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Tusen takk til Ruben  



 

 
   Rogaland 

 
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 0-16 år og samarbeid med ulike instanser,   
samt besøkshjem 

  
 
Styremedlemmer:  Helge Alne, for tiden i Oslo, 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 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. 

 
 

 
E-mailadresse: Rogaland@fosterhjemsforening.no  
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   Rogaland 

 
 
 
Hei alle sammen 

 

 
Vi har nå snart lagt bak oss et nytt år. Styret i Rogaland har hatt mange 
aktiviteter i året som har vært. Vi har videreformidlet saker som opptar 
fosterforeldre i fylket vårt.  
Vi arrangerte Kongeparktur i september med mange fornøyde deltagere 
( se lengre bak). Vi var litt uheldig med hvordan invitasjonen ble sendt ut, 
så noen medlemer fikk ikke tilbudet om turen før det var for sent. Vi 
beklager dette! 
Vi tar gjerne imot tips fra dere medlemmer om hva dere ønsker at vi skal 
jobbe med. Vi trenger også flere som ønsker å være med i styret og ved 
aktiviteter. 
Jeg ønsker alle en flott jul og et riktig godt nyttår  

 
 

 

Hilsen Gine Sægrov, Leder 

 
 
 
 
 
Ta med dere disse ord fra Gutt 6 år.... 
 
 ”Noen barn har ikke økologiske foreldre, men fosterforeldre. Det betyr 

bare at man ikke har laget barna selv, men søkt   om å få dem på 

trygdekontor. Og da plutselig kommer vi til dem da.”  ;-)  

                           



 
   Rogaland 

 

 

Årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 
2011 
 
Nå nærmer vi oss Årsmøtet for 2011 og denne gang skal det 
avholdes i nordfylket. 
 
Sted:  Hemmingstad kultursenter, Spannaveien 135 
  Mandag 13.02.12 
  Kl 18.00 

Det vil bli enkel servering- gi derfor beskjed om du 
kommer. 

 
Saker må innmeldes senest 15. januar 2012. 
Rogaland@fosterhjemsforening.no Saksliste og agenda  vil bli 
bekjentgjort to uker før årsmøtet, på vår hjemmeside. 
www.fosterhjemsforening.no og inn på Rogaland sin side. 
 
De som ønsker å være med i styret kan ta kontakt med 
valgkomiteen ved/ 
 
Helge Edvinson: helge.edvinson@aibex.com  
 
Vi vil spesielt oppfordre interesserte fra nordfylket til å melde 
seg- for å få en likevekt av kandidater fra sør og nord. (Vi 
trenger folk både fra nord og sør) 
 
 
Vennlig hilsen  
Styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 
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    Rogaland 

 
 

 

Familiedagen i  fikk også sin dag i 2011, 10 september.  
Etter mange dager med regn, våknet vi opp denne dagen til oppholds vær, utrolig 
nok . 
Kongeparken hadde en egen inngang for oss i NFF Rogaland, og der ble alle tatt 
imot av styret. Medlemmer fikk et hjerte klistret på brystet, slik at alle kunne 
gjenkjenne hverandre og  få noen gode samtaler oss i mellom når vi traff hverandre 
rundt omkring i Kongeparken. 
Når vi kom inn ble vi møtt av Brumle og venninnen hans. Der fikk de som ønsket en 
god klem av dem begge. 
 

     
Brumle og Brummeline    Ååå, for en god klem… 
 

 
 
Så boltret  og koste vi oss i Kongeparkens 50 elleville attraksjoner og opplevelser, før 
vi hadde en middagspause i sammen. Der ble vi møtt av en av Kongeparkens 
ansatte, som ”geleidet” oss opp til ett flott koldtbord. Der var det muligheter til å sitte 
både inne og ute. Koldtbordet bestod av forskjellige grønnsaker, salater, poteter og 
dessert. Det stod flere kokker og grillet for oss også- vi kunne be om koteletter, 
pølser eller hamburger. Et fantastisk herlig måltid med gode samtaler og kos.  
For barna kom det en ansiktsmaler, og Brumle var da selvfølgelig med. Barna fikk 
også forsyne seg av popcorn og brus mens dette pågikk. 
 

http://www.kongeparken.no/hjem.html
http://www.kongeparken.no/hjem.html


        
Koldtbord.   Ansiktsmaling.   Samtale rundt bordet 

 
Så bar det videre til bob-banen og de mange karusellene. Noen likte seg godt på 
bondegården og den rolige delen av Kongeparken, mens andre likte fart og 

spenning. Så  har noe for alle! 

 
Alt måtte selvfølgelig testes, opp til flere ganger. 

 
Vi var 167 stykker som stilte denne dagen, og gjett om vi fikk en fin dag?! Ved 
måltidet kom solen frem og skinte på oss resten av dagen og gjorde en flott dag enda 
flottere! Så skjedde det som måtte skje… I det vi tok farvel med Brumle og 
Brummeline, begynte skyene å komme og i det parken stengte kom regnet. Bedre 
”timet” enn dette kunne  det ikke blitt  
 

Tusen takk til alle som delte denne flotte dagen sammen 
med oss. Håper å se dere snart igjen! 
 

 
 

http://www.kongeparken.no/hjem.html


Temakvelder i regi av Fosterhjemstjenesten Fonna. 
 
I fosterhjemstjenesten arbeider vi jevnt og trutt med å rekruttere, skolere og formidle 
fosterhjem til barneverntjenestene i Fonnaområdet. Vi treffer mange svært engasjerte 
fosterforeldre som vi blir inspirert av å følge i deres arbeid med barn. Fosterhjem som 
går Pride-kurs, gir tilbake at de synes dette er meningsfullt og nyttig.  
I den senere tid har vi tenkt at det ville være interessant å kunne tilby fosterforeldre 
en form for faglig og sosial oppfølging underveis i deres arbeid, og har nå begynt å 
praktisere noe vi har kalt ”Temakveld”. Dette er ment å være et faglig, men også et 
sosialt tilbud. Vi vil forsøke å dele kvelden i to, med en faglig del og en sosial del hvor 
fosterforeldre kan møtes til uformell prat.   
 
Vi har allerede gjennomført en slik kveld. 18 fosterforeldre møtte, og vi snakket om 
tilknytning. Vi opplevde en god stemning og folk engasjerte seg i praten. Det er et 
engasjerende tema som vi må ha god tid på.  
I våre tanker har vi også sett muligheten av at dette møtet kan utvikles til noe mer. Vi 
ser for oss at andre interesserte kan møte. Da tenker vi på venner og familie, men 
kanskje også fagfolk i feltet kan ha interesse av det som skjer. Foreløpig er vi i 
startgropen og utvikler tilbudet litt etter litt, og fortrinnsvis i takt med fosterforeldrene 
selv. Vi er åpne for innspill fra dere, gjerne fosterhjemsforeningen på tema som er 
aktuelle. Vi prøver å leie inn foredragsholdere utenfra, men vil også bruke egne 
krefter i Bufetat. 
 
Vi ønsker at dette skal bli et tilbud for hele vår region (Fonna). Vi har et stort distrikt, 
og vi vet at det kan være en utfordring, og ofte en umulighet å reise til Haugesund 
hver gang noe skal skje. Vi har derfor bestemt å legge temakvelder i Haugesund, på 
Stord (Leirvik), i Kvinnherad (Husnes) og i Vindafjord (Sandeid). Det er selvsagt 
anledning for alle å møte der det passer best.  
 
 
 
 
 
Program 2011/2012: 
 
Haugesund (Smedasundet 50):  
                      15.09.11. Tema: Tilknytningsforstyrrelser.   Teori og forståelse. 

24.11.11.             Tilknytningsforstyrrelser.   Praksis. Utfordringer i  
                            hverdagen. 

  19.01.12.             Ungdom, sosiale medier, data og mobil. 
  22.03.12.             Ungdom og  rus. 
 

Stord (Grand Hotell):        
10.11.11. Tema: Tilknytningsforstyrrelser. Praksis. Utfordringer i    
                              hverdagen. 

 
09.02.12.      Ungdom og rus. 
26.04.12.   

 
 



Kvinnherad (Husnestunet): 
         23.02.12.  Tema:  Ungdom, sosiale medier, data og mobil. 

            
Sandeid (Teknisk bygg):       

         19.04.12.   Tema:  Ungdom og rus. 
 
 
(Vi tar forbehold om endringer. Sjekk med fosterhjemstjenesten). 
 
Vi har et utmerket samarbeid med Fosterhjemsforeningen. De har deltatt på vår 
forrige temakveld, og vi håper de også vil delta videre. Et godt samarbeid ser vi på 
som en vinn – vinn relasjon og at vi sammen kan gjøre fosterhjemsabeidet enda 
bedre. 
Vi håper på god oppslutning om våre temakvelder. 
 
 
Med hilsen,  
Fosterhjemstjenesten  
v/Sten Thune 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                       ...... 

 
                                            Tysvær, desember 2011 
 
Til Norsk forsterhjemsforening - Rogaland 
 
 

                    
 
Her lokalt på kontoret i Tysvær kommune har me nyleg oppsummert litt for oss sjølv 
kva fosterheimar me har hatt engasjert dei siste åra, og korleis har det nå hittil gått 
for desse barna og dei heimane me har plassert barna i.  
 
Det som slår meg er at det er mange vegar inn til det å bli fosterheim. Me finn heimar 
som har gått Pride-kurs eller på andre måtar har forberedt seg over tid på å bli 
fosterheim. Andre har blitt førespurd eller ønska å bli fosterheim fordi dei kjente 
barnet eller på annan måte var knytt til barnet.  
 
Men er det alltid slik at me kjenner barnet – og kan sjå kva utfordringar det vil gje oss 
– sjølv om me er onkel eller tante, nabo eller har arbeida i barnehagen der barnet har 
gått? Eg trur ikkje alltid der er slik, ofte har me berre sett barnet med ”søndagskleda 
på”. Og skulle me og ha sett kvardagen - korleis vert det for oss når me blir sett på 
prøve i foreldrerolla, det er noko anna å vera fosterheim enn å ha besøk. Eg trur at 
me som barnevernteneste har ei stor oppgåve i å forbereda kommande fosterforeldre 
på dei ulike utfordringane som kan koma. Dessverre er det ikkje alltid me heller ser 
dette bilete klart.  
 
Har du blitt fosterforelder fordi du ønska akkurat dette barnet velkommen til deg, då 
har du gitt barnet noko viktig. Du har sagt ”ja” til dette barnet fordi du bryr deg om 
akkurat han/ho. Det du tar på deg då er å svara ja og neste dag, og neste, og 
neste……… 
 
Dette gjeld og for heimar som er forberedt gjennom Pride osv, også her må ein svara 
”ja”, ikkje berre før barnet flyttar inn, men igjen og igjen…….. 
 
Så veit både eg og lesarane at det ikkje alltid er slik. Det er ikkje sikkert me greier å 
svara ”ja” neste dag og den neste osv……… Tapsopplevinga og skuffelsen kan vera 
stor både for fosterheim og fosterbarn, men og hjå oss som arbeidar i 
barneverntenesta. Korleis kan me ”landa” slike flyttesituasjonar utan at både 
fosterheim og fosterbarn ber mein av det? Og helst; Korleis kan me unngå slike ikkje 
planlagde flyttingar.  
 



NFF- Rogaland har spelt inn nokre punkter i samband med høyringa i fht. 
kommunale fosterheimar som kan vera nyttige å sjå på.  
 
Veiledning er viktig i mange samanhengar, men særleg i ein samanheng der ein står 
ganske aleine med oppgåvene.  Det vil ofte vera rett å gje veiledning utover det 
saksbehandlar har høve til, og som fosterheimsforeninga peikar på, særleg då første 
tida. Samtidig veit eg og at det finnes mange gode saksbehandlarar rundt om i 
kommunane som kan ha mykje erfaring og kompetanse på å veileda fosterheimar.  
 
Det er viktig at me som arbeidar i barneverntenesta er tilgjengelege. Min erfaring er 
at det er eit av dei viktige momenta for at fosterheimar skal kunne stå i krevjande 
oppgåver.  Me er blitt fleire tilsette i barneverntenestene siste åra, samtidig er me i 
kontakt med stadig fleire barn. Me greier derfor ikkje å vera så tilgjengelege som me 
ønskjer, men dokke må gjerna utfordra oss dersom dokke opplever oss som lite 
tilgjengelege. Me har eit ansvar for å vera så tilgjengelege me kan innafor dei 
personalressursane me har.  
 
Økonomiske avtalar er eit tema som stiller både fosterheimar og barneverntenester 
på prøve. Det er utfordrande å forhandla om løn ”når innsatsen er eit barn”. Eg trur få 
er ueinige i at det er mykje upløgd mark før me har gode løysingar innanfor dette 
området. Eit uavhengig organ som kan bistå i ev konfliktar vil eg for eigen del gjerne 
hatt. Dei sårbare barna ”våre” fortene ikkje at økonomi skal stå i vegen for dei gode 
løysingane. Samtidig har me som kommunale barneverntenester eit 
forvaltningsansvar i forhold til offentlege midlar og eit ansvar for størst mulig 
likebehandling av fosterforeldre. Nokre økonomiske forhold kan tydeleggjerast og 
standardiserast. Samtidig er ikkje desse barna me her snakkar om ”standardiserte”. 
Me står derfor overfor mange vanskelege skjønnsmessige vurderingar på begge 
sider, særleg gjeld dette når det tale om frikjøp eller andre former for økonomiske 
forsterkningar.  
 

---------------------------------------------------- 
 

Dei av oss som har erfaring med sauer veit at det kan vera utfordringar med at dei 
bryt seg over gjerde til naboen. Det er sjeldan populært. Når du så skal henta sauene 
kan ein angripa dette på ulike måtar. Du kan gå rundt dei og jaga dei heim igjen. Då 
er det ofte lurt å la dei få bestemma vegen litt sjølv. Kanskje viser dei deg då ”hålet i 
gjerde”. Ofte er det og lettare enn å ”tvinga” dei gjennom grinda  der dei ikkje er vane 
å gå.  Noko anna som ofte fungerar er å ha ei bøtte med litt kraftfôr i når du går for å 
henta sauene. Då kjem dei til deg, og føl gjerne med heim utan større vanskar, men 
då må du ha gjort jobben på førehand og brukt bøtta for å få knytt sauene til deg.   
 
Gode, sterke, trygge gjerder, der det ikkje er tilfeldig om grinda står oppe eller igjen 
gir rolegare sauer. Eit av hovudprinsippa for dei som driv med gjetarhundar er at 
sauene skal bli lært opp til å koma til eigaren. Når faren trugar, i dette tilfelle hunden, 
skal dei søkja mot eigaren, ein eigar som betyr trygghet.  
 
Ein ting til slutt. Spælsau er kjent for å vera sauer som gjerne utfordrar gjerda, dei 
klatrar i bratte fjellsider, men kjem seg ofte opp og fram. Men søkjer du dei store 
utfordringane i fjellskårane kan du gå deg fast, slik og for sauene. Dei som kjenner 



spælsauen veit at desse fargerike, flotte, ranke dyra gir deg utruleg flotte opplevingar 
når du berre har han med på lag.  
 
Då kan ein kanskje tåla å henta dei ut frå skårfeste eller i naboen sin hage………..og 
prøva og setja opp gode nok gjerder - samtidig som du gir han kraftfôr av bøtta di så 
ofte at han søkjer deg når du er i nærleiken – og brekar frå fjellhylla om han skulle ha 
gått seg fast. 
 
Kva har så dette med fosterheimar å gjera? 
 
Har du ein ung fargerik spælsau i hus???  
 
Lukke til vidare,  
Mvh Ottar Krakk, barnevernleiar i Tysvær kommune 
 
Eg sparkar ballen og utfordringa vidare til Sten Thune som arbeidar ved Bufetat, 
Fosterheimstenesta i 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 
 

PENSJONSPOENG: 
 
Vi har mottatt en del telefonsamtaler fra våre medlemmer med spørsmål om 
pensjonspoeng. Dette er godt forklart på våre hjemmesider. Dere går inn på 
www.fosterhjemsforening.no og trykker på rådgivning. Der er det også mye annet 
aktuelt! 
 

 
MEDLEMMER: 
 
MAIL-adresser. Heretter kommer vi til å bruke mail for å sende ut info om f.eks kurs 
o.l. Gi beskjed om du ikke ønsker denne infoen.  
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  
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