene.
Oppgaven skal begrunnes ut fra barnevernfaglige og juridiske rammer.
Besvarelsen skal forankres i caset slik det foreligger. Unngå å endre opplysninger og forutsetninger i
caset slik at problemstillinger bortfaller.
Besvarelsen skal ha et omfang på maks 3000 ord

Lykke til!
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