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STYRET I Norsk Fosterhjemsforening ROGALAND 2015              
 
Leder:   Solfrid Kjærvoll-Birkedal, Figgjo, 92431082. solfrid.kb@gmail.com 
                                      Har erfaring med barn og unge gjennom skole og allsidig organisasjonsvirksomhet.  
                                      Gode erfaringer med skolebytte. Konfliktrådsmegler i Konfliktrådet Sør-Rogaland.   
                                      Tidligere SFO-leder. 
 
Nestleder:  Monica Sjursen Skogland, Haugesund, 52904115/93083831,  
                                      monica_sjursen@yahoo.no                     

Har erfaring med barn og ungdom, (fosterhjem og besøkshjem) samt skole og 
fritidsklubb. Har også bred erfaring innen frivillig organisasjonsarbeid. 
 

Kasserer:  Norunn Johnsen, Sandnes, 924 58 761, norunjoh@online.no  
Har erfaring med småbarn, ungdom og 2 base                                       
 

Sekretær:  Lisbeth Hagen, Stavanger, 452 45 452, lisbeth.hagen11@gmail.com 
Har lang erfaring med barn og ungdom i skole, fosterhjem og besøkshjem. 

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

Har erfaring som småbarnshjem og fosterhjem, familiehjem for tenåring samt 

akutthjem for barn fra asylmottak og samarbeid med institusjon. Erfaring med 

barn i alder 0-18. 
 

Linn Dræggevik, Stavanger, 901 47 667, belle@lyse.net 
Har lang erfaring som fosterhjem og besøkshjem. 

                                       
                                      Rune Jonny Kjær, Kleppe, 48200006, rune@kleppnett.no  
                                      Har mest erfaring med ungdom og samarbeid med biologiske foreldre. 
 
                                      Geir Simion Sørdal, Torvastad, 404 28 186, gsoerd@online.no    
   Har erfaring som fosterhjem og har alltid deltatt og vært svært engasjert i  
                                      organisasjonsvirksomhet.   
 

Varamedlemmer: Kjersti Mæland, Bremnes, 47661569, Kjersti.maeland@hotmail.com  
Har erfaring som fosterhjem gjennom mange år, samt vært besøkshjem for flere. 
 
Ingvild Gordon, Fogn, 40413362, post@oilfieldparts.no   
Har lang erfaring med søskenplassering og samarbeid med biologiske foreldre. Har 
opparbeidet brei erfaring med fosterbarn i skolen og problemene knyttet til det! 
Opptatt av fosterforeldres rettigheter og kampen for parts rettigheter. 

 
                                      Mona-Elisabeth Bakker, Bryne, 90742060, mebakker@lyse.net  

Har erfaring med små og store barn gjennom jobb, som fosterhjem og egne 
            barn. 

 
Valgkomite:           Eva Lene Vikra Ferking, el.ferking@gmail.com  (nord)  
                                   Anne Jørgensen Thorsen (nord) anne.j.thorsen@hotmail.com  samt  
                                   Vidar M Ravndal (sør) vidarmr@Yahoo.no  
 
E-mailadresse:          Rogaland@fosterhjemsforening.no 

 
                 
 

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

 

Hei alle sammen  - Lederen har ordet   

                                                                    
Først av alt vil jeg takke valgkomiteen og fjorårets styremedlemmer for å ha tro på meg 
som lederkandidat i foreningen. Og takk til Årsmøtet, som på selveste kvinnedagen, ga 
meg tillit til å gå inn som leder i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Med syv 
styremedlemmer og tre varamedlemmer er vi et stort styre med engasjerte mennesker, 
som jeg gleder meg over å være en del av  
Jeg har mye jeg har lyst å fortelle og ambisjonene er store for foreningen. Norsk 
Fosterhjemsforening er som kjent en interesseorganisasjon. Vi er ikke et fagforbund, vi 
har ikke utøvende myndighet, men vi har faktisk mulighet til å påvirke! 
I februar ble Norsk Fosterhjemsforening v/ leder Torunn Haugen Ask invitert til 
innspillsmøte om fosterhjemsomsorgen hos barneminister Solveig Horne. Vi i Rogaland 
kom med viktige innspill til leder i forkant av dette møtet. I mars kom Norsk 
Fosterhjemsforening Rogaland med innspill i forbindelse med Bufetats kurs «Samarbeid 
til barnets beste». Innspillene bestod av fosterforeldres opplevelser og erfaringer av 
samarbeidet med barnevernstjenesten og de ulike hjelpeinstansene. Jevnlig får vi 
anledning til å kommentere høringsnotat fra Regjeringen og andre instanser, og snart går 
vi i gang med å arbeide med innspill til den 7.ende utgaven av Fosterhjemshåndboka. I 
mars var undertegnede på ledersamling i Norsk Fosterhjemsforenings lokaler i Oslo. Her 
skal fylkesforeningene i det ganske land fremme temaer som er viktige for den enkelte 
fylkesforening. Disse temaene brukes videre i prosessen til ny handlingsplan 2016-2018 
for foreningen. Handlingsplanen blir vedtatt på landsmøtet, foreningens øverste 
myndighet, i oktober 2015 – og ettersom vi i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland er en 
stor fylkesforening med mange medlemmer, er vi sterkt representert med mange 
delegater her. Dette betyr at du som medlem er uunnværlig i Norsk Fosterhjemsforening 
Rogaland! 
Vi er nå endelig blitt en grasrotmottaker. Også her kan du som medlem være en viktig 
bidragsyter til foreningen og det arbeidet vi står for og aktivt jobber med. Man trenger 
selvsagt ikke å være medlem for å gi sin grasrotandel til Norsk Fosterhjemsforening 
Rogaland, alle er velkomne til det. Men vi tror at de som velger oss frem for andre 
mottakere, har et hjerte for fosterhjemsomsorgen. 
I denne utgaven av Fylkesbretten vil du kunne lese protokollen fra årsmøtet. Styrets 
medlemmer står opplistet – ikke nøl med å ta kontakt med noen av oss! Videre kan du 
lese om avsluttede aktiviteter og kommende aktiviteter både i sør og nord. Vi tror at det er 
viktig å skape en sosial arena for fosterbarn, som selvsagt inkluderer eventuelle 
fostersøsken og biologiske søsken/familie om dette er aktuelt. Vi tror at fosterbarn har 
mange tanker rundt dette med å bo i fosterhjem og kan søke trøst og støtte i å ikke være 
alene om å ikke bo hos biologisk mamma eller pappa. Vi fosterforeldre møter mange 
begreper og fagpersoner i det daglige, og ofte gjør også fosterbarn dette. Å møte andre i 
samme situasjon kan være veldig verdifullt for barna, å treffe andre som forstår hva 
kontaktperson, talsmann, tillitsperson mm er. Vi tror også at det nærmest er umulig å 
favne alle i de ulike aktivitetene, men vi bestreber oss på å gå så bredt ut som mulig. Tips 
og ideer til aktiviteter, og ris og ros generelt mottas med stor takk, og kan gjerne sendes 
på epost til rogaland@fosterhjemsforening.no 
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Helt til slutt ønsker jeg å takke Bufetat, Universitetet i Stavanger, kommuner og andre 
samarbeidspartnere for at vi som forening får mulighet til å presentere oss på 
arrangementene deres og blir invitert med på innspill. Og takk til dere medlemmer for 
støtte og gode tilbakemeldinger. 

 

 Beste ønsker fra lederen; Solfrid 
 
 
 
 
 
 

Årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland ble avholdt på Jåttå vgs 08.03.2015 

Torunn Haugen Aks var med oss på Årsmøte, og fikk fortelle litt om hva Norsk 

Fosterhjemsforening sentralt jobber med. Vi takker Torunn for god informasjon og for at hun kom 

helt til Stavanger fra Skien på selveste kvinnedagen  

                     
Etter årsmøte inviterte styret til medlemskveld med Toralf Nordbø/Han innante, med kaffe og 

kaker i pausen.  

 

         
Vi i styret ønsker å takke for en fin kveld. Spesielt vil vi takke Anne Thorsen, som bl.a har vært 

med i «Hele Norge baker» for nydelige kaker og Jan Rasmussen for uvurderlig hjelp på kjøkkenet 

og mange andre steder. 

 

 

 

 

 

På de neste sidene ser dere Årsmøteprotokollen og en presentasjon av oss i styret. Videre 

leser dere om kommende aktiviteter samt referat fra gjennomførte aktiviteter. God lesing – 

og vi oppfordrer igjen om å ta kontakt ved det minste behov; gjerne direkte eller via mail 

eller facebook  
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                                       ÅRSMØTEPROTOKOLL  2014 

ÅÅRPRÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 
Årsmøte ble avholdt 08.03.2015, på Jåttå vgs i Stavanger  
Møtet ble satt kl. 17.00  
 
SAK  1/14 Åpning av årsmøtet v/fungerende leder Monica Sjursen Skogland.               
                         
Fungerende leder Monica S Skogland ønsket alle frammøtte velkommen til Årsmøtet. 
Leder i Norsk Fosterhjemsforening, Torunn Hauen Aks, var spesielt invitert til Årsmøtet. 
Monica presenterte henne og det ble informert om at Torunn Hauen Aks skulle få ordet 
etter at Årsmøtet offisielt var over. 
 
SAK   2/14 Konstituering av årsmøtet – valg av møtefunksjonærer 

 

          KONSTITUERING AV MØTET 
 Fungerende Leder Monica S Skogland åpnet møtet og ledet møtet t.o.m sak   2 
 
           Valg av årsmøtefunksjonærer 

Innstilling: 
Møteleder: Geir S. Sørdal 
Sekretær: Lisbeth Hagen  
2 representanter til å underskrive protokollen: Ingvild Gordon og Rune Kjær 
 
Vedtak: 
Møteleder: Geir S. Sørdal   
Sekretær: Lisbeth Hagen 
2 representanter til å underskrive protokollen: Ingvild Gordon og Rune Kjær 
 

          Årsmøtet ble nå ledet videre av Geir S. Sørdal 
 
SAK  3/14 Godkjenning av antall stemmeberettigede, innkalling, dagsorden og  

forretningsorden 
      

     Registrering av stemmeberettigede 
Det ble registrert 17 Stemmeberettigede 

     Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Godkjent innkalling, dagsorden og forretningsorden 

 
SAK 4 /14 ÅRSBERETNING 

  Årsberetning lest opp av fungerende leder Monica Sjursen Skogland. 
 
            Vedtak:  
              Årsberetning er godkjent.  



 
SAK 5/14 Regnskap 2014 

Norunn la dette fram for Årsmøtet.  
 
Forslag: Regnskap for 2014 godkjent 

   Enstemmig 
Vedtak:  
Regnskap 2014 er godkjent. 

 
SAK 6/14 Handlingsplan 2015  
  Aktivitetsplan 2015 

   
Fylkesstyrets innstilling: 
Gjeldende handlingsplan fra Norsk Fosterhjemsforening lest opp og 
foreløpig aktivitetsplan lagt fram  
Forslag til vedtak:     
Endelig aktivitetsplan for Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 2015 
fastsettes på første styremøte med det nye styret.   
Vedtak: 

 Aktivitetsplan for Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 2015 fastsettes                                  
          på første styremøte, med det nye styret. 

 
SAK 7/14 Budsjett 2015 

Kasserer la fram budsjett for 2015  
Årsmøtet hadde kommentarer til noen av postene, og på punktet 
«styrehonorar» ble budsjettet korrigert til 12000 kr, mot 6000 kr i forslaget. 
Det kom spørsmål/kommentarer ift medlemskontingent og det vi får fra 
sentralt, at det bør økes, vi må være optimistiske ift økning av 
medlemstall…. Hva gjøres for å øke medlemstallet? Monica orienterte og 
flere i salen kom med innlegg, og saken går videre til nytt styre. 
Vedtak: Budsjett for 2015 godkjent, med en økning på utgifter til 
styrehonorar 

 
SAK 8/14     Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionssamarbeid 

Solfrid orienterte om regionssamarbeid i vest 
Vedtak: Fylkesstyret tar til etterretning orienteringen om 
regionssamarbeidet i vest. 

 
SAK 9 /14  INNKOMNE FORSLAG 

Fra fylkesstyret: Honorar/godtgjøring for å sitte i Styret.  
Norsk Fosterhjemsforening har vedtak på honorar/godtgjøring for å sitte i 
styret. Med dette ønsker vi en presisering av ordlyden.  
Fylkesstyrets innstilling:  
Styremedlemmer får et honorar tilsvarende den til enhver tid gjeldene 
medlemskontingent, som et styrehonorar.  
Leder får honorar tilsvarende den til enhver tid gjeldene sats for fritatt beløp 
for beskatning.  
Honorar utbetales etterskuddsvis, det vil si når en har sittet i funksjon et    

   Vedtak: 
Styremedlemmer får et honorar tilsvarende den til enhver tid gjeldene 
medlemskontingent, som et styrehonorar.  
Leder får honorar tilsvarende den til enhver tid gjeldene sats for fritatt 
beløp for beskatning.  
Honorar utbetales etterskuddsvis, det vil si når en har sittet i funksjon 
et år.  



 
  

Sak 10/14 INNKOMNE FORSLAG 
 
Fra medlem: Antall styremedlemmer i Norsk Fosterhjemsforening 
Rogaland?  
I vedtektene til Norsk Fosterhjemsforening står det at årsmøtet velger selv 
det antall styremedlemmer og vara som det ønsker. Nå har styret gjort noen 
erfaringer med å være et stort styre. Vi ønsker derfor å sette et antall som vi 
mener er optimalt, det vil si leder, sju styremedlemmer og tre vara. 
Fylkesstyrets innstilling:  
Styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland består av leder, sju 
medlemmer og tre vara. 
Vedtak:  
Styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland består av leder, sju 
medlemmer og tre varamedlemmer.  

 
Sak 11/14 INNKOMNE FORSLAG 

 
Fra medlem: Funksjonstid for leder i Norsk Fosterhjemsforening 
Rogaland? 
I vedtektene til Norsk Fosterhjemsforening står det at alle verv har 
funksjonstid på 2 år. Det er innkommet forslag om at leders funksjonstid i 
Norsk Fosterhjemsforening Rogaland bør være et år. Her må Årsmøtet 
støtte eller forkaste forslaget. 
Fylkesstyrets innstilling: Fylkesstyret støtter forslaget  

  Enstemmig.   
Vedtak:  

             Leders funksjonstid i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland er et år. 
 
Sak 12/14 VALG 

VALG AV FYLKESSTYRE 
 
Monica S. Sjursen la dette fram og lista ble lest opp. (Det ble presisert at alle 
i styret får samme mulighet til å være med på Norsk Fosterhjemsforening 
Rogalands aktiviteter, uansett om en er styremedlem eller varamedlem.)  
 
Takk til valgkomiteen for god jobb i forhold til å finne kandidater til styreverv. 

  
Valgkomiteens innstilling: 

   
Leder:  
Solfrid Kjærvoll-Birkedal, 1 år 
Styremedlemmer:     Varamedlemmer:  
 Linn Dræggevik, 2 år (sør)    Kjersti Mæland (nord) 
 Rune Johnny Kjær, 2 år (sør)              Ingvild Gordon (sør) 
 Norunn Johnsen, 1 år (sør)   Mona Elisabeth Bakker (sør) 
 Lisbeth Hagen, 1 år, (sør) 
Geir S. Sørdal, (ikke på valg) 
 Monica S. Skogland, (ikke på valg)     
Lindi  Brandvik, (ikke på valg) 
 
Vedtak: Alle valgt ved akklamasjon.                                                                 
Det nye styret konstituerer seg selv.         

 



VALG AV VALGKOMITE 

 

Fylkesstyrets innstilling: 

  Eva Lene Vikra-Ferking (nord) 

Anne Jørgensen Thorsen (nord) 

Vidar M. Ravndal (sør) 

 

 
Vedtak:  
Fylkesstyrets innstilling vedtatt.  
 
Funksjonstid er fra ett årsmøte til neste årsmøte 

   

 
Sak 13/14 Årsmøtet 2015, i nord 
                         
  Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å fastsette tid og sted for årsmøtet  
                     2015. 
   
  Vedtak: Styret gis fullmakt til å fastsette tid og sted for årsmøtet  

 
 
Avslutning: Monica S Sjursen avsluttet årsmøtet ved å takke Geir S. Sørdal for god 
møteledelse og alle oppmøtte for positiv og engasjert deltakelse. Gode ord og 
blomsterovergivelse til avtroppende leder Pål Dahl-Andersen ble også gitt.  
Så fikk Torunn Hauen Aks ordet. Hun fortalte om de prosessene sentralt jobber med i forhold til 

Stortingsmeldinga om fosterhjemsomsorgen. Viktige temaer som løftes frem i meldingen er 

utredning av barn før plassering, rekruttering av fosterhjem, de økonomiske rammevilkårene for 

fosterforeldrene, oppfølging av fosterhjem og overgangen til voksenlivet etter opphold i 

fosterhjem. Torunn åpnet så opp for spørsmål og flere spørsmål ble stilt av aktive 

årsmøtedeltakere.(Et av spørsmålene som gikk igjen, var kommune og stats håndtering av 

støttetiltak i fosterhjemmet, som f.eks ekstra KS, frikjøp etc. Torunn anbefalte oss å sende ut en 

pressemelding for å belyse vår bekymring overfor fosterbarna og deres fosterforeldre hvis 

praksisen viser seg å bli slik som forespeilet). 

Etter avslutning av årsmøte var det matpause, hvor Torunn var aktivt med og besvarte 
medlemmers spørsmål og kommentarer. 
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Kort presentasjon av Styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland  

Navn, alder, bosted og styreverv/ansvar:  
Solfrid Kjærvoll-Birkedal, 37 år. Bor på Figgjo i Sandnes kommune. Er leder i foreningen og har 

et overordnet ansvar for det som skjer i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland, samt fast medlem i 

hovedstyret.  

 

Hvor lenge har du/dere vært fostermor/fosterhjem, og hvorfor ble du/dere det? 
Vi har vært fosterforeldre i over 3 år nå. Jeg har selv bodd i fosterhjem, og for meg har det alltid 

vært et ønske om å kunne hjelpe andre slik jeg selv fikk hjelp da jeg trengte det. Min mann var 

ikke vanskelig å overtale, han så på det å være fosterhjem nærmest som en samfunnsoppgave. 

 

Hva gir deg mest glede i fosterhjemsomsorgen? 

Mange fosterbarn har en bratt læringskurve i fosterhjemmet. Det gir meg stor glede å få følge 

denne utviklingen og få lov til å være en del av den, heie den frem! 

 

Hvorfor og når valgte du å gå inn i styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland? 

Jeg har alltid engasjert meg mye i frivillig arbeid. Jeg brenner for fosterhjemsomsorgen, og tror at 

mine erfaringer som fosterbarn og fostermor kan komme til nytte i foreningen. Jeg ble valgt inn 

som varamedlem i 2013.    

 

Mitt motto: «Som dine dager er, skal din styrke være.» 

 

 

 

 

Navn, alder, bosted og styreverv/ansvar:  
Linn Dræggevik, 39 år, Forus og er styremedlem og har ansvar for Pride i sør. 

 

Hvor lenge har du vært fostermor/fosterhjem, og hvorfor ble du/dere det? 

Vi ble privat familiehjem for ungdom for 12 år siden, og gikk over til kommunalt fosterhjem for 8 

år siden for to småsøsken.Vi har også vært besøkshjem i 14 år. 

 

Hva gir deg mest glede i fosterhjemsomsorgen? 

Å oppleve fantastiske barn/ungdom som beriker familien, samt å få oppleve sorger og gleder i den 

spesielle situasjonen de er i. Jeg syntes også det er kjekt å samarbeide i team som har fokus på å 

trygge barna i hverdagen. 

 

Hvorfor og når valgte du å gå inn i styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland? 

Jeg kom inn som vara i styret i fjor. Jeg har et ønske om å hjelpe til med aktiviteter som knytter 

kontakter mellom fosterfamilier. Også gi arenaer til fosterbarn, hvor de kan møtes for å utveksle 

erfaringer de har i sin fosterbarn-hverdag... 

    

Mitt motto: Vil du ha et varmere samfunn- vær forandringen selv!!!❤ 
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Navn, alder, bosted og styreverv/ansvar:  

Rune Jonny Kjær, 42 år og bor på Klepp. Er styremedlem og har bl.a ansvar for web/hjemmeside 

og facebook 

 
Hvor lenge har du/dere vært fosterfar/fosterforeldre, og hvorfor ble du/dere det? 
Har vært fosterfar siden årsskiftet 2009/2010 og vi ble fosterforeldre for vi ønsket barn, og 

samtidig kunne gi et barn/ungdom en så trygg oppvekst og en ny mulighet til å få det mest mulig 

stabilt rundt en. Har hatt en plassering som er flyttet ut og har nå en søskenplassering. 

 

Hva gir deg mest glede i fosterhjemsomsorgen? 

Det å være fosterforeldre gir mange flotte øyeblikk og ikke minst er det utrolig kjekt å se at det en 

bidrar med kan "bære frukter og blomstrer". 

 

Hvorfor og når valgte du å gå inn i styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland? 

Ble spurt om jeg kunne tenkte meg å delta i styret og håper at jeg skal kunne være med å bidra der 

jeg kan være med å bidra. 

Mitt motto: "Alle fortjener en ny mulighet" 

 

 

 

 

Navn, alder, bosted og styreverv/ansvar: 

Eg hette Ingvild Gordon, er 53 år og bor på Fogn i Ryfylke. Er varamedlem og bl.a 

søknadsansvarlig  

 

Hvor lenge har du/dere vært fostermor/fosterforeldre, og hvorfor ble du/dere det?                                                        
Min mann og eg har vært fosterforeldre siden 1992. Vi har tatt i mot to søskenplasseringer, den 

første i 1992 og den andre i 2003. 

 

Hva gir deg mest glede i fosterhjemsomsorgen?  
Den største gleden med fosterhjemsomsorgen er når ungene ler så smilet når øynene og er så 

velsigna normale. 

 

Hvorfor og når valgte du å gå inn i styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland? 

Eg ble valgt inn som vara på siste årsmøte og tenker at nå er det min tur å hjelpe til siden ungene er 

store og eg har bedre tid.   
                                                                                                                               
 Mitt motto: Ja,det går !  
 
 
 
 
 



 
     Rogaland 
Navn, alder, bosted og styreverv/ansvar: 

Lisbeth Hagen heter jeg og er snart 50 år, bor i Stavanger og er sekretær og har ansvar for typiske 

sekretær-ting  

Hvor lenge har du/dere vært fostermor/fosterfamilie, og hvorfor ble du/dere det? 

Siden 1999 har familien vært besøkshjem og da vi i 2003 ønsket oss flere barn ble vi enige om at 

det å bli fosterhjem hørtes riktig ut for oss, og den første lengre plasseringen kom i 2004.  

Hva gir deg mest glede i fosterhjemsomsorgen? 

Det å skape gode hverdager for hele familien, samt å se at ungene trives og utvikler seg og har tro 

på framtiden, gir oss enormt mye!  

Hvorfor og når valgte du å gå inn i styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland? 

Jeg ble oppringt tidlig i 2009 og oppfordret til å stille til valg- fordi jeg hadde vært aktivt med på 

kurs og møter i noen år…. Hvorfor ikke, tenkte jeg. Og siden har jeg vært en del av styret… 

 

Mitt motto: «Gikk det ikke i dag? Da går det gjerne i morgen»   

 

 
Navn, alder, bosted og styreverv/ansvar:                                                                                                                 

Monica Sjursen Skogland, 45 år fra Haugesund. Er nestleder i foreningen, med i valgkomiteen 

sentralt og ansvar for Pride i nord. 

Hvor lenge har du/dere vært fostermor/fosterforeldre, og hvorfor ble du/dere det?                    
Vi valgte å bli fosterforeldre fordi ett barn i nettverket hadde behov for fosterhjem. Var først 

besøkshjem. 

Hva gir deg mest glede i fosterhjemsomsorgen?  
Gleden er å se utrygge barn bli trygge å selvstendige. 

Hvorfor og når valgte du å gå inn i styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland? 

Valgte å gå inn i styret i Norsk fosterhjemsforening i 2010 for å prøve å påvirke fosterforeldres 

rammevilkår som f.eks pensjonsordning  

       

Mitt motto: «Alle er gode på noe» 

 

 

Navn, alder, bosted og styreverv/ansvar: 

Lindi Helland Brandvik, 32 år, oppvokst og bur fortsatt på Stord. Styremedlem med ansvar bl.a 
for facebook/medlemsoppdatering. 

Hvor lenge har du/dere vært fostermor/fosterforeldre, og hvorfor ble du/dere det?   

Fostermamma siden 2009. Me blei fosterforeldre då me ønskte eit barn te og ikkje fekk da te so 

enkelt. Tanken om adopsjon kom, og via Bufetat sine sider leste me om da å bli fosterforeldre.  

Valget falt på å bli fosterforeldre og me meldte oss på PRIDE. Derifrå og fram til no har me 

opplevd ein heil masse. Både gleder, sorger, mestring og utfordringer.  

Hva gir deg mest glede i fosterhjemsomsorgen? 

Det som gleder mest å være fosterforeldre er å sjå ungane slå røtter, tryggast og slå ut vingene 

etterkvert som dei mestrer. 

Hvorfor og når valgte du å gå inn i styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland? 

Eg valgte å gå inn i styret i 2012, i håp om å få kunne bidra til å gjere fosterhjemsomsorgen bedre 

og sterkare. Og ikkje minst for å treffa likesinna fosterforeldre som brenn for ungane sine.              

 

Mitt motto: "Alle barn fortjener å høyre til, bli verdsatt og ha mulighet til å utvikle seg i ein heim 

fyllt med kjærlighet!" 



 

 
    Rogaland 
 

 

 

Navn, alder, bosted og styreverv/ansvar:  

Hei, mitt navn er Kjersti Mæland, 48 år og bur på Bømlo. Er styremedlem og søknadsansvarlig. 

 

Hvor lenge har du/dere vært fostermor/fosterforeldre, og hvorfor ble du/dere det?  
Familien vår har vore fosterheim i snart 12 år, siste 7 åra for to barn. Før me vart fosterheim var me 

besøksheim for tre barn. 

 

Hva gir deg mest glede i fosterhjemsomsorgen?  
Det å vere fosterheim har vore år prega av gleder, sorger, oppturer og nedturer. Den største gleden 

er nok å sjå glade barn. Barn som veks, trivest og utvikler seg. Åra har gjeve erfaringar. Erfaring 

med barnehage/skule, men biologisk familie og andre samarbeidspartnarar. Ein god dialog er ofte 

nøkkelen  til eit godt samarbeid. Det å våge å stilla undrande spørsmål, og å stå opp for 

fosterbarna, ser eg som særs viktig. Alle partar skal behandlast med respekt og verdigheit. 

 

Hvorfor og når valgte du å gå inn i styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland? 

Fosterheimsforeningen er viktig for fosterheimane.  

Det å ivareta fosterheimane ser eg som særs viktig. Nødvendig støtte, det å bli høyrt og tatt med på 

råd kan vere viktige faktorar for å hindra utilsikta  brudd, samt å sikra fosterheimane sine 

rettigheitar.  

 

Mitt motto: «Me klarar dette saman» 

 
 
 
 
 
 
Navn, alder, bosted og styreverv/ansvar:  

Mona-Elisabeth Bakker, er 48 år og bor på Bryne. Er styremedlem og medlemskontakt. 

 

Hvor lenge har du vært fostermor/fosterforeldre, og hvorfor ble du/dere det? 
Det var tilfeldigheter som gjorde til at vi ble fosterhjem for første gang i 2004.  

 

Hva gir deg mest glede i fosterhjemsomsorgen? 

 I dag kjenner jeg at noe av den største gleden, og som varmer hjertet mest er når en ser hvordan 

egne barn og fosterbarn er knyttet sammen, den omsorgen de gir hverandre. 

 

Hvorfor og når valgte du å gå inn i styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland? 

Har ikke tidligere erfaring med organisasjonsarbeid, men liker å engasjere meg.   

 

Mitt motto: «Det kommer alltid en ny dag med nye muligheter»! 

 

 



 
    Rogaland 
 

Navn, alder, bosted og styreverv/ansvar:  

Geir Simion Sørdal, Alder 53, Bosted Torvastad, Karmøy. Jeg er styremedlem i foreningen. 

 

Hvor lenge har du/dere vært fosterfar/fosterforeldre, og hvorfor ble du/dere det?  
Vi har vært fosterforeldre til 2 fine jenter i snart 4 år, tilfeldigheter samt et ønske om å kunne gi 

omsorg til andre gjorde at fosterbarn ble løsningen da vi ikke har «egne» barn. 

 

Hva gir deg mest glede i fosterhjemsomsorgen?   

Det at du kan være med å gi noen trygghet og omtanke i hverdagen. 

 

Hvorfor og når valgte du å gå inn i styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland?  
Være med på å kunne gi fosterforeldre en trygg og forutsigbar fremtid, påvirke systemet slik at alle 

får det de har krav på samt å være støttespiller til eksisterende og nye fosterforeldre. 

 

Mitt motto: Det er bedre å prøve en gang for mye enn en gang for lite. 

 

Navn, alder, bosted og styreverv/ansvar:  

Norunn Johnsen, er akkurat passe gammel og fra Sandnes. Er kasserer i foreningen. 

 

Hvor lenge har du vært fostermor, og hvorfor ble du det? 

Begynte som besøkshjem i 1999, og fikk den første ungdommen i 2001. Vi har erfaring med tobase 

og institusjon, men så at som fosterfamilie kunne vi gjøre mer for ungdommer. Nå har vi ei jente 

på 9 år, som også begynte som besøkshjem….men bor hos oss fast nå. 

 

Hva gir deg mest glede i fosterhjemsomsorgen? 

Det å bety en forskjell for noen. 

 

Hvorfor og når valgte du å gå inn i styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland? 

Ble oppfordret til å bidra i Foreningen i 2010- og her er jeg ennå  

 

Mitt motto: «Det er aldri så galt at det ikke kan bli verre» 

Navn, alder, bosted og styreverv/ansvar:  

Mona-Elisabeth Bakker, er 48 år og bor på Bryne. Er styremedlem og medlemskontakt. 

 

Hvor lenge har du vært fostermor/fosterforeldre, og hvorfor ble du/dere det? 
Det var tilfeldigheter som gjorde til at vi ble fosterhjem for første gang i 2004.  

 

Hva gir deg mest glede i fosterhjemsomsorgen? 

 I dag kjenner jeg at noe av den største gleden, og som varmer hjertet mest er når en ser hvordan 

egne barn og fosterbarn er knyttet sammen, den omsorgen de gir hverandre. 

 

Hvorfor og når valgte du å gå inn i styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland? 

Har ikke tidligere erfaring med organisasjonsarbeid, men liker å engasjere meg.   

 

Mitt motto: «Det kommer alltid en ny dag med nye muligheter»! 



FAMILIEDAG PÅ VIKINGGARDEN PÅ AVALDSNES 24.5.15 
  
Vi ønsker at dette skal være et uhøytidelig treff hvor alle 
medlemmer som har lyst og anledning kan komme og treffes. 
 

 

Vikinggarden Avaldsnes 
ligger på ei lita, 

skogkledd øy nedenfor 
Olavskirken, like 

innenfor Skrattaskjær 
der Olav Tryggvason i 

998 lot drukne en flokk 
med seidmenn. 

 
     

       

           
      

 

   

Bli med til Vikinggarden på 

Avaldsnes, 24.05 kl. 13.00. 

 
Ca 10 minutter gange fra 
Nordvegen Historiesenter  og 
Olavskirken på Avaldsnes finner 
du Vikinggarden. Vikinggarden er 
gjenoppbygd på grunnlag av 
arkeologiske funn gjort i 
Rogaland. Der kan du besøke 
Langhuset, Rundhuset, 
Grophuset og Leidangernaustet. 
Disse stemningsfulle 
og tradisjonstro omgivelsene gir 
deg en umiddelbar følelse av 
være tilbake i vikingtiden. 
 
Norsk Fosterhjemsforening 
Rogaland inviterer igjen 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 været. 
 
Når:  24.05.15 Kl. 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. 
 

 
  



 
 

BLI MED PÅ TUR! 
 
 

 

 
 

 

 Tur til Helgåleiren for hele 

familien, lørdag 30.05.15, kl. 13.00 

– 17.00 

Norsk Fosterhjemsforening 
Rogaland inviterer store og små 
på familietur til Helgåleiren på 
Ogna. 
 
Helgåleiren er en eventyrlig 
aktivitetsleir, som i mai feirer 17 
år. Dyktige medarbeidere vil lede 
oss gjennom leker og aktiviteter 
fylt med humor og kreativitet 
Vi tror at dagen vil bli en minnerik 
opplevelse for hele familien, hvor 
samhold, fantasi og latter vil stå i 
fokus. 
 
PRIS: Kr. 100,- pr pers (max kr. 
500,- pr familie).  
Ta med mat og drikke. Det vil bli 
muligheter for grilling. 
 
PÅMELDING INNEN 26/4 TIL: 
Epost: rogaland@fosterhjemsforening.no 
Telefon: 924 31 082 (Solfrid) 

 
HÅPER VI MØTES! 

 
 
 
 
 

 

 NORSK FOSTERHJEMSFORENING ROGALAND 
Epost: rogaland@fosterhjemsforening.no 

TLF: 924 31 082 (Solfrid) 

www.fosterhjemsforening.no 

Kontonr.: 3260.35.15950     

Org.nr.: 971 339 152  

Støtt oss med din grasrotandel! 

  

mailto:rogaland@fosterhjemsforening.no
http://www.fosterhjemsforening.no/


                                 Kurset «Relasjoner med barn» m/Linda Kolstø. 
                                                   18 November 2014 

 

 

 

Linda Kolstø begynte med å presentere seg som fostermor og relasjons terapeut. Hun fortalte om 
verdiene til Relasjonssenteret, hva de kan tilby i kurs, utdanning og terapi. Hun opplyste om 
oppstart av Relasjonssenteret i Stavanger på nyåret i 2015. 

Deretter ga hun oss sin innføring om budskapet i boken ”relasjoner med barn” av Herdis 
Pallsdottir.  

Hun innledet med å forklare at barn er sårbare og samtidig svært kompetente! Hun viste oss 
forskjellige måter å møte barn på, og hvor viktig det er at vi voksne møter barna på en likeverdig, 
men ikke likestilt måte.  

Disse punktene ble fremhevet: 

* Viktigheten med å anerkjenne barns følelser 

* Det å være tydelig voksen og ta personlig ansvar- og gi personlig tilbakemelding, istedenfor 
vurdering. 

* Det å være aktiv lyttende og prøve å forstå barnet (undre oss mer, se bak atferden) 

* Menneskesyn; alle gjør så godt de kan!!! 

Så fortalte hun oss om verktøy/redskap i hverdagen som hjelper oss å møte barnet på en måte 
som vil lære de å bli indrestyrt, istedenfor ytrestyrt. Det er viktig å ha en likeverdig relasjon med 
barn samtidig som du som voksen tar lederansvar. Alt ble forklart med gode eksempler fra 
hverdagen, så det ble svært enkelt å forstå.. 
 

* Bruke personlig språk- vis hvem du er. 

* Fortelle ungene hva du VIL de skal gjøre, vær tydelig på hva du forventer, istedenfor å fortelle 
de hva du IKKE vil de skal gjøre. 

* Sette ord på egne følelser og barnet vil anerkjenne disse. 

* Gi barn ubetinget kjærlighet 

Linda ga oss en spennende kveld, og ga oss mange gode grunner til å tenke over hvordan vi møter 
barna våre hjemme og hvordan vi fremstår som rollemodeller for morgendagens voksne!!! 

 

Referent: 

Linn Dræggevik 
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 Julebyen 2014en 2014 

 

Her er vi klar for et 

hyggelig treffpunkt i 

førjulstria  
 

 

 Julebyen  arrangeres i Egersund 

hvert år. 

 
Vi i styret i Norsk 
Fosterhjemsforening Rogaland 
ønsker å skape forutsigbare, 
hyggelige og inkluderende 
treffpunkt. For noen år siden 
bestemte vi oss for å lage et slikt 
treff i tilknytning til arrangementet 
Julebyen i Egersund. For mange 
kan det være store sanseinntrykk 
å være med på et slikt 
arrangement – da har vi lyst å tilby 
et sted å være, spise, samles. 
 
Tusen takk til Frelsesarmeen 
Egersund for lån av lokaler  
 
Takk til Gabriel for stor 
tålmodighet, god hjelp og for et 
flott bilde  
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FORSKNINGSTORGET 2015 

 

Forskningstorget ble i januar 2015 arrangert for 5. gang. Her kan lag, foreninger eller organisasjoner i 

samfunnet foreslå temaer de er interesserte i å få utforsket av studenter eller forskere på UiS. Her kan 

studenter opprette kontakt med en organisasjon de ønsker å samarbeide med når de skal skrive sin 

masteroppgave. 

Forskningstorget startet som et pilotprosjekt for helse- og sosialsektoren med utgangspunkt i EU-

prosjektet PERARES som nå er avsluttet. Forskningstorget er nå en integrert del av 

masterutdanningene ved Institutt for helsefag og Institutt for sosialfag ved UiS. 

Også i år ble Norsk Fosterhjemsforening invitert til å delta på Forskningstorget. Vi var 4 stk i styret som 

møttes i forkant av Forskningstorget for å drøfte hvilke tema vi ville presentere for studentene og 

hvordan vi skulle legge disse frem. 2 av oss møtte opp på universitetet og gikk igjennom 

problemstillingene. Vi fikk 15 minutter på oss til å presentere forslagene, og det holdt akkurat! 

Vi regner med at vi stiller på Forskningstorget også neste år, så har du temaer eller problemstillinger 

vedrørende fosterhjemsomsorgen som kunne vært interessante for forskning, så del de gjerne med 

oss! Send oss en mail på: rogaland@fosterhjemsforening.no 

FORSLAG TIL FORSKNINGSTORGET 2015: 

 Ettervern 

 Syn på yrkesrollen til fosterforeldre 

 Søskenplassering/flerplassering 

 

Hilsen Pål, Linn, Lisbeth og Solfrid.  

mailto:rogaland@fosterhjemsforening.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 

fagkonsulent@fosterhjemsforening.no 

 

 

 

 

Så tar vi med de veiledende KS-satsene igjen: 
  

Veiledende satser for fosterhjem pr. barn pr. måned fra og med 1. juli 2014.   

  

Alder Utgiftsdekning Arbeids-

godtgjøring 
Samlet 

godtgjøring 

0 til 6  4 766,- 7 440,- 12 206,- 

6 til 11  5 920,- 7 440,- 13 360 ,- 

11 til 15  6 470,- 7 440,- 13 910,- 

15 år og eldre 7 030,- 7 440,- 14 470,- 
  

 

Veiledende satser for besøkshjem pr. barn pr. døgn fra 1. juli 2014 

 

Alder Utgiftsdekning Arbeids- 

godtgjøring 
Samlet 

godtgjøring 

0 til 10 år 260,- 705,- 965,- 

10 år og eldre 300,- 705,- 1005,- 

  

 
 
 

Hilsen fra oss i styret  
i NFF Rogaland, 

med ønske om en god og aktiv vår :-) 

mailto:radgiver@fosterhjemsforening.no
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