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Vi takker Benjamin på 5 år for flott tegning – og blir glade for flere gode tegninger  
Ta utfordringen og send oss en fra din familie  
 
 



 

STYRET I NFF ROGALAND 2010              
 

 
 

Leder:              Gine Sægrov, Hommersåk, 928 15 454, gine@nulani.net 
                                 Har erfaring med søskenplassering og samarbeid med biologisk  
                                 familie, samt besøkshjem 
 
                             
Kasserer:            Norunn Johnsen, Sandnes, 924 58 761, nortom@c2i.net 
                                Har erfaring med småbarn, ungdom og 2 base                                       
 
 
Nestleder:           Lisbeth Hagen, Stavanger, 452 45 452, lisb-h@online.no 

Har erfaring med barn i alderen 0-12år og samarbeid med ulike instanser, 
samt besøkshjem 

  
 
Styremedlemmer:  Helge Alne, Stavanger, 99647354,  Helgealn@online.no        
                                Har erfaring med ungdom og nettverksplassering, samt erfaring som   
                                      kommunal saksbehandler. 
 

Monica Sjursen Skogland, Haugesund,  52904115/93083831, 
monica_sjursen@yahoo.no 
Har erfaring med barn, ungdom med rusproblematikk og skole 
 
Gunnel V. Broshaug, Vedavågen, 47627652 broshaug@haugnett.no  
Har erfaring med familieplassering, småbarn og samarbeid med andre 
kommuner 

 
Kursansvarlig:  Tonje Hansen. 
 
 
Valgkomite:  Jone Reime, Bryne, 414 12 489, jone.reime@lyse.net 
                                  
   Helge Edwinson, Haugesund, 48959447, helge.edvinson@aibex.com  
               
 
       

Ta gjerne kontakt med en av oss om du har spørsmål du tenker vi kan hjelpe deg med. 
 
 
 
 

Postadresse:  Norsk Fosterhjemsforening (NFF) Rogaland 
Postboks 145 
4395 Hommersåk 
 
 

E-mailadresse: Rogaland@fosterhjemsforening.no  
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Hilsen fra leder! 

 

Jeg vil takke Bufetat som nok en gang har vært så positive å la oss legge ved 

et nummer av Fylkesbretten i deres Desember utsendelse.  

Fylkesbretten vil derfor også bli gitt til endel som ikke er medlem i Norsk 

fosterhjemsforening, og jeg vil oppfordre alle til å melde seg inn.  

Dette gjøres enkelt på våre nettsider www.fosterhjemsforening.no  Oppfordrer 

også barneverntjenestene til å bli medlemmer. 

 

Fosterhjemsforeningen i Rogaland har en rekke områder vi arbeider med. Et 

av satsningsområdene er likemannsarbeid. Vi har tett oppfølging av endel 

medlemmer, og har også medlemmer som tar kontakt om enkeltsaker. Noen 

ganger kan det gis veiledning lokalt, mens andre ganger blir medlemmene 

henvist til veiledningstelefonen sentralt som er åpen hver torsdag, 

fortrinnsvis mellom klokken 0900 og 1400. Telefonnummeret sentralt er 

23315400.  

 

I dette nummeret av Fylkesbretten er det en reportasje fra et møte som ble 

holdt mellom NFF og Barne-, likestillings – og inkluderingsdepartementet 

Rogaland var her representert ved styremedlem Gunnel Broshaug, vi takker 

henne for strålende god innsats   

Det er gledelig at foreningen lokalt også er med å representerer foreningen 

sentralt.  

 

Foreningen lokalt var også representert på organisasjonskurset som ble 

avholdt i Oslo helgen 22-24 oktober. 

Det ble her holdt inspirende foredrag, og det ble delt erfaringer med andre 

fylkeslag. 

 

Vi som fosterforeldre har påtatt oss en stor oppgave. Vi møter alle ulike 

utfordringer i hverdagen, og jeg håper som leder av foreningen at 

medlemmene opplever foreningen som en god støttespiller.  

 

Jeg vil avslutningsvis takke for året som er gått, og jeg krysser fingene for  

et enda bedre  2011. 

 

Beste ønsker fra Gine 

 

http://www.fosterhjemsforening.no/


 
 
 
MØTE MED STATSSEKRETÆR HENRIETTE WESTHRIN 
 
Barne-, likestillings – og inkluderingsdepartementet henvendte seg 03.11.2010 til 
NFF. De ønsket å gjennomføre et møte, for å få innspill fra 6 fosterforeldre på 
områder som de ser er aktuelle for fosterhjemsormsorgen. 
Den 11.11.2010 ble det avholdt møte mellom NFF , statssekretær Henriette Westhrin 
og to til ifra Barne, Familie og Likestillingsdepartementet . Fra NFF møte 
generalsekretær Tove M S Wahhlstrøm sammen med representanter fra lokallag 
Finnmark, Buskerud, Trondheim, Telemark og Rogaland.  
Vår representant fra Rogaland, Gunnel V. Broshaug gjorde en flott profil på møtet. 
 
Departementet hadde forut for møtet bedt om at det ble presentert 7 punkter som 
NFF mener bør forbedres innen barnevernet. Disse punktene ble gjort kjent for 
stortinget.  
Følgende 7 punkter ble lagt frem: 
 

- Fosterforeldres rammevilkår må ses direkte i sammenheng med utfordringer i 
forhold til rekruttering.  

- Det er store ulikheter internt i kommuner, og mellom kommuner hva gjelder 
oppfølging, veiledning og godtgjørelse inkludert frikjøp. 

- Utredning før plassering. 
- Funksjonshemmede fosterbarn. 
- Utilsiktede flyttinger.  
- Oppfølging av fosterbarn og fosterhjem. 
- Rettigheter for fosterforeldre hva som gjelder avtaler, klagemuligheter og 

partsrettigheter.  
- Fosterbarns rettigheter jmf. Barnekonvensjonen, og foreldres partsrettighet da 

omsorgen er overført til det offentlige. 
- Tilsynsførerordningen. 
- Samarbeid mellom fosterhjem og offentlige etater. 
- Ettervern. 

 
Møtedeltagerne hadde mange ulike erfaringer. Men det var stor enighet om at 
fosterforeldre burde være part i sak, at det var ønskelig med en juridisk kontrakt, at 
det i konflikter kan bli gjort en vurdering av et uavhengig organ utover fylkesmannen 
og at det ved frivillige plasseringer etter lov om barnevernstjenester § 4-4 blir satt en 
tidsavgrensing. 
 
 



 
Representantene fra de ulike fylkene fikk mulighet til å uttale seg om punktene.  
Rogaland sin representant tok opp følgene: 
 

 Store ulikheter innenfor kommunen og mellom kommune hva gjelder 
oppfølging, veiledning og godtgjørelse inkl frikjøp. Vår representant 
samarbeider med tre forskjellige kommuner, så hun hadde en del å vise til her. 

 Utredning før plassering.  Blant annet ble det tatt opp at innen ett år etter 
plassering i fosterhjemmet, bør det bli vurdert i hver sak om det er behov for 
utredning. Dette bør være spesifisert i hver plassering. Barnevernet bør ikke 
nekte fosterforeldre å få utredet barnet, de bør alltid legge til rette for 
utredning. 

 Oppfølging av fosterbarn og fosterhjem. Her er det veldig forskjellig 
hvordan fosterbarn og fosterhjem blir fulgt opp, og emnet ble problematisert og 
diskutert. 

 Tilsynsførerordningen. Det ble gitt forslag om at ansvaret for 
tilsynsførerordningen ble overført til staten eller helsetilsynet. Bufetat har en 
fosterhjemsbank, hvor de har en oversikt over barn som trenger fosterhjem. 
Hva med å lage en tilsynsførerbank? Barnevernstjenestene er overarbeidet, 
og det tilbakemeldes til foreningen at mange av medlemene har fosterbarn 
som mangler tilsynsfører. I tillegg ble rammevilkår og krav til kompetanse hos 
tilsynsførerne tatt opp. 

 Samarbeid : Barnevernet har en plikt til å samarbeide med fosterhjemmet. 
Fosterhjemmet skal være en likeverdig partner. Dette er en stor utfordring i 
systemet. Et grep som kan gjøres her er veiledning. Praksis burde være 
særskilt veiledning det første året, og så etter fosterhjemmets behov. 

 
 

Dette møtet var bare begynnelsen på innspill til eventuelle endringer i 
barnevernsloven.  
NFF har jevnlige møter med politikere.  
Generalsekretær Tove M S Wahlstrøm tilbakemeldte etter møtet, at hun fremover vil 
arbeide med å holde politikerene orientert om emnene.  
 
Møtet ble av deltagerne opplevd som en god erfaring, og det var gledelig at NFF blir 
invitert inn som en seriøs bidragsyter innen fosterhjemsomsorgen! 

 

 
 

 
 
 
 



Tilsyn i fosterhjem 
 
Alle fosterbarn har krav på å ha en tilsynsfører. Formålet med en tilsynsfører er å 
føre kontroll med at fosterbarnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet, og at de 
forutsetningene som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp.  
Tilsyn er således en kontroll med fosterhjemmet som kommer i tillegg til den 
kontrollen med fosterhjemmet som barnevernstjenesten selv skal utføre. 
Tilsynsfører skal være en person som er i en uavhengig rolle i forhold til 
barnevernstjenesten og fosterforeldrene. Det at kontrollen med fosterhjemmet skal 
utføres av en uavhengig tredjeperson i tillegg til barnvernstjenesten, skal bidra til å 
sikre barnets rettsikkerhet og trygghet. Dermed blir spørsmålet om hvorvidt barnet får 
tilfredsstillende omsorg vurdert av to instanser med forskjellige ståsteder i forhold til 
fosterhjemsplasseringen.  
 
Når et fosterbarn er i kontakt med sin tilsynsfører, kan det ta opp eventuelle 
problemer barnet måtte ha med en uavhengig tredjeperson, for eksempel problemer 
knyttet til plasseringen eller problemer barnet måtte ha i forhold til 
barnevernstjenesten.  
 
Det er barnevernstjenesten som har ansvar for at det blir ført tilsyn. Dersom barnet er 
fosterhjemsplassert i en annen kommune en omsorgskommunen så påligger 
tilsynsansvaret barnevernstjenesten i fosterhjemskommunen.  
 
Valg av tilsynsfører 
 
Tilsynsfører skal være fosterbarnets særskilte uavhengige støtteperson. Gjennom 
tilsynsførerordningen får det enkelte barn oppnevnt en person som får spesielt 
ansvar for å kontrollere at barnet har det bra og å bistå barnet dersom det oppstår 
problemer.  
Det skal legges vekt på å finne frem til en person som barnet har, eller kan få 
nødvendig tillitt til, og som har særlige forutsetninger for å kunne utføre 
tilsynsoppgaven i forhold til det aktuelle barnet. Barnet har når det er over 7 år rett til 
å uttale seg om valget av tilsynsfører.  
Ofte blir det søkt etter tilsynsførere blant barne- og ungdomsarbeidere, lærere og 
sosialarbeidere som ikke er ansatt i barnevernstjenesten. I økende grad blir også 
erfarne fosterforeldre brukt.  
Når tilsynsfører er oppnevnt skal barnevernstjenesten orientere både barnet, 
foreldrene og fosterforeldre om hvem som er oppnevnt. Barnet skal også informeres 
om at det når som helst kan ta opp med tilsynsfører problemer som måtte oppstå i 
forhold til fosterhjemmet eller barnevernstjenesten.  
 
Utføring av tilsyn og rapportering 
 
Ved utføring av tilsyn må tilsynsfører være seg bevisst sin oppgave og sin rolle i 
forhold til fosterforeldre og barnevernstjeneste. Det er viktig at det gis anledning til at 
fosterbarnet kan snakke med tilsynsfører uten fosterforeldrene tilstede.  
Tilsynsfører skal etter hvert tilsyn utarbeide en rapport som sendes 
barnevernstjenesten både i omsorgskommunen og tilsynskommunen. 
 
 



Fosterhjemsforeningen og tilsyn 
 
Fosterhjemsforeningen får jevnlige henvendelser på at medlemmer har fosterbarn 
uten tilsynsfører. Det er da viktig å purre til saksbehandler.  
Fra barne og familie- departementet  blir det lagt retningslinjer på at første 
tilsynsbesøk i et fosterhjem bør være gjennomført innen 14 dager etter plasseringen.  
I samarbeidet vi har med de kommunale barnevernstjenestene tilbakemeldes det at 
enkelte fosterforeldre ikke er flinke til å tilrettelegge for tilsynsbesøk.  
Det er viktig at vi som fosterforeldre tilrettelegger for at tilsynsfører skal få 
gjennomført de lovpålagte oppgavene til det beste for barnet.  
I fosterhjemsforskriften står det at fosterforeldre må gi tilsynsfører adgang til 
fosterhjemmet så ofte som nødvendig. Dette gjelder også hvis tilsynsfører kommer 
på uanmeldte besøk.  
 
 
Helge Alne 

 

                         
        Takk  til Stine for flott tegning 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ballen gikk denne gang  til Karmøy, og Barnevernleder i  Karmøy kommune  
Liv Haga skriver følgende til oss:  
 
 
 
En liten hilsen til gode oppdragstakere! 

 

Dere som er opptatt av barna med alt de bringer med seg av glede, kunnskap, bekymring, 

utfordring og opplevelser. Dere har min store respekt og beundring. 

Barnevernet på Karmøy trenger fosterforeldre, aller helst i vår egen kommune.  Jeg ønsker at 

barn som ikke kan bo hjemme, skal slippe å flytte veldig langt vekk. Jeg ønsker også at de 

skal slippe å flytte flere ganger, på grunn av mangel på fosterhjem som kan ta imot dem når 

de må flytte hjemmefra. Mange barn har opplevd å bo i midlertidige tiltak for lenge og for 

ofte.  

En stor takk til dere som har påtatt dere oppgaven med å inkludere andres barn i egen familie!      

Dere er hverdagshelter som absolutt kan løftes høyere opp og fram for å bli synlige. Jeg skulle 

ønske at  de gode fortellinger og opplevelser som fosterforeldre kan dele med andre, når ut til 

flere gode hjelpere. Jeg ønsker også at kommunene kan bli i stand til å gi bedre og likere 

oppfølging framover, som følge av den statlige satsingen på barnevernområdet.  

Grunnforutsetningene for å bli fosterforeldre er viktige, og vi skal også bruke tid på å finne 

fosterforeldre som kan passe til det enkelte barn. Styrkingen framover må knyttes til 

oppfølgingen etter plassering av barnet, og fokusere på at barnet skal bli en del av den nye 

familien både i hverdagen og i ferier.  

Jeg kan ikke love mer penger til den enkelte fosterfamilie. Det som jeg har ansvar for, er at 

fordelingen av de ressursene barnevernet  forvalter skal fordeles rettferdig ut fra barnas 

behov. Barnevernlederne på Haugalandet  jobber for tiden med en bedre samkjøring av 

fosterhjemsarbeidet, ut fra et ønske om likebehandling på de viktigste områdene- herunder 

forsterkningstiltak. Ulike behov hos barna gir unntaksvise skjønnspregede forskjeller. Slik vil 

det måtte bli også framover, men vi har som mål å styrke feltet fordi dere er viktige og den 

absolutte forutsetning for at mange barn kan få god og stabil omsorg. Mitt håp er at innholdet 

i fosterhjemsarbeidet blir satt høyt på dagsorden framover. 

Lykke til med viktige oppdrag i hverdagen.   

 

 

15.11.10 Hilsen Liv Haga/ barnevernleder Karmøy kommune    

 

 
Så sender vi ballen videre til Time kommune............                                                                                                                                                                                 

 
 

...... 



 

 
 
 
 
PROTOKOLL 
 
 
ÅRSMØTE 2009 i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 
 
 
 
Sted:   Arsvågen Kro 
Kl.   Mandag 22 mars kl. 18:00 
 
 
Sak 01/10 Åpning av årsmøtet  
  Leder i styret, Gine Sægrov, åpnet årsmøtet. Hun ønsket velkommen til  
  alle frammøtte. 
 
Sak 02/10 Konstituering av årsmøtet – valg av møtefunksjonærer 
 
  Møteleder:  Svend Aage Sølvberg 
 
  Referent:    Lisbeth Hagen 
 
  To representanter til å signere protokoll: 
  Helge Alne og Gunnel Broshaug 
 
Sak 03/10 Godkjenning av antall stemmeberettigede, innkalling, dagsorden 

og forretningsorden 
 Det møtte 13 stemmeberettige på årsmøtet. 
  
 Årsmøtet godkjente innkalling, dagsorden og forretningsorden. 
 
Sak 04/10 Årsberetning 
  Årsberetningen ble gjennomgått av leder Gine Sægrov. 
 
  Årsmøtet godkjente årsberetningen 
 
   
 
 
 



 
 
Sak 05/10 Regnskap 2009 

Ingvar Vigdel stilte seg åpen for spørsmål ift resultatregnskap og balanse, og 
utdypet tallene på ett par poster under EGENKAPITAL OG GJELD: ( ift regnskapsfører- 
som vi ikke lenger er lovpålagt å ha siden vi ikke har ansatt sekretær lengre, og 
ift. leasing på utstyr som vi har avsluttet (kopimaskin) ) 
 
Årsmøtet godkjente regnskap og balanse for 2009.  

 
 
Sak 06/10 Handlingsplan 2010-2011 
  Styrets forslag til handlingsplan ble lest opp av leder Gine Sægrov. Det  

ble en god diskusjon og oppklarende utdypning rundt ett par av målene 
i handlinsplanen; under ”øke medlemstallet” og ”være pådriver for å 
øke kvaliteten på fosterhjemsomsorgen”  Det ble enighet om å ta 
med de gode utdypningene inn i det  arbeidet som styret skal jobbe 
videre med  
 
Årsmøtet godkjente styrets forslag til  handlingsplanen for 2010-2011 

 
Sak 07/10 Budsjett 2010 

Styrets forslag til budsjett for 2010 ble framlagt av Ingvar Vigdel. Ingvar,    
med hjelp fra styret, utdypet tallene fra ett par områder etter spørsmål ift 
”DRIFTSINNTEKTER”-medlemskontigent- og ”DRIFTSKOSTNADER” – 

reisekostnad- 
 

Årsmøtet drøftet og godkjente styrets forslag til budsjett for 2010 
 

 
Sak 08/10 Valg 
  Forslag på kandidater til styret  ble presentert på årsmøtet.  
   

De som var på valg: Gine Sægrov, Gunnel Broshaug, Monika Sjursen 
Skogland og Helge Alne.  
 
Årsmøtet godkjente innstillingen ved å velge inn alle kandidatene og 
Gine Sægrov ble valgt til leder ved akklamasjon  
 
Årsmøtet ga styret tillitt til selv å konstituere styret 
 
 
STYRET I NORSK FOSTERHJEMSFORENING AVD ROGALAND 2010: 
 
Leder:  Gine Sægrov .     1 år      I tillegg har styret kontakt 
Medlemmer: Norunn Johnsen     1 år igjen       med gode hjelpere som 
  Lisbeth Hagen     1 år igjen       hjelper i enkeltsaker  
  Gunnel Broshaug              2 år         
  Monica Sjursen Skogland    2 år         
  Helge Alne               2 år        

  Valgkomite:  Helge Edwinson og Jone Reime 



 
 
 
Sak 09/10  Årsmøtet 2010 

Forslag om å gi styret fullmakt til å  fastsette tid og sted for årsmøtet 
2010.  

  
  Årsmøtet godkjente dette.  
 
Sak 10/09 Avslutning 

Leder Gine Sægrov avluttet med å rose medlemmer og styret for flott 
engasjement og vel gjennomført møte. 
 
Møteleder Svend Aage Sølvberg takket for frammøte. 
 
Nestleder Lisbeth Hagen overrakte gode ord og fargerike blomster til 
fremmøtte og avtroppende styremedlemmer; Wenche Lilleland, Sissel 
Falck, Ingvar Vigdel og Svend Aage Sølvberg. Oppmerksomhet til også 
avtroppende styremedlemmer Jone Reime og Mariann Øverland 
Eriksen blir sendt hjem til de.   

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



Takketale til fosterhjemsforeningen i Rogaland! 
 
 
Etter endt Pride - kurs var vi klar for alt. Huset ble satt på hodet. Roterommet 
som inneholdt alt vi muligens kunne få bruk for en eller annen gang ble tømt, 
og klargjort for innflytting. Vi følte oss meget forberedt og godt utrustet for det 
som måtte komme. Alt var nøye gjennomtenkt og beslutningen var tatt. Nå var 
det bare å vente. –og vente… 
 
Så en dag kom den etterlengtede telefonen, hjulene var i gang, og før vi visste 
ordet av det var familien blitt større. 
 
Ingen kurs i verden kunne forberedt oss på hvor mye livet vårt ville bli snudd 
på hodet. Problemstillinger og reaksjonsmønstre vi aldri hadde forestilt oss i 
våre villeste fantasier var plutselig en del av hverdagen.  
 
Vi følte oss veldig ukompetente og famlet ofte i mørket. Hjelpeapparatet var 
enda ikke kommet i gang, og hjernen var full av spørsmål og få svar. 
Barnevernet var gode å ha, og var behjelpelige med det meste, men ting hadde 
en lei tendens til å tilspisse seg på ettermiddager, kvelder og spesielt i helgene. 
Mange ganger krevde egentlig situasjonen et svar eller et råd der og da, og 
savnet etter en plass vi kunne henvende oss (gjerne anonymt) utenom 
barneverntjenestens arbeidstider var stort. 
 
Vi grep tak i et halmstrå og ringte fosterhjemsforeningen i Rogaland, og 
”halleluja” det ble redningen. Her fant vi det vi lette etter! Et menneske som satt 
inne med masse ekspertise, full av råd og matnyttig informasjon. En som stilte 
de rette spørsmålene, og som hadde et øre til låns når glasset rant over. En 
som kunne bekrefte at vi ikke var håpløse og at vi ikke var alene, at alt en eller 
annen gang ville ”lande”. 
 



Nå har vi faktisk ”landet”  Etter en stund kom hjelpeapparatet i gang, og vi 
følte oss ivaretatt på alle bauger og kanter. Barnet har funnet seg godt til rette, 
vi har lært hverandre å kjenne og vet stort sett hvor fallgruvene er.  
 
Vi har aldri angret på beslutningen vi tok, og hverdagen gir mye mer enn den 
krever. Hvert lite skritt i rett retning betaler for alt slit og alle tårene det har 
kostet å komme dit. 
 
Vi vil med dette rette en stor takk til fosterhjemsforeningen i Rogaland for 
deres uvurderlige hjelp og støtte. Dere ble et lys i mørke for oss! Samtidig vil 
jeg også stille spørsmålstegn til hvorfor det ikke finnes en slags anonym 
”krisetelefon” for ”nybakte”, men nok også for mer etablerte, fosterforeldre i 
regi av fosterhjemstjenesten????  Kanskje en telefon som kan ringes til med de 
enkle spørsmålene? Som vi kanskje syns er” dumme” å spørre saksbehandler 
om ? Vi er vel ikke de eneste som har savnet dette? 
 
Hilsen en fosterhjemsfamilie som har ”landa”. 
 

                                

Fra .......................................................................................Til.....................  

 

 

 

 



 
MEDLEMSMØTER NORD I FYLKET 
 

 
Til våren vil det bli to medlemsmøter i nord. 
Temaene vi har satt opp er : 
 

1. ”Fosterforeldre og Juss”.  24 februar 2011, klokken 20.00. 
 
Det er noen fosterforeldre som må møte og vitne i retten. Dette kan være en 
utfordring. Med dette temaet ønsker vi at fosterforeldre kan få innblikk i 
hvordan det “ser ut” i retten, tips til hvordan en forholder seg i retten, er en part 
i saken, kan vi anke mm. Vi vil ha en advokat med som kan orientere oss litt 
iht dette. 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål til advokaten... 
 

2. ”Roller” i Fosterhjemsomsorgen. 12 april 2011, klokken 20.00. 
 
Som Fosterhjem har vi mange parter som vi skal samarbeide med. Vi har 
saksbehandlere, veiledere, tilsynsførere for barnet i hjemmet, tilsynsførere 
som er med på samvær, bufetat mm. 
Hvem er disse? Hvilken oppgaver har de? Hvem skal vi forholde oss til om 
hva? Hvordan finner vi fram i systemet?  

 
 
Dette er noe av det vi ønsker å ha som tema i det to medlemsmøtene til våren. 

 

 
Møtene vil bli holdt på Brakahaug skole i Haugesund. Vel møtt ;-) 
   
 

                                    
 
 
Vi vil også sette opp medlemsmøter sør i fylket, kommer tilbake 
med info om dette i neste nummer av Fylkesbretten. 
  



Vi vil våren 2011 sette opp 2 kurs, disse vil bli avholdt ved 
Universitetet i Stavanger. Medlemmene våre har etterspurt disse to 
temaene. Vi har inngått avtale med en av kursholderene og jobber nå 
ift neste...  Først ute blir: 
 
 

”””BBBaaarrrnnn   oooggg   rrruuusssssskkkaaadddeeerrr”””         
vvveeeddd   ssspppeeesssiiiaaalllpppsssyyykkkooollloooggg   SSSiiidddssseeelll   BBBrrruuuaaarrrøøøyyy...   

 
 

 

Sidsel Bruarøy er spesialpsykolog ved Barneklinikken, Haukeland 
Universitetssykehus. Hun har lang erfaring med utredning og diagnostisering av 
barn med russkader. Avholdt flere kurs for helsepersonell, pedagoger og 
fosterforeldre om hvilke skader barna har, og hvordan fremme positiv 
utvikling gjennom virksomme tiltak. 
 
Hva er konsekvensen av mor sitt rusmisbruk for barnet ? 
Dette er noe av det Sidsel Bruarøy vil ta opp. Det vil bli et lærerikt kurs for de 
som har fosterbarn som de vet eller har mistanke om har levd med rus i 
svangerskapet. Kurset vil også være interessant for lærere, barnehagepersonell 
og gjerne fagpersoner som jobber innen barnevernet og for de som veileder 
omsorgspersonene rundt disse barna. 
 
 
 
 
 
 
Det andre temaet vil være: 
 

” Atferdsproblemer hos barn i skolen”, hvordan 

fosterforeldre og skolen kan takle dette. 
 

Vi kommer tilbake til dato og mer informasjon senere  
 

Følg med på internettsidene våre som er :www.fosterhjemsforening.no  

  

http://www.fosterhjemsforening.no/


Etter ønske fra fosterforeldre har vi alltid oppdaterte veiledende satser for 

fosterhjem i Fylkesbretten. 

Nye satser fra og med 1. juli 2010.Veiledende satser for fosterhjemgodtgjøring per barn per måned fra 
og med 1. juli 2010. 

Alder Utgiftsdekning Arbeidsgodtgjøring Samlet godtgjøring 

0-6 år 4 478,- 6 370,- 10 848,- 

6-11 år 5 565,- 6 370,- 11 935,- 

11-15 år 6 082,- 6 370,- 12 452,- 

15 år og eldre 6 611,- 6 370,- 12 981,- 

 

ÅRSMØTE I NORSK FOSTERHJEMSFORENING ROGALAND 

Tiden går utrolig raskt, og det er på tide å tenke på årsmøte for 2010. Vi tenker 
oss at det finner sted i uke 6. Møtet vil bli holdt på Universitetet i Stavanger. 
Vanlig prosedyre er at saker meldes i god tid, vi har satt frist til 4. januar. Meld 
saker til: Rogaland@fosterhjemsforening.no   Sakspapirer sender vi ut i midten 
av januar.   

                                                                                                                     

MAILADRESSER:  
 
Vi har fått mailadressen til mange av dere medlemmer, men skulle ønske vi 
hadde enda flere!! Derfor oppfordrer vi alle til å sende oss en melding om dette 
 Vi vil kun bruke listen til å sende ut relevant info om kurs o.l, eller f.eks om vi 
får oppfordringer fra sentralt hold om å gi tilbakemeldinger fra fosterforeldre på 
f.eks spørsmål som skal tas opp i departementet o.l... Har vi en god og stor 
mailliste kan vi nå mange og innhente synspunkter fra dere – som vi igjen 
systematiserer- og da kan vi gi en bred tilbakemelding på aktuelle saker til 
hovedstyret  
  
SEND oss gjerne en mail om du har noe på hjertet også. 
 
 

 
                              

 
 

Norsk fosterhjemsforening   

    Rogaland  ønsker alle en 

                 god jul 

                     og  

        et riktig godt nytt år !                           

mailto:Rogaland@fosterhjemsforening.no

