
Modul 5   UC Syddanmark - Socialrådgiveruddannelsen 
 
 

Prøveform og prøvebestemmelse 
Modul 5 
 
Generelle Informationer til 
modulprøven 
 

De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: 
• Informationer om elektronisk aflevering. 
• Afleveres opgaven ikke rettidig, ukorrekt eller mangelfuld har den studerende forbrugt et forsøg. 
• Den studerende er ved indskrivning på studiet automatisk tilmeldt modulafprøvningen.  

Kilder • Bekendtgørelsen 766 af 24. juni 2011, og Studieordningen for Socialrådgiveruddannelsen 
• Eksamensbekendtgørelse 1519 af 16. december 2013  
• Karakterbekendtgørelsen 1601 af 17. december 2014 gældende fra 1. maj 2015 – 31. august 

2015 
• Karakterbekendtgørelsen 114 af 03. februar 2015 gældende fra 1. september 2015 
• Retningslinjer og vejledninger til den mundtlige og skriftlige afprøvning, samt anvendte cases 

Modul 5 Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier 
 

Bedømmelse 
Karakterskala 

Intern 
Godkendt / Ikke godkendt 

Læringsmål Den studerende har viden om: 
• Teoretisk og empirisk viden om udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres 

familier 
• Børn og unges udvikling 
• Betydningen af handicap i relation til børn og unges udvikling 
• Udsatte familiers levevilkår og belastninger for familier med børn med handicap - herunder 

risiko- og beskyttelsesfaktorer 
• Forskellige familieformer, netværk og dets betydning 
• Retlig regulering og centrale myndigheder på området herunder internationale konventioner 
• Metoder inden for socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap 

og deres familier 
• Inddragelse af og samtale med børn og unge 

 
Den studerende har færdigheder i at: 

• Beskrive, analysere og vurdere udsatte børns og unges samt børn og unge med handicap og 
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deres familiers situation i et helhedsperspektiv 
• Anvende metoder og redskaber i arbejdet 
• Anvende lovgivningen samt reflektere over myndighedsudøvelsen 
• Skriftlig/mundtlig fremstilling knyttet til professionsudøvelsen 

 
Den studerende har kompetence til at: 

• Identificere og beskrive et socialt problem 
• Reflektere over kommunikative og professionsetiske problemstillinger 

Afprøvningsform  Mundtlig afprøvning i grupper. Der indgår et gruppefremstillet skriftligt produkt I afprøvningsgrundlaget. 
Det skriftlige produkt skal fremstå læsevenligt. 
Se retningslinjer og vejledning til den mundtlige afprøvning og det skriftlige produkt. 

Bedømmelsesgrundlag Bedømmelsesgrundlaget er modulets læringsmål jf. Studieordningens fællesdel for Socialrådgiver- 
uddannelserne i Danmark og den Institutionelle studieordning. 
Der foretages en samlet vurdering af den mundtlige afprøvning og det skriftlige produkt.  

Eksaminationstid 45 min. pr. gruppe excl. votering. Gruppens størrelse: 4 – 5 studerende.  
Modulomprøve Den studerende har tre forsøg. Den studerende skal have bestået modulafprøvningen senest inden 

afprøvningen af modul 13. Informationer om modulomprøven fremgår af BB.  
Ved omprøve kan gruppens størrelse ved afprøvning variere. Der er følgende retningslinjer for eksamens 
tid ved omprøve: 
1 studerende 15 minutter 
2 studerende 20 minutter 
3 studerende 25 minutter 
4-5 studerende 30 minutter 
 
Såfremt omprøven foretages af en person, har den studerende 5 minutter til rådighed til et oplæg. Det 
mundtlige oplæg skal tage udgangspunkt i det skriftlige produkt. Den studerende skal reflekterer over 
egen læring i relation til studieordningens krav.  
Såfremt omprøven er med 2 eller flere personer afholdes afprøvningen som beskrevet i prøveformer og 
prøvebestemmelserne.  
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Prøveform og prøvebestemmelse 

Modul 5 Retningslinjer og vejledning til det skriftlige produkt  

 

En børnefaglig undersøgelse 
 

1. Med udgangspunkt i casen, skal I træffe en afgørelse om at iværksætte en børnefaglig undersøgelse. I skal udfærdige en skriftlig afgørelse 
med begrundelse og klagevejledning til familien.  
 

2. Med udgangspunkt i casen skal I: 

a) Lave en fokuseret, skriftlig, systematisk, helhedsorienteret beskrivelse jfr. Sel § 50. Her inddrages opgavebesvarelsen af de juridiske aspekter i 
casen, som for eksempel begrundelsen for afgørelsen om at udarbejde en børnefaglig undersøgelse.  

b) Analysere beskrivelsen. Analyserammen er Bronfenbrenners udviklingsøkolgiske teori. Hvortil I inddrager undervisningen og litteraturen fra 
modul 3, der hvor I finder det relevant. 

c) I skal på baggrund af beskrivelsen og analysen udarbejde en begrundet vurdering af hvilke ressourcer og problemer der er i forhold til børnene, 
forældrene og netværket.  
Hvis der er forhold, I ikke finder beskrevet fyldestgørende i casen, må I skrive i jeres besvarelse, hvordan I vil forholde jer til det.  
Gør det eksplicit hvilke teoretiske overvejelser I gør jer i analysen. 

 
Opgaven må maks. være på 24 000 anslag med mellemrum. Eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. 

Det skriftlige produkt skal være læsevenligt og den skriftlige formulering og opsætning indgår i bedømmelsen.   

Kilder og referencer skal være efter APA Standard. 

Opgaven skal kunne læses og bedømmes uden inddragelse af bilag. 
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Prøveform og prøvebestemmelse 
 

Modul 5 Case 
 
 

Henriette og Frank møder hinanden på Englandsbåden, hvor de begge arbejder i 2005. Henriette er da 22 år og Frank er 23 år. 

 Henriettes netværk består af hendes plejeforældre, Gert og Hanne, som bor i Varde. Her har Henriette boet, siden hun var 5 år. Hun 

også 3 pleje-søskende, Kim på 33, Bo på 31 og Sanne på 29. Alle tre bor sammen med deres familier i Varde og omegn. Henriette har et 

varmt forhold til dem alle, men ser dem kun til familiesammenkomster.  

Julen tilbringer hun på Langeland med sin moster Kimmie og hendes barn Chris, der er på alder med Henriette. Her deltager Henriettes 

mor, Ketty, også. I julen mødes de og er sammen i et par dage.  Ketty bor også på Langeland. Henriette har ikke yderligere biologisk 

familie. Faderen er uoplyst og bedsteforældrene er døde. Henriette blev i sin tid anbragt hos plejefamilien pga. Kettys alkoholmisbrug.  

De første 5 år af Henriettes liv blev hun ofte overladt til bedsteforældrene i Odense og Kettys tilfældige bekendtskaber. Ketty opholdt sig 

sjældent i sin bolig og var i perioder helt uden bolig pga. huslejerestancer. Kommunen hjalp hende ofte med økonomisk hjælp til betaling 

af restancer og til indskud til ny bolig.  Henriette har jævnligt kontakt med moderen Ketty. De snakker i telefon sammen, men mødes 

sjældent på grund af den geografiske afstand. Ketty har også bortadopteret en søn, før Henriette blev født. Ingen af dem har, eller har 

haft, kontakt med ham. Henriette har haft en almindelig folkeskolegang i Varde. Hun var dog ikke glad for skolen. Hun var fagligt svag og 

følte sig ofte mobbet af pigegruppen på grund af sin overvægt. Dog fik hun en nær veninde, Karolina, som hun stadig har kontakt med. 

Karolina har dog giftet sig med en amerikansk mand og bor nu i USA. Henriette og Karolina har stadig kontakt via Facebook og Skype, 

hvor de følger med i hinandens liv.  
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I fritiden red Henriette på den lokale rideskole. Her var hun sammen med en gruppe piger, der var fælles om deres lidenskab for heste. 

Henriette fik ingen nære venskaber her, men er stadig i kontakt med nogle fra gruppen via Facebook. Efter folkeskolen fik Henriette 

arbejde hos den lokale købmand i Varde. Her fik hun et varmt forhold til købmanden, Hans, og hans familie. Hans’ kone, Ingrid, arbejdede 

også i butikken. Hans og Ingrid har to adoptivbørn, Sille og Adam, der begge er adopterede fra Kina. Sille og Adam er 10 og 12 år yngre 

end Henriette. Ingrid observerede hurtigt, at Henriette knyttede bånd til Sille og Adam og udviste en helt særlig omsorg for de to børn. 

Ingrid gjorde Henriette opmærksom på, at hun nok havde et særligt talent, når det handler om børn og opfordrede hende til at overveje, 

om hun ikke skulle læse til pædagog.  Henriette vidste dog, at man skulle have en gymnasial uddannelse for at komme ind på 

pædagoguddannelsen, det kunne hun ikke se sig ud af. Henriette har stadig kontakt med Sille og Adam via Facebook og har mødt dem 

ved aftalte lejligheder i Esbjerg, hvor de har været ved havnen og gå tur og herefter på cafe og drikke varm cacao.  

Da Henriette havde været ansat hos Købmanden i et par år, besluttede hun sig for at flytte til Esbjerg og starte som social- og 

sundhedshjælper. Hun fik arbejde på et plejehjem og gik i gang med uddannelsen.  På uddannelsen fik hun to gode veninder, Berit og 

Ulla, der begge var 5 – 6 år ældre end Henriette. De tre studerede sammen og brugte en del fritid sammen. De gik på diskotek i 

weekenden, shoppede sammen osv. Både Berit og Ulla blev gift og fik børn nogenlunde samtidig og venskabet mellem dem og Henriette 

gled ud med familie-hverdagen. Henriette har dog stadig kontakt med dem begge via Facebook. Da Henriette var færdig med 

uddannelsen, fik hun lyst til at opleve noget andet. Hun søgte derfor arbejde på Englandsbåden. Her arbejder hun i restauranten, da hun 

møder Frank.  

Frank er fra Esbjerg. Han er vokset op i kvarteret omkring Havnegade og Borgergade. De flyttede flere gange under hans opvækst men de 

forblev altid i samme bydel. Bydelen bestod fortrinsvis af mindre arbejderlejligheder, baggårde med værksteder og værtshuse. Det meste 

af bygningsmassen er siden revet ned og omdannet til parkeringspladser for handlende samt moderne ejerlejligheder. Frank er vokset op 

i en familie bestående af moderen, Beritta og faderen, Eduardt, der kun kaldes og omtales som King. Der var ud over Frank 5 andre børn: 

Christine, Berittas særbarn, der er 11 år ældre end Frank. Berit, der er 5 år ældre end Frank. Connie, der er 3 år ældre end Frank, 
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Flemming, der er 2 år yngre end Frank og Orla, der er 4 år yngre end Frank.  I dag er der kun Orla og Connie tilbage. De øvrige er døde 

som følge af selvmord eller stofmisbrug.  

Såvel Flemming som Berit har efterladt børn. Disse børn er anbragt og Frank kender dem ikke. Han ved ikke, hvad de hedder eller hvor 

gamle de er.  Christine har efterladt en datter, Diana, der er 18 år og er anbragt hos en plejefamilie. Frank har kontakt til Diana. Han 

holder jul sammen med hende hos hendes plejefamilie i Tønder. Orla arbejder på en gård i Ukraine og har sjældent kontakt med familien. 

Dog er der sporadisk kontakt via Facebook og Skype f.eks. i julen. Connie bor i Aabenraa sammen med sin familie bestående af manden 

Bo og børnene Gustav og Emma. Connie har sluppet kontakten med sin øvrige familie til fordel for Bos netværk og familie. 

Barndommen i hjemmet var præget af angst for King. Beritta fik ofte tæsk af King og børnene var også udsat for Kings hårde hånd. King 

ernærede sig selv ved arbejde på en skrotplads og forefaldende sort arbejde. Herudover var der en del indtægter fra lyssky forretninger. 

King kørte stor amerikanerbil og havde en motorbåd i havnen. Han var en af de første, der fik mobiltelefon. Der manglede ikke mad i 

hjemmet og regningerne blev betalt til tiden. Beritta kom ikke uden for hjemmet. King stod for alle indkøb.  Frank har ikke gået i 

daginstitution, han blev passet af moderen i hjemmet. Han blev fulgt i skole af Christine på første skoledag, men kom herefter sjældent 

og blev ofte sendt hjem, når han kom, da han var urolig og støjende i undervisningen. Han blev meget knyttet til sin søster Christine, der 

tog sig af ham. Christine blev gravid som 15 årig, ingen ved, hvem der er faderen til Diana. Christine blev boende i hjemmet og opholdt sig 

mest her sammen med Beritta. Diana kom ikke i daginstitution. Christine blev tiltagende depressiv og led af angstanfald. Hun blev indlagt 

i psykotisk tilstand, da Diana var 6 år. Under indlæggelsen tog Beritta og King sig af Diana. I forbindelse med indlæggelsen kom der en 

repræsentant for kommunen for at godkende Beritta og King som privat plejefamilie for Diana. Her blev det vurderet, at der ikke kunne 

gives plejetilladelse og Diana blev derfor anbragt hos en plejefamilie i Tønder. Frank var meget ked af dette. Han savnede både Christine 

og Diana. Christine blev udskrevet og Diana kom hjem. Da Diana var 12 år tog Christine sit eget liv. På det tidspunkt var Frank 16 år 

gammel. Han hjalp sin fader med arbejdet på skrotpladsen og andre forefaldende opgaver. Han fik her nogle kammerater fra en 

motorcykelklub. Især Tonny knyttede han bånd til. Diana blev herefter genforenet med plejefamilien i Tønder. Diana gav overfor 
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plejefamilien udtryk for, at hun ville bevare kontakten til Frank. Plejefamilien sørgede herefter for, at Frank kom på jævnlige besøg. Da 

Frank er 18 år, bliver Beritta indlagt på sygehuset og dør af en kræftsygdom. King er ude af sig selv af sorg og vælger at tage til Thailand 

med nogle kontakter. Frank holder fra det tidspunkt jul sammen med Diana og Dianas plejefamilie. Her får han en god kontakt til 

plejefaderen, Mogens, der fortæller ham om sine år på Englandsbåden. Han hjælper Frank med at søge arbejde på båden og som 20 årig 

starter Frank i køkkenet på båden.  

Henriette og Frank bliver forelskede og forlover sig kort efter. Henriette bliver gravid og de bliver enige om at bosætte sig i Esbjerg, hvor 

Frank kan få arbejde som køkkenmedhjælper på en restaurant. Henriette søger arbejde som social- og sundhedshjælper. Hun får et 

vikariat på et plejehjem.  De bosætter sig i en treværelses lejlighed på Gl. Vardevej skråt overfor svømmestadion. Lejligheden hører under 

Dansk Almennyttigt Boligselskab, og de fik allerede kort tid efter deres ansøgning mulighed for at flytte ind da der ingen ventetid var i 

boligselskabet. Lejligheden er lys og god, og ligger i en bydel som bebos af ældre lejere og mennesker der står udenfor arbejdsmarkedet.  

Henriette arbejder som vikar indtil, hun skal gå på barsel.  Vikariatet ophører i barselsperioden. Den 24. september 2006 kommer Isabella 

til verden. Isabella vejer 3.550 gram og er 51 cm. Lang. Hun er en sund og velskabt pige. På barselsgangen får Henriette og Frank besøg af 

Henriettes plejeforældre, Ingrid, Sille og Adam og Diana, der kommer sammen med plejefader Mogens. Ulla kommer også på et kort 

besøg med en gave fra hende og Berit. Tonny dukker også op med sin kæreste Tanja. 

Da Henriette og Isabella kommer hjem fra barselsgangen, arbejder Frank som køkkenmedhjælper. Han har derfor skiftende og sene 

arbejdstimer. Isabella græder meget om natten. Frank viser sit opfarende temperament. Han bliver rasende over, at Henriette ikke kan få 

Isabella til at være stille, så han kan få sovet. Henriette prøver af bedste evne at få tingene til at glide. Ved det første besøg af 

sundhedsplejersken giver Henriette udtryk for, at hun er træt. Isabella græder meget, fortæller hun. Det betyder, at hun ikke får så meget 

søvn. Henriette forklarer, at Frank ikke kan deltage i pasning af Isabella om natten, da han enten er på arbejde eller skal sove. 

Sundhedsplejersken undersøger Isabella og konkluderer, at Isabella er sund og rask. Hun foreslår Henriette at starte i en mødregruppe, 

hvor hun kan hente sparring med de andre mødre om f.eks. søvn. Sundhedsplejersken spørger til Henriettes familie og Henriette 
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fortæller, at hun ikke orker at se så mange i øjeblikket. Henriette starter ikke i mødregruppen. Frank synes ikke, at det er en god ide. Han 

synes ikke, at hun skal sidde og diskutere deres private forhold i en gruppe med andre kvinder. I en periode er det begrænset, hvem 

Henriette ser. Frank bryder sig ikke om at få gæster. Dog kommer Diana på besøg et par gange og Henriette mødes også et par gange 

med plejemor Hanne i byen, hvor de drikker en kop kaffe.  Til jul bliver de enige om at holde jul sammen med Diana og plejefamilien, 

hvor Frank har haft tradition for at holde jul. Her bliver de mødt med åbne arme og de har alle en god juleaften. Næste dag tager 

Henriette og Frank hjem til Esbjerg. Henriette oplever i stigende grad at føle sig ensom. Hun ser ikke så meget til Frank, der arbejder en 

del og er sammen med Tonny. Hvad de laver, ved hun ikke. Frank fortæller ingenting og er i stigende grad mentalt fraværende hjemme 

hos Henriette. Når hun spørger Frank, bliver han aggressiv og opfarende. Isabella græder stadig en del især om natten.  Henriette 

beslutter, at hun vil søge arbejde. Hun fortæller Frank dette og han accepterer det. Hun skriver derfor Isabella op til en kommunal 

dagplejeplads.  

Henriette får et vikariat på det lokale plejehjem og Isabella en plads hos en lokal dagplejemor. Ved opstarts mødet mellem Henriette og 

dagplejemoderen fortæller Henriette, at det bliver hende, der afleverer og henter Isabella. Dagplejemoderen noterer sig, at Isabella 

virker sky og indelukket. Hun tænker, at det nok er generthed. Hun noterer sig også, at Henriette virker træt og opgivende, men dog glad 

for det forestående arbejde. Henriette begynder på sit arbejde. Her møder hun Margit en ældre social og sundhedshjælper, de er ofte på 

arbejde på samme tid og de fatter hurtig sympati for hinanden. Forsigtigt og over tid bliver Margit den, Henriette spørger hvad hun vil 

foreslå, når nu Isabella græder så meget om natten. For Isabella er stadig urolig om natten. Derhjemme kræver Frank fred og ro og 

Henriette sover derfor sammen med Isabella på Isabellas værelse om natten. Henriette er bange for Franks temperament. Han er 

begyndt at slå hende og hun har en enkelt gang set ham slå Isabella, da Isabella prøvede at få hans opmærksomhed. Henriette prøver at 

undgå, at Isabella er alene med Frank. Hun holder Isabella tæt til sig, når Frank er i nærheden. Flere gange oplever Isabella, at Frank slår 

Henriette.  En nabo, Ingrid på 65 år, som af og til taler med Henriette på trappen, kan høre, at ikke alt er, som det skal være i den lille 

familie. Hun kontakter kommunen og fortæller, at hun er bange for, at Frank slår Henriette og Isabella.  
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På arbejdet klarer Henriette det, så godt hun kan. Hun er ofte træt og uoplagt. Kollegaerne snakker om, at hun virker langsom og at hun 

måske er lidt dum. Ud over Margit undgår Henriette nær kontakt til de øvrige kollegaer og passer så godt hun kan, de opgaver hun skal 

løse.  

Isabella, der er fyldt to år, er indesluttet og klynkende i dagplejen. Den erfarne dagplejemor hæfter sig ved, at hun dels oplever Isabella 

som en pige, der konstant søger hendes opmærksomhed og vil klæbe sig til hende, hvis hun vil forlade stuen, hvor de opholder sig, men 

når hun så kommer tilbage, så undgår Isabella hende helst. Over for de andre børn optræder Isabella ofte vred eller græder. Pludselig 

lyde og bevægelser kan få hende helt ud af fatning. Dagplejemoderen kender sundhedsplejersken både privat og personligt. Hun ringer 

derfor til sundhedsplejersken og spørger til familien. Sundhedsplejersken fortæller, at Isabella er født sund og rask, men at hun husker 

mor som træt og uoplagt. Sundhedsplejersken fortæller, at hun aldrig har mødt faderen, men at hun har hørt af omveje, at han er en 

underlig starut. Dagplejemoderen fortæller, at hun heller ikke har mødt faderen. Dagplejemoderen tager kontakt til dagplejepædagogen 

og fortæller om Isabella. Dagplejepædagogen kommer og iagttager Isabella. Hun konstaterer, at Isabella virker meget utryg. Hun tænker, 

at det vil være godt, hvis Isabella kan blive undersøgt af en læge og af en psykolog. Hun anbefaler dagplejemoderen at tage en snak med 

Henriette. Dagplejemoderen vil lige finde mod til dette og så vil hun tage en snak med Henriette, siger hun til dagplejepædagogen. Hun 

synes jo, at de har et godt samarbejde. Henriette overholder alle aftaler og regler i dagplejen. Hun sørger for, at Isabella er ren og pæn i 

tøjet, at der er regntøj, bleer, madpakke med osv. Og hun kommer altid og henter til tiden, hvilke mange af de dårlige forældre ikke kan 

finde ud af.   

Henriette bliver en dag overfaldet af en dement beboer. Hun bliver frygtelig bange og bryder sammen i gråd. Hun kan slet ikke holde op 

med at græde. Der bliver tilkaldt en krisepsykolog. Psykologen finder, at Henriette skal indlægges på psykiatrisk afdeling.  Henriette bliver 

akut indlagt på psykiatrisk skadestue. Hendes store bekymring er dog datteren Isabella, Henriette får fremstammet, at hun ikke tør 

overlade hende til faderen Frank, da hun er bange for, at hans voldsomme reaktioner vil gå ud over datteren, da han jo tidligere har slået 
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dem begge. De kommunale myndigheder bliver inddraget i sagen og Henriette falder sammen i armene på den psykiatriske 

sygeplejerske. 
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