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Hjemmeoppgaven leveres innen 13. november 2013 kl 1400. Oppgaven leveres i to eksemplarer 

til Infosenteret ved Juridisk Fakultet, 2 etg i Domus Academica (Urbygningen). * 

 

Skriv en av følgende oppgaver: 

Bokmål: 

 

1. Kvinner under og etter straffegjennomføringen: Les artikkelen "Kvinner 

under og etter straffegjennomføringen" i Aktuelt for kriminalomsorgen nr. 4, 

2010 (side 15). Drøft med utgangspunkt i pensum om og eventuelt på hvilken 

måte fengselsoppholdet og løslatelsesprosessen kan tilrettelegges spesielt for 

kvinnelige innsatte.  . 

Eller: 

 

2. Utlendingsfengsel: Kongsvinger fengsel har det siste året fungert som et rent 

utlendingsfengsel. Les artikkelen "Nytt utlendingsfengsel i Kongsvinger: -Vi skal 

bli best på dette" i Aktuelt for kriminalomsorgen nr. 1, 2013 (sidene 6-7). Drøft 

med utgangspunkt i pensum utfordringer og muligheter ved å lage et eget fengsel 

bare for utenlandske borgere. 

Aktuelt for kriminalomsorgen kan finnes her:  

http://www.kriminalomsorgen.no/etatsbladet-aktuelt-for-kriminalomsorgen.255832.no.html 

 

Nynorsk: 

 

1. Kvinner under og etter straffegjennomføringa: Les artikkelen "Kvinner under og 

etter straffegjennomføringen" i Aktuelt for kriminalomsorgen nr 4, 2010 (side 15). 

http://www.uio.no/om_uio/kart/zoom/se02.html
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Drøft med utgangspunkt i pensum om, og eventuelt på kva for ein måte, 

fengselsopphaldet og løslatingsprosessen kan tilretteleggjast spesielt for kvinnelege 

innsette.  

Eller: 

 

2. Utlendingsfengsel: Kongsvinger fengsel har det siste året fungert som eit reint 

utlendingsfengsel. Les artikkelen "Nytt utlendingsfengsel i Kongsvinger: -Vi skal bli 

best på dette"  i Aktuelt for kriminalomsorgen nr 1, 2013 (s. 6-7). Drøft med 

utgangspunkt i pensum utfordringar og moglegheiter ved å lage eit eige fengsel berre 

for utanlandske borgarar. 

Aktuelt for kriminalomsorgen kan finnes her:  

http://www.kriminalomsorgen.no/etatsbladet-aktuelt-for-kriminalomsorgen.255832.no.html 

 

Oppgaven skal være på maksimum 2400 ord. 2400 ord tilsvarer om lag 6 sider med de fleste 

moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 ½. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste 

kommer i tillegg. Eksamen besvares anonymt med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt 

finner du i Studentweb.  Oppgaven skal også leveres i Fronter. Det blir gjennomført 

rutinemessig fuskekontroll av besvarelsene.  

 

Alle hjelpemidler er tillatt ved besvarelse av oppgaven. Regler for kildehenvisning er 

avgjørende for om anvendelsen av hjelpemidlene er lovlig.  Mer om kildehenvisning finner dere 

her: 

http://www.uio.no/studier/program/kriminologi/kildehenvisning.html 

 

*Dersom noen sender oppgaven per post skal beskjed om dette sendes per e-post til  

krim-info@jus.uio.no , og forsendelsen skal stemples av postfunksjonær innen tidsfristens utløp. 

Adressen er: 

Institutt for kriminologi og rettssosiologi,  

Postboks 6706 St.Olavs Plass, 0130 Oslo 

v/ studiekonsulent 

 

Lykke til! 
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