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STYRET I NFF ROGALAND 2011              
 
 
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:               Monica Sjursen Skogland, Haugesund,  52904115/93083831,     
                                 monica_sjursen@yahoo.no                     
                                       Har erfaring med barn og ungdom, samt skole og fritidsklubb 

 
           
Sekretær:                      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,  helge.alne@hotmail.com        
                                Har erfaring med ungdom og nettverksplassering, samt erfaring som   
                                      kommunal saksbehandler. 
 

 Gunnel V. Broshaug, Vedavågen, 47627652 broshaug@haugnett.no  
Har erfaring med familieplassering, småbarn og samarbeid med andre kommuner 

 
Kursansvarlig:  Tonje Hansen. 
 
 
Valgkomite:  Helge Edwinson, Haugesund, 48959447, helge.edvinson@aibex.com  
                                        
                                      Vi trenger en i fra sørfylket som kan være med i valgkomiteen. Ta kontakt om                                    
               
                                      du kan tenke deg å være med i denne. 
       

 
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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Hei alle sammen 

 
Regner nå med at de fleste er kommet seg vell igjennom en god sommer, selv 

uten det helt flotte sommerværet... men håper dere likevel har fått med noen gode 

sommeropplevelser! Se bildet under..... 

Vi er nå klar for å arrangere familiedag i Kongeparken for medlemmer 10.sept.. 

Dette har vært vellykket tidligere, både for store og små . Se innbydelse lenger 

ut i bladet... 

Etter et vellykket kurs i Stavanger om barn og russkader i vår har vi nå fått 

mulighet til å sette det samme kurset opp i Haugesund mandag 19 sept.. 

Invitasjon- se lenger bak. 

Kurset vi satte  opp i vår om skole og atferdsproblemer , foredragsholder Sigrun 

K. Ertesvåg, ble avlyst . Dette kurset setter vi opp igjen på nyåret 2012. 

 

Vi takker vårt trykkeri Alv Søyland i Sandnes. Han trykker bladet for oss og 

vi opplever en kjempeservice.  

 

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

et nummer av Fylkesbretten i deres utsendelse.  

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

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

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

barneverntjenestene til å bli medlemmer. 
 

Hilsen Gine, Leder 

Alle barn har gnist i seg. Alt vi trenger er 
å tenne den. 
Roald Dahl. 

  

Alle barn har gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den. 
Roald Dahl. 
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Barnevernleder i Gjesdal kommune, Hilde Monstad ble utfordret sist gang: Her kommer 

hennes innlegg: 

 
Hvorfor gidder noen å jobbe i barnevernet? 
 
Som barnevernleder spør jeg meg dette spørsmålet ved jevne mellomrom: orker jeg 
denne jobben lenger? Av og til blir svaret nei, men som oftest svarer jeg ja. Jeg tror det er 
et viktig spørsmål, og det er viktig for meg å vite at jeg har et valg. Det er nødvendig å ha 
et bevisst forhold til hva som gjør denne jobben: interessant, spennende, krevende, 
utfordrende, givende, uutholdelig… Av og til tar jobben fra meg nattesøvnen og jeg får 
vondt i magen. Men som oftest opplever jeg at både barna og foreldrene vi kommer i 
kontakt med har stor nytte av den hjelpen vi gir. Det gir meg en følelse av å være viktig for 
noen. 
 
Alle som jobber i barnevernet har et STORT ansvar for å ivareta barna ”våre” på den aller 
beste måten. Vi skal ha respekt for barna som ofte er i ulike krisesituasjoner, og vi skal 
vite at vår måte å håndtere dette på kan gjøre situasjonen både bedre og verre for barna. 
Det samme gjelder for foreldrene. Dette gjelder enten barna er plassert i omsorgstiltak 
eller om vi har satt inn hjelpetiltak i hjemmet. 
 
Barn som er plassert i fosterhjem er heldige fordi de får bo i hjem som ikke utsetter dem 
for omsorgssvikt. Men det er ikke alltid de ser det sånn sjøl. Både fosterforeldre og 
barnevernkonsulenter ser gjerne at foreldrene fungerer marginalt, at de ikke ”ser” sine 
egne barn, at de har mest fokus på seg sjøl, at de ruser seg, bryter avtaler, at de er for 
syke til å ta seg av barna, at det er total mangel på struktur og rutiner i hjemmet, osv.  
Hvordan skal vi holde ut at barna idylliserer foreldrene, at de tar etter foreldrenes måte å 
leve på? Hvordan skal fosterforeldre orke at barna i ulike situasjoner favoriserer 
foreldrene og deres ustabile levesett, fram for trygghet, harmoni, forutsigbarhet og 
stabilitet i fosterhjemmet?  
 
Mange barnsom bor i fosterhjem bærer preg av den manglende omsorgen de fikk i 
foreldrehjemmet. Barna med tilknytningsforstyrrelse kan være krevende når de er små, 
men allikevel ”håndterbare” for fosterforeldre med innsikt i problematikken. Ungdommer 
med samme problematikk kan være helt umulig å forstå seg på! Det kan være vanskelig 
nok å forholde seg til ungdommer i puberteten, men når de har tilknytningsforstyrrelser og 
ADHD i tillegg……   
 
 
 



 
Så hvorfor holder vi ut? Hva er det som driver fosterforeldre videre? 
 
Den siste tiden har vi lest i avisen at de statlige familie- og beredskapshjemmene har 
gode vilkår, iallefall når det gjelder ferieavtalen i de nye kontraktene. Jeg skal ikke gå inn i 
den diskusjonen. Her og nå er jeg opptatt av hva de kommunale fosterhjemmene trenger. 
Først og fremst for å føle seg verdsatt. Det kan gjelde penger, men det kan og gjelde 
generell oppfølging og opplæring. Det kan gjelde veiledning og avlastning. Som 
barnevernleder er jeg opptatt av at fosterforeldrene ”mine” skal ha et godt samarbeid med 
saksbehandleren. Fosterforeldrene er barneverntjenestens viktigste samarbeidspartner 
når barnet er plassert. 
 
Når nyutdannede ungdommer i min nære familie, tjener mer enn jeg gjør som 
barnevernleder, må jeg spørre meg selv hvorfor jeg ikke finner meg et annet yrke! Hvorfor 
orker jeg dette peset, for ”luselønn”? Og hvorfor i alle dager gidder noen å være 
fosterforeldre for 1 KS? 365 dager i året! 
Statoilsjefen mener han fortjener hvert øre av millionlønnen sin, for han har en sånn viktig 
og krevende jobb. Han gjør en innsats for samfunnet. 
 
Så, altså: spørsmålet er hvorfor vi gidder å jobbe i barnevernet! Kommunale 
fosterforeldres innsats blir noen ganger sammenlignet med frivillig arbeid, som dugnad for 
fotballen eller korpset. En gjør det fordi en synes det er kjekt, en ønsker å bidra med 
”noe”, og det kan synes som tilfeldighetene rår. Eller ikke? Hvis du sitter i styret for 
fotballen, kan du trekke deg/ slutte når perioden er over. Det bør du helst ikke som 
fosterforelder. Som tidligere beredskapshjem og fostermor, vet jeg hva det vil si å stå i et 
trøkk, i perioder døgnet rundt. Jeg holdt ut fordi jeg fikk mer enn jeg gav (stort sett). Jeg 
så at det jeg gav var viktig for barna; jeg opplevde meg som en betydningsfull person. Og: 
jeg fikk dekket mitt eget behov for å gi omsorg. 
 
Fosterforeldre gjør en minst like viktig jobb som statoilsjefen. Det er sant! Men de har 
andre faktorer som motiverer og inspirerer i det daglige. Heldigvis! 
 
Det finnes mange barn i barnevernets omsorg som trenger trygge, stabile, omsorgsfulle, 
forutsigbare, varme og rause fosterforeldre. Hva er ditt motiv? Hvorfor gidder du? Ta dette 
temaet opp med saksbehandleren ved neste anledning. Barneverntjenestene trenger 
tilbakemeldinger hvis vi skal gjøre en bedre jobb. 
 
Ålgård 03.08.11 
 
Hilde Monstad 
Barnevernleder 
 
Ps: Jeg sparker ballen videre til Tysvær kommunes barnevernsleder Ottar Krakk  og 
utfordrer han til å skrive noen ord i Fylkesbretten neste gang....... 
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HØRINGS KONFERANSE I ARBEIDSGRUPPEN FOR KOMMUNALE 

FOSTERHJEM 25 MAI 2011.  
 

Viser til artikkel i siste Fosterhjems KONTAKT nr. 3/11, hvor det er skrevet et referat fra 

Høringskonferansen som var i Oslo 25 mai 2011. Om dere ønsker å lese om hvilken mandater 

som ble diskutert, anbefaler vi dere å lese referatet som står der. 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) nedsatte på begynnelsen av året en 

arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak og gi innspill til virkemidler for å styrke oppfølgingen av 

kommunale fosterhjem. Gjennom høringen ønsket gruppen å få inn flere innspill fra berørte 

parter i fosterhjemsomsorgen. Norsk fosterhjemsforening  (NFF) hadde seks medlemmer som 

var med på konferansen, en av dem var styremedlem i NFF Rogaland, Gunnel V. Broshaug. 

 

Vi i NFF Rogaland fikk ta opp flere punkter som vi mener er viktige. Noe av det vi tok opp var: 

 

• Veileder:   

Det å ha en veileder i fosterhjemmet bør være en praksis i alle kommuner. Praksis burde 

være veiledning  det første året, og så etter fosterhjemmets behov.  

Også om konflikter oppstår, er det greit å ha en veileder som kan faget og som vet 

historien til fosterhjemmet. Når fosterhjemmet har opplevd nye saksbehandlere og det er 

lite som er nedskrevet kan det fort skje misforståelser. Om en da har en veileder (som 

oftere er stabile), kan denne personen nøytralisere og beskrive bedre enn fosterforeldre 

som er følelsesmessig engasjert og frustrert. 
 

• Pensjonspoeng:  
Nå når de legger ned flere institusjoner rundt om i landet, opplever vi som 
fosterforeldre at det ikke alltid er så stor forskjell i oppgaven som fosterforeldre om 
barnet blir fulgt opp av kommunen (kommunale fosterhjem) eller Bufetat. (statlige 
fosterhjem). Derfor tenker vi at det heller ikke må være så store forskjeller i 
rammevilkårene for disse. Vi må sikre alle fosterhjem forutsigbare 
rammebetingelser, tilpasset veiledning, oppfølging og ikke minst pensjonspoeng! 
Når vi blir pensjonister og ikke har tjent inn pensjonspoeng fordi vi valgte å bli 
fosterforeldre, vil vi ikke sitte igjen med en anger på at vi tok dette valget. Her 
trengs det endringer! 
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• Utredning:  
Innen ett år etter plassering i fosterhjemmet, bør det bli vurdert i hver sak om det 
er behov for utredning av fosterbarnet. Dette bør være en del i 
fremdriftsplanen/tiltaksplanen under; hvem gjør hva. Når fosterforeldrene mener 
det er behov for utredning, bør dette bli tatt seriøst.  

 
• Dåp, konfirmasjon, skole… 

Legg opp til et godt opplegg for fosterbarna slik at fosterforeldre slipper å forhandle 
seg fram til en god nok ordning rundt barnet på disse dagene. Vi får stadig telefoner 
fra fosterforeldre, frustrert over ordningene rundt konfirmasjon. Noen har faste 
summer for dagen, noen får tilbakebetalt noe iht kvitteringer, og bunad er det ofte 
ikke snakk om.  

 

• Fosterhjemsstudiet: 
Gjenopprette Fosterhjemstudiet. Et tilbud til alle fosterforeldre og beredskapshjem! 
Dette gir mer profesjonelle fosterhjem som har bedre kunnskap til å stå i 
utfordringer og som våger å kjempe mer for barnas beste! 

 
• Fosterbarnas utfordringer/ diagnoser: 

Barnevernspedagog –og sosionomutdannelsen bør få flere kurser om utfordringer 
som fosterbarna kan ha.  

 

                                             



     
NORSK FOSTERHJEMSFORENING ROGALAND 

INVITERER TIL KURS  mandag 19 september 2011, 

i Haugesund – på Hemningstad kulturhus – klokka 9.00-15.00 

 

 
 

Sidsel Bruarøy er spesialpsykolog ved Barneklinikken, Haukeland 
Universitetssykehus. Hun har lang erfaring med utredning og diagnostisering av 
barn med russkader og har 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. 
 

Fosterhjemsforeningen i Rogaland holdt 28. 
mars dette kurset om ”barn og russkader” ved 
Sidsel Bruarøy. Kurset ble holdt på Universitetet 
i Rogaland og hele 90 stk hadde meldt seg på. 
Det var mange fosterforeldre tilstede, men like 
mange representanter fra skole, helsestasjon, 
barnevernstjeneste og Bufetat også.  
Nå setter vi også opp dette kurset i 
nordfylket- etter ønske fra medlemmer! Og nå 
kan du som ikke kunne delta på kurset i 
Stavanger, få en ny sjanse i Haugesund   
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Temakveld – i Nordfylket  
 
Fosterhjemstjenesten Fonna ønsker å følge opp nasjonal undersøkelse blant fosterforeldre 
som ble gjort i 2010. Her kommer det blant annet frem at de aller fleste (86 %) fosterforeldre 
mener oppgaven som fosterhjem er ”Tøff men verdt det”. Det de ønsker mer av er å bli sett og 
satt mer pris på for den fantastiske ”jobben” de gjør. Det vil vi i fosterhjemstjenesten gjøre 
noe med! 
 
Temakveld skal gi fosterhjem en arena å møte andre fosterhjem. Her skal de få påfyll på 
aktuelle tema. De skal få slappe av med en kopp kaffe og noe å bite i. De fosterhjem som 
venter på plassering skal være spesielt invitert. Det kommer frem i undersøkelsen at de 
ønsker å prate med andre som er fosterhjem, delta på kurs og forberedelse til oppgaven.  
 
Fosterhjemstjenesten har ambisiøse planer for samlingene. Vi ønsker å gjøre temakveld 
tilgjengelig for flest mulig fosterforeldre. I første omgang starter vi opp i høst med en samling 
i Haugesund. Planen videre er å arrangere treff som skal dekke distriktene også, fra Sauda til 
Odda.  
 
Første treff i Smedasunde 50 (bufetat sine lokaler i Haugesund) torsdag 15. 
september, kl 19:00-21:00. Tema er tilknytning, mangfold av fosterhjem. 
 
Fosterhjemsforeningen er invitert til samlingene, det er også representanter fra 
barneverntjenestene i kommunene og andre som er interessert i fosterhjemsomsorgen. 
 
Det er ikke til å stikke under en stol at behovet for fosterhjem er stort. Dette gjelder særlig til 
ungdom og helst gutter i alderen 10-15 år. Fosterforeldre som prater med andre om 
oppgaven sin er de som rekrutterer mest fosterhjem. I undersøkelsen kommer det frem at 76 
% vil anbefale andre å bli fosterhjem, bare 5 % ville ikke gjort det. Dette er veldig positivt for 
rekrutteringen! Vi trenger dere på lag for å finne hjem til de barn og unge som trenger et 
trygt hjem å vokse opp i! 
 
På temakvelden kan fosterforeldre ta med seg venner og øvrig familie. Vi vil også ha med en 
eller flere fosterforeldre til å arrangere temakveld. Disse vil ha verdifulle fortellinger og 
opplevelse av de daglige gleder og utfordringer som fosterhjem. 
 
Andre grupper i samfunnet, særlig de som jobber i omsorgsyrker – sykepleiere, vernepleiere, 
omsorgsarbeidere, helsesøstre, lærere og lignende vil bli invitert til temakveld. Det vil være 
interessante tema for de også. Det er et behov for å gi mest mulig informasjon til flest mulig 
om den viktige ”jobben” fosterforeldre gjør, mangfoldet av fosterhjem, hvem barna er, hvor 
de kommer fra, hva de strever spesielt med… 
 
Hjertelig velkommen til Fosterhjemstjenesten Fonna 15. september. Vi skal lære av 
hverandre og gjøre hverandre gode. Det er barn og ungdom som trenger voksne som tar 
ansvar! 
 
Med vennlig hilsen 
Bente H H Jonas og Sten Thune, Fagkonsulenter i 
Fosterhemstjenesten Fonna 

 



DIVERSE: 
 
 

BEHOV FOR RÅDGIVNING? 
 
Norsk Fosterhjemsforenings rådgivningstelefon for medlemmer: 46500847/23315400 
Fortrinnsvis på torsdager mellom kl. 09 og 15 eller send e-post til 
radgiver@fosterhjemsforening.no 

 
NYE KS-SATSER pr. 1. juli 2011: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
MEDLEMMER: 
 
NFF Rogaland har god aktivitet for tiden, mye skjer både når det gjelder kursing, 
temamøter, samarbeid med kommunene og Bufetat.  
Vi har også fått mange nye medlemmer og er nå en av de største Fylkesforeningene i 
NFF.  
Som sagt har vi stor aktivitet, så ta kontakt med oss om det er noe.  
Vi skal ha flere kurser i år med gode foredragsholdere. 
Ta kontakt om det er noen kurs dere ser det er behov for, og vi vil forsøke å få det til! 
Det er også fint med forslag til tema på temakveldene! 
E-postadresse: rogaland@fosterhjemsforening.no 
Dere finner direkte adresser til styremedlemmer på andre side i dette bladet. Dere kan 
også kontakte disse  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fra oss i styret i Rogaland 

Fosterhjemsforening 
 
 
 

Alder Utgiftsdekning Arbeidsgodtgjør

ing 
Samlet godtgjøring 

0 til 6  4 550,- 6 668,- 11 217,- 

6 til 11  5 655,- 6 668,- 12 323,- 

11 til 15  6 180,- 6 668,- 12 848,- 

15 år og eldre 6 720,- 6 668,- 13 388,- 

Det beste jeg vet er å leke med hunder 
Kom, vil du være min venn? 

Du logrer med halen i tunge stunder 
og gjør meg glad igjen 

Kjerstin Aune 
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