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  Rogaland 

 

”FYLKESBRETTEN nr 1,  Mai  2012 
 
 - Informasjon til medlemmer  
 i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 
- og andre interesserte   

    
 

 

Tusen takk til Cecilie Vedøy, Vedavågen, for flott bidrag til førstesiden vår   
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   Rogaland 

 
STYRET I NFF ROGALAND 2012              

 
 

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:  Lindi Brandvik, Stord, 976 97 411, lindibrandvik@gmail.com 

 

   Elise Hærem, Egersund, 930 69 321, geir.feyling@dabb.no 

 

   Inger Johanne Stenhaug, Stavanger, 932 60 031, rolfys@online.no 

 

Varamedlemmer: Karen Marie Skare, Utsira, 911 71 021, karenmarieskare@hotmail.com 

 

   Pål Dahl Andersen, Stavanger,909 14 815, paal@inbusiness.no 

    

Gunnel V. Broshaug, Vedavågen, 47627652 broshaug@haugnett.no  

Har erfaring med familie –og nettverksplassering, kommunalt og statlig 

fosterhjem og samarbeid med forskjellige kommuner 

 

 

 

Valgkomite:  Geir Feyling og Magne Jarl Broshaug 

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

 

 

E-mailadresse: Rogaland@fosterhjemsforening.no  

 

 

mailto:gine@nulani.net
mailto:nortom@c2i.net
mailto:lisb-h@online.no
mailto:lindibrandvik@gmail.com
mailto:geir.feyling@dabb.no
mailto:rolfys@online.no
mailto:karenmarieskare@hotmail.com
mailto:paal@inbusiness.no
mailto:broshaug@haugnett.no
mailto:Rogaland@fosterhjemsforening.no
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   Rogaland 

 

Hei alle sammen 

 
Nå er det en stund siden vi kom ut med fylkesbrett, men nå er den her… 

 

Vi fikk en del nye styremedlemmer inn etter årsmøte. Mange flotte engasjerte mennesker, så det 

viser også igjen i aktivitetsnivået vårt. Lenger bak i bladet inviterer vi til 4 samlinger, både i nord 

og sør fylket. 

 

Vi kommer framover til å prøve å holde nettsiden vår oppdatert slik at dere kan følge med på 

aktiviteter. Mail vil også bli en viktig informasjonskanal som vi ønsker å ta i bruk. Så det er fint 

om medlemmer som ikke har gitt oss e-post adressen sin kan sende inn en mail til oss slik at vi får 

registrert den. 

 

Vi opplever at mye av arbeidet vi engasjerer oss i nytter og kommer fosterforeldre/fosterbarna til 

gode. En fosterfar takket oss nettopp for å ha grepet fatt i et problemområde som nå hadde løst seg 

takket være vårt engasjement.  Ofte er det viktig å få kommet med konkrete innspill på saker som 

kan bedres. 

 

Setter stor pris på om dere gir oss innspill på saker som kan løftes i systemene for å finne 

løsninger. 

 

Samarbeidet med de andre fylkene her i vest har tatt seg opp. Vi har bl.a. startet planleggingen 

ungdomstur. 

 

Ønsker alle en flott sommertid framover!  

Vennlig hilsen 

Gine Sægrov, Leder 

 

 

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

 
Til Norsk Fosterhjemsforening – Rogaland.     Haugesund, april 2012 

 

 

I forrige utgave av «Bretten» ble jeg utfordret av barnevernleder i Tysvær, Ottar Krakk, som jeg 

har den glede av å samarbeide med fra tid til annen. Det er mange berøringspunkter mellom det 

kommunale barnevernet og Bufetat/Fosterhjemtjenesten som jeg representerer. I det følgende vil 

jeg gjerne si litt om «Familieråd» som er en beslutningsmetode i barnevernet, og som Bufetat har 

fått gleden av å være med å introdusere. 

Fosterhjemsarbeid er utrolig viktig for de barna det gjelder. Vi har i dag flere fosterhjem i arbeid 

enn noen gang, og de gjør en krevende og uselvisk innsats for at barn – store og små – skal få en så 

god oppvekst som mulig. Barn som lever under vanskelige forhold appellerer til oss alle, men ikke 

alle tar ansvar og melder seg som fosterforeldre.  Dere er de som tar ansvar og som viser at det er 

viktig å følge våre følelser med handling.. 

Fosterhjemsomsorgen er, som alle ting, under stadig utvikling. Vi tenker annerledes i dag enn for 

noen år siden – forhåpentligvis er dette en positiv utvikling. Vi har enda langt å gå om vi skal 

kunne slå oss for brystet – om vi da noen gang blir fornøyde. 

Det har lenge vært sagt at barn bør plasseres i egen familie om mulig. Her i Fonna har kommunene 

vært flinke til det og ligger langt over landsgjennomsnittet.  Fra sentralt hold har det vært et uttalt 

ønske å øke plassering av barn i slekt og nettverk. Dette har igjen økt fokuset på den 

beslutningsmodellen som kalles «familieråd». Dette er ikke en ny oppfinnelse. Det er heller ikke en 

teoretisk og vanskelig modell. Beslutningsmodellen er forankret i det kommunale barnevernet som 

en måte å øke familienes deltakelse i å finne løsninger på egne utfordringer. Dette skal øke 

deltakelsen både for barna og for deres pårørende.  

I fosterhjemsarbeidet er vi hele tiden opptatt av at plasseringene skal bli så optimale som mulig. 

Mange faktorer spiller inn her.  Barnets ønsker og behov tenker vi er sentrale i så måte.  Denne 

metoden skal sikre barnets stemme, samtidig som de pårørende skal føle seg ivaretatt. 

I Fosterhjemsavdelingen har vi tro på familiens ressurser. Vi ønsker å delta i dette arbeide for å 

forløse disse ressursene. Vi har sett at familier ønsker å hjelpe hverandre når situasjonen er 

vanskelig. Vi har sett takknemlighet for å bli møtt med muligheten til å få spille en rolle. Vi har 

sett at familier fremskaffer konkrete medlemmer som kan bli fosterforeldre. Vi har sett gode 

plasseringer som betyr at barn får fortsette sine liv i familien sin, om ikke hos mor og far.  

Vi er ikke naive. Vi vet at plasseringer i familie kan være krevende og gi store utfordringer. 

Fosterforeldre i familie kan få utfordringer både i omsorgen for det aktuelle barn, men også i 

forhold til den øvrige storfamilie. Vi ser imidlertid at disse plasseringene oftest fungerer fint både 

for barn og pårørende. Dette sporer også oss til å arbeide mer på denne måten.  

 

Vårt samfunn har etter hvert blitt svært komplisert, og vi har alle forventninger til at det offentlige 

skal hjelpe oss når vi har det vanskelig og er i en krevende situasjon. Dette er sider ved det norske 

samfunn vi gjerne vil beholde.  Jeg spør meg selv imidlertid stadig oftere hvor mye staten og 

kommunen skal forventes å stille opp. Har vi større ambisjoner enn det er økonomi til? Mister vi 

noe på veien som har med personlig engasjement og ansvarsfølelse å gjøre? Blir vi for travle til å ta 

ansvar utover det vi gjør fra dag til dag? 
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Jeg føler privilegiet jeg har som arbeider med fosterforeldre av ulike slag – i familie og 

«fremmede». Begge er overskuddsmennesker med en reflektert holdning til livet og til de 

utfordringer vi møter. Dere stiller opp i en hverdag hvor svært mange har nok med seg selv. Det er 

flott. 

Jeg vet at alle i Fosterhjemtjenesten tenker som meg om dette. Ser for meg at et videre utviklet 

forhold mellom Fosterhjemsforeningen og Fosterhjemtjenesten kan bære frukter. Vi er godt i gang, 

og har kontakter med foreningen på ulike arenaer. Vi satser på et godt samarbeid med både 

foreningen og fosterhjem videre. 

 

Med en vennlig hilsen fra, 

 

Sten Thune 

Fosterhjemskonsulent i Fonna. 

 

Jeg vil gjerne få lov til å utfordre Inger Johanne Storesund som arbeider ved Familievernets kontor 

i Haugesund.  Hun er en inspirert fagperson med mange jern i ilden, og et faglig engasjement det 

står respekt av. Jeg tror hun kan fortelle oss litt om familievernets arbeid og om de kan være et 

tilbud til fosterforeldre. 
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  Rogaland 

 
 

PROTOKOLL 

ÅRSMØTE 2011  i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 
 

Sted:  Hemmingstad Kultursenter, Haugesund 

Dato:            13.02.2012  

   

 

Sak 01/11 Åpning av årsmøtet  
  Leder i styret, Gine Sægrov, åpnet årsmøtet. Hun ønsket velkommen til  

  alle  frammøtte. 

 

Sak 02/11 Konstituering av årsmøtet – valg av møtefunksjonærer 

 

  Møteleder: Monica Sjursen Skogland 

   

  Referent: Lisbeth Hagen 

 

  To representanter til å signere protokoll: 

  Norunn Johnsen og Gunnel Vedøy Broshaug 

 

 

Sak 03/11 Godkjenning av antall stemmeberettigede, innkalling, dagsorden og 

forretningsorden 
  Det møtte 5 stemmeberettiget på årsmøtet. 

 

Årsmøtet godkjente innkalling, dagsorden og forretningsorden. 

 

Sak 04/11 Årsberetning 

  Årsberetningen ble lest/gjennomgått av leder Gine Sægrov. 

 

  Årsmøtet godkjente årsberetningen 

 

Sak 05/11 Regnskap 2011 
Årsmøtet godkjente regnskap og balanse for 2011, med forutsetning at dette sendes 

ut til alle styremedlemmer. 

 

Sak 06/11 Handlingsplan 20 
  Norsk Fosterhjems  handlingsplan ble lest opp av møteleder Monica    

          Sjursen Skogland. 

   

  Årsmøtet  har gjort seg kjent med foreningens handlingsplan. 
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Sak 07/11 Budsjett 2011 

 

  Styrets forslag til budsjett ble framlagt av kasserer 

  Norunn Johnsen. 

 

  Årsmøtet drøftet og godkjente styrets forslag til budsjett for 2012. 

   

Sak 08/11 Valg 

 

De som var på valg: Gine Sægrov, Monica Sjursen Skogland, Norunn Johnsen,  

Elise Hærem, Lindi Brandvik, Inger Johanne Stenhaug, Karen Marie Skare, Gunnel 

Vedøy Broshaug og Pål Dahl Andersen. 

  

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.  

  

 

 

 

 

 

 

 
   Rogaland 

 

STYRET I NORSK FOSTERHJEMSFORENING AVD ROGALAND 2012 

 

Leder:               Gine Sægrov                           1 år   

Medlemmer:             Lisbeth Hagen            1 år igjen   

              Norunn Johnsen  1 år     

              Lindi  Brandvik   2 år    

              Elise Hærem       2 år 

              Monica S. Skogland              2 år 

              Inger Johanne Stenhaug       1 år   

  

Varamedlemmer:      Karen Marie Skare                 1 år 

            Pål Dahl Andersen                 1 år 

            Gunnel Vedøy Broshaug        1 år 

 

Valgkomite:             Geir Feyling 

                  Magne Jarl Broshaug 

Medhjelpere: 

Kursansvarlig:          Tonje Hansen              Webansvarlig :         Øystein Lund 
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Sak 09/11  Årsmøtet 2012  
Forslag om å gi styret fullmakt til å fastsette tid og sted for årsmøtet 2012 

 

Årsmøtet godkjente dette. 

 

Sak 10/11 Avslutning 

 

Leder Gine Sægrov avsluttet med å takke for flott engasjement og vel gjennomført 

møte. Kasserer sender en slutthilsen til de som går ut av styret, blomster. 

 

Møteleder Monica Sjursen Skogland takket for frammøte. 

 

 

  Haugesund mandag 13 februar 2012 

 

 

__________________________________ 

Møteleder       Monica Sjursen Skogland 

 

 

 

____________________________                _______________________ ___ 

Norunn Johnsen                                   Gunnel Vedøy Broshaug  
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I mai konfirmerte vår kjære fosterdatter, Ingrid seg. Mange flotte ord ble sagt  

til henne- og dagen ble minnerik :-) Vi fosterforeldre var uforberedt på at Ingrid hadde funnet noen flotte vers, som hun ville vi 

skulle få. Disse deler vi nå med Fylkesbrettens lesere! ;-)     (original;GregoryLhermitte)  

Hilsen stolte fosterforeldre 

Ingrid 

Ingrid 

http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/185-Sangleker/images/noter.gif
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/185-Sangleker/images/noter.gif
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   Rogaland 

 

Organisasjonskurs 20-22 april i Drammen 
 

Norsk Fosterhjemsforening inviterte alle sine tillitsvalgte til organisasjonskurs helgen 20-22 april.  

 

Det var en stor og spent gjeng som dro til Drammen fra Rogaland; hele 8 stykk av et styre på 10, 

hadde muligheten til å reise. Og siden styret nå har fått mange nye medlemmer passet det fint med 

en felles tur. Det ble tidlig klart at dette kom til å bli en helg der latteren satt løst og 

trivselsfaktoren var stor.  

 

Vi begynte organisasjonskurset med en presentasjon av alle fylkesstyrene, deretter presenterte alle 

litt fra lokallagene. Rogaland valgte å fortelle hvordan vi gikk frem for å presentere oss ovenfor for 

våre samarbeidspartnere; kommunene og Bufetat. Innlegget ble godt mottatt og var til inspirasjon 

for de andre fylkeslagene. Vi fra Rogaland ble mektig imponert over en av de andres innlegg og tar 

dette med oss inn i det videre arbeidet i foreningen. 

 

Lørdag morgen samlet regionene seg i sammen og gikk igjennom flere tema. Vi i Region Vest fikk 

et flott samarbeidsmøte hvor vi blant annet har lagt ned en gruppe på tvers av fylkene til å 

arrangere en Ungdomshelg/leir til våren 2013. 

 

Kurset var delt inn i forskjellige temaer, småkurs (Kurs for kasserere Rådgivningskurs, Kurs for 

sekretærer, web kurs og lederkurs) organisasjonsdrift (trinn 1 og 2, hvor trinn 1 er for nye 

medlemmer og trinn 2 er for alle som har gjennomgå trinn 1 tidligere) og forskjellige innlegg fra 

aktører i fosterhjemsomsorgen. Det vi vil fremheve er Vigdis Bunkholdt som er psykolog og som 

”brenner for fosterbarn. Hun er også æresmedlem i NFF. Vigdis Bunkholdt hadde et innlegg om 

det biologiske prinsipp. Dette var veldig oppklarende for noen og enhver, og ikke minst 

inspirerende.  

 

Det vi også kan nevne er presentasjonen av livsboken, dette er ett nyttig verktøy som kan hjelpe 

fosterfamilier med å sortere litt for fosterbarnet om dets liv og historie med hjelp av tekst og bilder. 

 

Dette ble en helg hvor vi i styret fikk muligheten til å bli bedre kjent med hverandre, og bli litt 

bedre kjent med Norsk Fosterhjemsforening som organisasjon. Samtidig fikk vi treffe mange andre 

fra de ulike fylkeslagene rundt i Norge. Alltid kjekt å treffe andre i samme situasjon som oss, som 

liker og brenner for de samme!! 

                         

På vegne av oss i Drammen, Monica 
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   Rogaland 

LIVSBOKEN ”MITT LIV”            

 
 
Biografisk arbeid med barn ved hjelp av Livsbok viser seg å være nyttig for å hjelpe barn 
til å skape helhetlig forståelse for sin livshistorie og for bedre å kunne bearbeide denne.  
 
Norsk Fosterhjemsforening har som formål å være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten 
på alle plan innen fosterhjemsomsorgen. Noe av det vi jobber aktivt med nå vedrørende 
fosterbarn er:   
 
”Å arbeide for at hvert fosterbarn får tilgang på sin Livshistorie gjennom egen 
livsbok.”  
 
Norsk Fosterhjemsforening selger boken MITT LIV. Denne boken har mange metoder og 
verktøy som gjør det enklere å snakke med barn om deres livshistorie. Boken er barnets 
eiendom og skal være et hjelpemiddel for dem til å etablere en forståelse og forbindelse 
mellom fortid, nåtid og fremtid. Boken består av en perm med løsark der dokumentasjon, 
minner og opplysninger om barnets liv samles, samt et veiledningshefte for voksne som 
skal hjelpe barnet i det biografiske arbeid.  
 
Boken selges kun gjennom norsk Fosterhjemsforening, og kan bestilles på nettbutikken 
på hjemmesidene vår:  
 

www.fosterhjemsforening.no 
 
 
Boken koster krone 490,- for medlemmer og kroner 550,- for ikke 
medlemmer. 

http://www.fosterhjemsforening.no/
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   Rogaland 

 

FAMILIEDAG PÅ VIKINGGÅRDEN PÅ  AVALDSNES. 

 
Norsk Fosterhjemsforening Rogaland inviterer til Familiedag på Vikingånden på Avaldsnes, 

Karmøy. Her er det muligheter for grilling av medbrakt mat. Fint vær er bestilt men ingen garanti, 

så kle dere etter vær. 

 

Når:    Søndag 17/6 2012 fra klokka 13.00 

Påmelding: Ingen påmelding eller inngangspenger. 

  

Vi ønsker at dette skal være et uhøytidelig treff hvor alle medlemmer som har lyst og anledning 

kan komme og treffes. Noen av oss i styret kommer i alle fall…..  

    

Gå inn og se: 
http://vikinggarden.no/vikinggarden/  

 
 

  

http://vikinggarden.no/vikinggarden/
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   Rogaland 

 

FAMILIEDAG I HAGLAND NATURPARK. 
 

”Fellesskap gjennom gode opplevelser” 

 
Vi ønsker å invitere dere med på en aktiv dag i Hagland Naturpark.  

Område byr på flotte naturopplevelser med svaber, lyngheier og skogsområder. Tilrettelagt 

lekeområde, hinderløype, aktiviteter og opplevelser for barn og voksne 

Her kan liten og stor få prøve morsomme og spennende aktiviteter innen temaet «ILD»: 

Trollsnott, heksemel og dragespytt sørger for spennende flammeshow, prøv å slukke brann, 

brannbil, bål-konkurranse med mer.  

 
Hvor:  

Ravnafloke sitt opplevelses-senter på Hagland, nord i Haugesund  

Adresse: Ravnafloke AS, Haglandsveien 146, 5514 Haugesund 

For veibeskrivelse gå inn på: www.haglandfestning.no/ 

 

Når:  

Søndag 30/9 2012 kl. 11.00  

 

Pris: 

Kroner 400,- pr familie (kr 150,- for enkeltpersoner). 

Norsk fosterhjemsforening Rogaland støtter hver enkelt familie med kr 100,- (ordinær pris kroner 

500,- pr. familie) Begrenset antall…..Første mann til mølla… 

 

Påmelding: 

Send en mail til Monica og oppgi hvor mange i din familie som kommer  Siste frist for 

påmelding er 1. september. 

monica_sjursen@yahoo.no                      

 

Annet: 

Mulighet for grilling av medbragt mat. Det er også kiosk på området. 

Lurt å kikke på nettsiden til Ravnafloke: 

http://www.ravnafloke.com/opplevelser/pakker/Brosjyre_familiedag.pdf   

http://www.haglandfestning.no/
http://www.ravnafloke.com/opplevelser/pakker/Brosjyre_familiedag.pdf
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   Rogaland 

 

FAMILIEDAG PÅ JERNALDERGÅRDEN PÅ ULLANDHAUG. 

Norsk Fosterhjemsforening Rogaland inviterer til familiedag på Jernaldergården på Ullandhaug, 

Stavanger. Denne dagen feirer Jernaldergården 40 år, og det blir spennende aktiviteter for hele 

familien. Her er det muligheter for grilling av medbrakt mat. Fint vær er bestilt, men ingen garanti, 

så kle dere etter vær.  

 

Når:   Søndag 17/6 2012  

Påmelding: Ingen påmelding eller inngangspenger. 

  

Åpent fra kl. 11-16, og omvisning på gården kl. 12 og kl. 14. Vi satser på felles grilling, spising og 

en prat for de som ønsker ca. kl. 12.30. Ta med noe å sitte på og grillmat og drikke. 

Vi ønsker at dette skal være et uhøytidelig treff hvor alle medlemmer som har lyst og anledning 

kan komme og treffes.  

 

Gå inn og se: www.jernaldergarden.no 

 

 

 

 

 

 

http://www.jernaldergarden.no/
http://www1.uis.no/fag/Learningspace_kurs/guide/Tidslinjer/Arkitekturhistorie/tekstsider/antikken/sider/jernaldergarden.htm
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   Rogaland 

 

FAMILIEDAG PÅ SOMA GÅRD I SANDNES  

 

Med 40 000 besøkende i året har gården blitt en av landets største besøksgårder. Gården er 

tilrettelagt for småbarnsfamilier. Stort uteareal med mange dyr og aktiviteter. Låven er full av halm 

til å hoppe i, slengtau og klatrevegg i siloen. I fjøset finner du flere husdyr og alle smådyrene. Flere 

av dyrene har unger. Det er også mulig å kose og gi mat til noen av dyrene.  Det er tilbud om 

hesteridning (30 kr. pr. tur mellom kl. 12 og 16) og gratis traktortur, og det er flere trampoliner på 

området. I tillegg er det også gratis å prøve gravemaskinene på gården. 

 

Når:   Lørdag 1/9 2012 fra klokka 10.00-18.00 

Pris:   95 kr. pr. person (barn under 1 år er gratis) 

Påmelding: Senest mandag 20. august 2012 (se under) 

 

Norsk fosterhjemsforening Rogaland sponser med grillmat og brus i spisepausen kl. 13.00. Ellers 

kan man kjøpe pølser, brus, lapper, is, kaffe, snop m.m. i kiosken, og man kan betale både med 

kort og kontanter. 

Send en mail til rogaland@fosterhjemsforeningen.no  og oppgi hvor mange i din familie som 

kommer. 

 

  

mailto:rogaland@fosterhjemsforeningen.no
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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: (1 KS = arbeidsgodtgjøring) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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,- 

Våren 2013 

 Region Vest er et samarbeid 

på tvers av fylkene: 

 

Hordaland 

Rogaland 

Sogn og Fjordane 

 

Norsk Fosterhjemforening, Region vest samarbeider 

om å arrangere en leir/ungdomshelg for fosterbarn og 

fostersøsken, våren 2013. Tanken er at det skal være 

en aktivitetsleir med flere spennende og noen 

utfordrende aktiviteter.  

 

Vi ønsker tilbakemeldinger fra våre ungdommer med 

forslag på hva de ønsker i en slik leir. 

 

Det ser ut til å bli forskjellige nivåer i henhold til alder 

osv.… 

 

Følg med videre på nettsidene våre om dere synes dette 

høres spennende ut. www.fosterhjemsforening.no 

 
 
 

Region Vest er et samarbeider 

på tvers av fylkene i 

organisasjonen. 

 

Hordaland 

Rogaland 

Sogn og Fjordane 

mailto:radgiver@fosterhjemsforening.no

