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STYRET I NFF ROGALAND 2013              
 
 
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, norunjoh@online.no  

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

Sekretær:  Lisbeth Hagen, Stavanger, 452 45 452, lisb-h@online.no 
Har erfaring med barn og ungdom, fosterhjem og besøkshjem. 

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

Har erfaring som småbarnshjem og fosterhjem, samt samarbeid med institusjon. 
Erfaring med barn i alder 0-18. 

 
   Pål Dahl Andersen, Stavanger, 909 14 815, pda@lyse.net  

Har erfaring med barn 9-11år. Gode erfaringer med skolebytte. Medlem i 
fylkesnemda. 

 
Elise Hærem, Egersund, 930 69 321, geir.feyling@dabb.no 
Har erfaring med søskenplassering, små barn og besøkshjem. 

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

Har erfaring med fosterbarn i storfamilie, samt erfaring fra mange verv innen 
barne- og ungdomsarbeid. 

 
Varamedlemmer: Karen Marie Skare, Utsira, 911 71 021, karenmarieskare@hotmail.com 
   Har erfaring med småbarn og jobber som beredskapshjem 
 
   Solfrid Kjærvoll Birkedal, Figgjo, 92431082. solfrid.kb@gmail.com  

Har erfaring med barn og unge gjennom skole- og allsidig organisasjonsvirksomhet. 
 
Valgkomite:            Merete Bua Kallevik (nord) 

Geir Feyling (sør) 
Kjetil Erikstad (sør) 

 
  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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Hei alle sammen- lederen har ordet   

 
 
 
Tenk, mai allerede!!!! Håper alle får en flott feiring 17.mai. 
Vi i NFF Rogaland har hatt  noen gode arbeidsmåneder! Nytt styre er det også blitt! 
Dere kan lese protokollen fra Årsmøtet vi hadde i februar! Håper flere kommer på 
neste års årsmøte, alltid kjekt at medlemmer kommer!! Ta det som en utfordring!   
 
Videre i Fylkesbretten kan du lese referater fra organisasjonskurset nå i april, hvor 
vi også hadde styremøte! Hvert år er det Storsamlinger i regi av Bufetat, hvor vi 
også er invitert til å presentere oss, les også litt herfra! 
 
Så er det med glede vi ønsker dere medlemmer med familier til ulike aktiviteter 
fremover!! Litt i både sør og nord  Og tilbud om familiedag i Kongeparken  
Ellers kan jeg nevne at vi prøver å få til en ungdomsaktivitet nå i høst- følg med på 
nettsiden vår! Andre aktiviteter dukker også gjerne opp…. 
 
Flere av oss i styret har deltatt på PMTO-kurs. Vi har fått Tove Larsen Skåren i 
Bufetat  til å skrive en artikkel til oss om dette og hun inviterer oss til å delta på 
kurs  om noen av oss i NFF Rogaland ønsker det! Påmeldingsfrist er i slutten av 
måneden.  
 
 
Vi ønsker å kunne kommunisere til våre medlemmer på en best mulig måte. Vi 
bruker Fosterhjemskontakt, Fylkesbretten, nettsiden, mail og brev. Vi vil  fremover 
bruke nettsiden vår mer og mer for å informere!!  Fosterhjemsforening.no.  
Gå inn på fylkeslag på høyre side og velg Rogaland. 
Vi vil fremdeles  distribueres noe via ordinær post. 
 
Vi ønsker også fremover, i større grad  enn i dag, å benytte  e-post. Desverre er det 
ikke alle medlemmene vi har oppdatert e-postadresse på. Så dersom dere vet eller 
tror at vi ikke har deres e-post, er det fint om dere kan sende den til oss på 
rogaland@fosterhjemsforening.no 
 
Med vennlig hilsen  

Gine  
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PROTOKOLL 
 
ÅRSMØTE 2012  i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 
 
 
Sted:  First Hotel Alstor, Stavanger 
Dato:            22.02.2013    
 
  
 
 
Sak 01/12 Åpning av årsmøtet  
  Leder i styret, Gine Sægrov, åpnet årsmøtet. Hun ønsket velkommen til  

alle frammøtte. Så ble det litt løs prat om hva vi kan gjøre for å få opp 
oppmøtetallet. (En person mer i år enn i fjor) 
Etterpå hadde vi fremvisning av ny roll-up 

 
 
Sak 02/12 Konstituering av årsmøtet – valg av møtefunksjonærer 
 
  Møteleder: Gine Sægrov 
   
  Referent: Solfrid Kjærvoll Birkedal 
 

To representanter til å signere protokoll: Pål Dahl Andersen og 
 Norunn Johnsen (samt møteleder) 

   
 
 
 
Sak 03/12 Godkjenning av antall stemmeberettigede, innkalling, dagsorden og 

forretningsorden 
  Det møtte 7 stemmeberettige på årsmøtet. 
 

Årsmøtet godkjente innkalling, antall stemmeberettige, dagsorden og 
forretningsorden etter at det ble påpekt at det må stå 2012 bak hver sak og 
at regnskap og budsjett skal stå under ett på innkallingen. 
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Sak 04/12 Årsberetning 
  Årsberetningen ble opplest i fellesskap 

Den samsvarer med den generelle oppfatning av året. 
 

Årsmøtet godkjente årsberetningen 
 
Sak 05/12 Regnskap 2012 

 
Driftsoverskudd fordi vi har penger fra 2011. 
 
Årsmøtet godkjente regnskap 2012 med endring. 

 
 
Sak 06/12 Handlingsplan 2013 
  Norsk Fosterhjems  handlingsplan foreligger uforandret  
   
  Årsmøtet  har gjort seg kjent med foreningens handlingsplan. 
 
  Aktivitetsplan  2013 
 

Styret har fått mandat av  Årsmøtet til å vedta aktivitetsplan. 
 
 
 
Sak 07/12 Budsjett 2013 
 
  Styrets forslag til budsjett ble framlagt av kasserer 
  Norunn Johnsen.  
  Det ble diskutert rundt følgende:  

*Hvordan få opp inntektene våre? 
Kan vi få sponorer? Fra f.eks Kronsprinsparet? Gjensidigefondet? Frifond .  
*Honoraret bør ikke overskride den skattefrie summen. Dette er kr. 4000,-  
Det vedtas derfor at styrehonoraret  til leder er kr. 4000,- 
*Styremøte ”samling og mat” økes til kr. 45.000,-.  
 
*Postene er mer samlet nå for en bedre oversikt 

 
Årsmøtet drøftet og godkjente styrets forslag til budsjett for 2013. 
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Sak 08/12 Valg 
 

De som var på valg: Gine Sægrov, Norunn Johnsen, Inger Johanne 
Stenhaug, Karen Marie Skare, Pål Dahl Andersen, Lisbeth Hagen og Solfrid 
Kjærvoll Birkedal 

  
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 2013 
 
Leder:              Gine Sægrov                  1 år   
Medlemmer:             Monica S. Skogland             1 år igjen   
              Lindi  Brandvik      1 år  igjen   
              Elise Hærem      1 år  igjen   
              Lisbeth Hagen        2 år 
              Pål Dahl Andersen                2 år 
     Inger Johanne Stenhaug      1 år  
  
Varamedlemmer:     Solfrid Kjærvoll Birkedal         1 år 

            Norunn Johnsen                    1 år 
                                 Karen Marie Skare                 1 år 
 
Valgkomite:   Merete Bua Kallevik (nord) 

 Geir Feyling (sør) 
 Kjetil Erikstad (sør) 

 
                 
 
 
 
 
 
 



 
, 
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ORGANISASJONS KURS NORSK FOSTERHJEMSFORENING 2013 
 
Vi i NFF Rogaland ble alle invitert til å delta på organisasjonskurs i Oslo 19-
21 april 2013. Vi bestemte oss tidlig for at dette var en fin mulighet til å ha et 
styremøte i kombinasjon med kurset, for det er ikke alltid lett å få samlet alle i 
styret når fylket vårt er delt av Boknafjorden. 
 
Fredagen gikk til presentasjon av hovedstyret og en quiz der temaet var 
organisasjonen NFF. Vi avsluttet kvelden med en nydelig middag der det 
sosiale var viktigst. 
Møtet på lørdagen startet med at alle fylkene fikk 3 minutter hver til å 
presentere styret sitt og fortelle hva de mener deres fylkesorganisasjon er 
gode på. Det kom mange gode tips til alle i denne runden. Målet er jo å lære 
mest mulig av hverandre. 
Så presenterte Gunnel Broshaug (hovedstyremedlem fra vårt fylke) Livsboka 
(Mitt Liv), på en kjempegod måte. Det er også laget en filmsnutt som 
presenterer denne på en lett og forståelig måte.  
Deretter fikk vi en presentasjon av alle «malene» som er laget sentralt, disse 
er laget slik at alle fylkesforeningene kan ha felles logo og heading på f.eks 
brev og mailer. En presentasjonsmal som brukes på Buf-etats Pridekurs og 
Storsamlinger ble også vist; og det er denne «malen» vi i Rogaland allerede 
har tatt i bruk. Jeg ble inviterte fram på møtet for å vise hvordan NFF 
Rogaland har brukt denne «malen» på våre presentasjoner. Dette falt i god 
smak hos deltagerne, og det var kjekt å vise de andre hvordan vi har gjort 
«malen» til vår egen presentasjon. 
Også lørdagen ble avsluttet med god mat og drikke, samt mye sosialt 
samvær. 
Søndagen var Mia Børjasson invitert til møtet, hun er en meget engasjert 
svensk kvinne som snakker om viktige ting i 3 timer uten manus, og klarer å 
holde fokuset til hele forsamlingen.  
Mye av tematikken i denne forelesningen gikk ut på å snu tankemønsteret til 
barnet og alle rundt. Tankene skulle gå mot det som barnet mestret og 
klarte, ikke det som det ikke klarte, visualisere fremtiden på en god måte. 
 
Torunn, lederen vår, hadde så en kort oppsummering av 
organisasjonskurset, før vi fikk lunsj og ble ønsket vel hjem. 
 
Vi i Rogaland oppsummerte med at vi er meget fornøyd med årets 

organisasjonskurs.                    På vegne av oss i styret, Monica 
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FAMILIEDAG PÅ VIKINGGÅRDEN PÅ  AVALDSNES. 

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:                  26.05.13 & 15.09.13 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…..  

http://vikinggarden.no/vikinggarden/               

 

 

 

FAMILIEDAG PÅ JERNALDERGÅRDEN PÅ ULLANDHAUG  

I STAVANGER 

Vi ønsker igjen å invitere til familiedag på Jernaldergarden  
søndag 2. juni klokka 11:00. Jernaldergården er et 
rekonstruert gårdsanlegg fra folkevandringstiden (350-550 
e.Kr). Her får vi omvisning i husene som er bygd på de 
opprinnelige tuftene. Vi får nok også prøve forskjellige 
aktiviteter fra denne tiden. Ordinær inngangsbillett. 
 

                                                               

http://vikinggarden.no/vikinggarden/
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www1.uis.no/fag/Learningspace_kurs/guide/Tidslinjer/Arkitekturhistorie/tekstsider/antikken/bilder/jernaldergarden.jpg&imgrefurl=http://www1.uis.no/fag/Learningspace_kurs/guide/Tidslinjer/Arkitekturhistorie/tekstsider/antikken/norsk.htm&h=100&w=182&sz=6&tbnid=qr7BpwofNRRVEM:&tbnh=71&tbnw=129&prev=/search?q=jernalderg%C3%A5rden&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=jernalderg%C3%A5rden&usg=__JNiaupTS38G4hz6xzTIc5URw7Zo=&docid=L9phR6ifsgtVCM&hl=no&sa=X&ei=bAOyUKbTNMTitQb4yoDADg&sqi=2&ved=0CDsQ9QEwAg&dur=732


 
 
  

Familiedag i Kongeparken 
 
 

I Kongeparken kan hele familien boltre seg i en park med over 50 
aktiviteter og opplevelser. Her ligger alt til rette for frydefulle hyl og 
masse latter.  
Kongeparken består av ulike områder som er fullstappet med 
fart og spenning, for barn i alle aldre. 

Rogaland Fosterhjemsforening 

Sett av 7. september 
Klokka; 10:15 til ca klokka 17:00  
 
Vi skal gjøre vårt for at du og din familie får en kjekk dag!! 
 
Det blir også tid til et godt måltid sammen med NFF Rogaland. 
Bespisning; stor grillbuffet for hele familien. Noen ord fra Styret kan du 
også regne med  
 
Kanskje blir besøk av Brumle under maten? 
 
Velkommen til en flott dag sammen med mange andre fosterfamilier! 
 
PÅMELDING: Påmeldingsinfo kommer på nettsiden vår 30.mai  
Rogaland@fosterhjemsforening.no 
Førstemann til mølla prinsippet…… da det er begrenset antall billetter 

PRIS: 150 kr pr.pers   
 
 

mailto:Rogaland@fosterhjemsforening.no
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Gratis PMTO KURS til fosterforeldre. 
Av Tove Larsen Skåren, Bufetat avdeling PMTO, Stavanger. 
Kurs til fosterforeldre er et årlig tilbud i regi av Bufetat. Tiltaket baserer seg på prinsippene 
i behandlingsmetoden Parent Management Training  Oregon (PMTO). 
Hvem er tilbudet for? 
Fosterhjemskurset gis fosterforeldre til barn i alderen 3 til 12 år som er i risiko for å 
utvikle, eller har utviklet atferdsproblemer.  
Hva er målet med fosterhjemskurset? 
Målet med kurset er å gjenopprette en positiv relasjon. Utfordrende oppførsel skal 
reduseres, og positiv utvikling skal fremmes. Det handler om å hjelpe fosterbarnet til å 
utvikle gode evner til samarbeid og sosiale ferdigheter.  
 
Det er forskjell på metodene: PMTO fosterhjemskurs og PMTO som terapi. 
Fosterhjemskurset er lagt opp som kurs med samlinger sammen med andre 
fosterforeldre. Mens PMTO som terapi er behandling rette til foresatte individuelt (se mer 
nedenfor om PMTO som terapi).    
 
PMTO kurset har vært evaluert gjennom en randomisert kontrollgruppestudie, støttet av 
Barne- og likestillingsdepartementet og Bufdir. Studien ble utført i et samarbeid mellom 
Atferdssenteret, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet og Poliklinikk for barn, UiB, 
og prosjektet ble ledet av Reidar Jacobsen fra Barnevernets utviklingssenter på 
Vestlandet og Roar Solholm fra atferdssenteret. 
Studiet er beskrevet i Rapport nr 1  2009; Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre  en 
effektstudie.  (www.unifobhelse.no/busv) 
Kurset vil kunne styrke fosterforeldrenes kompetanse og samhandling med sine 
fosterbarn eventuelt endre en negativ utvikling, men også ha en viktig forebyggende 
effekt. 
 
Hvordan arbeider vi? 
 Kurset strekker seg over tre måneder der det er lagt opp til syv samlinger fordelt på ni 
kursdager. PMTO kurset bygger på de samme prinsipper som PMTO terapi, men er 
tilpasset fosterforeldre blant annet med eget materiell. 
Kurset holdes av to PMTO terapeuter, og vil inneholde en blanding av miniforelesninger, 
gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og hjemmeoppgaver.  
 
Når er neste kurs og hvor? 
Oppstart 14. september klokken 0930 til 1500, Statens hus i Stavanger. 
Ønsker du mer informasjon kan det rettes til Bufetat fosterhjemsavdelingen 
ved:  (påmeldingsfrist 31.mai):  
Øyvor Mjell Fagnastøl Bufetat region vest pr. telefon: 46619228 eller mail 
oyvor.mjell.fagnastol@bufetat.no   
 
 
 
 

http://www.unifobhelse.no/busv
mailto:oyvor.mjell.fagnastol@bufetat.no
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PMTO som terapi 
PMTO står for Parent Management Training  Oregon, og er et tilbud til foreldre som har 
barn med atferdsproblemer. 
PMTO tilbys i statlige og kommunale tjenester for barn og unge over hele Norge. 
Hvem er tilbudet for? 
Tilbudet gis familier med barn i alderen 3 til 12 år, hvor barnet har atferdsproblemer eller 
har atferdsproblemer. 
Hva er målet med behandlingen? 
Målet med behandlingen er at foreldrene og barnet skal gjenopprette en positiv relasjon. 
Opposisjonell atferd skal reduseres, og positiv utvikling skal fremmes. 
Hvordan arbeider vi? 
PMTO-tilbudet innebærer et tett samarbeid mellom en terapeut og en familie. 
· Det er ukentlige møter mellom terapeuten og foreldrene/foresatte. 
· Begge foreldre/foresatte bør delta om de bor sammen. Eventuelle steforeldre, som bor    
sammen med barnet, bør alternativt delta.  
· Barnet deltar på møtene ved behov 
· Foreldrene får trening i hvordan de på en konstruktiv måte kan samhandle med barnet 
· Det er fokus på hva som går bra i samhandlingen 
· Foreldre og terapeut utarbeider i samarbeid mål og delmål for behandlingen 
· Målene blir i fellesskap evaluert gjennom hele behandlingsforløpet 
· Vanlig behandlingstid er 9-12 måneder.  
 
Forskning på PMTO 
PMTO er utviklet på bakgrunn av omfattende forskning på barn med atferdsproblemer og 
deres familier. 
Hvilken forskning ligger til grunn for utviklingen av PMTO? 
Forskningen har sin opprinnelse ved Oregon Social Learning Center (OSLC) i USA. 
OSLC er et forskningssenter som har forsket på barn med atferdsproblemer gjennom 
flere tiår. 
Ved OSLC har de stilt to spørsmål, som de har forsøkt å besvare gjennom forskning: 
1. Hva gjør at barn utvikler atferdsproblemer? 
2. Hva må til for å stoppe eller redusere utviklingen av atferdsproblemer?  
Gjennom denne forskningen har de funnet frem til sentrale foreldreferdigheter som 
fremmer positivt samspill i familiene. På dette grunnlaget har de 
utviklet komponenter som bør være sentrale i behandlingsopplegg for familier med barn 
med atferdsproblemer. PMTO er utviklet på bakgrunn av denne forskningen. 
Hva sier forskningen om virkningen av PMTO? 
PMTO-behandling er virkningsfull både gjennom reduksjon av problematferd og utvikling 
av ønsket sosial atferd. 
Gjennom PMTO-behandling forbedrer familiemedlemmene samhandlingen seg i mellom. 
Dette fører igjen til økt sannsynlighet for at familien kan fungere godt sammen, og 
redusert sannsynlighet for at barnet videreutvikler sin problematferd. 
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Det er videre dokumentert at PMTO-behandling har medført bedring i: 
· Relasjoner til positive venner 
· Gode skoleprestasjoner 
· Tilpasning i skolen 
Hvor lenge varer de positive endringene? 
Ofte skjer de største endringene etter at behandlingen er avsluttet. Dette har 
sammenheng med at behandlingen har fokus på foreldrene, og bedring av deres 
samhandling med barna. 
Det tar tid for foreldre å endre sin måte å samhandle med barna på. Under PMTO-
behandlingen øver foreldrene om og om igjen på positive samhandlingsstrategier. For 
foreldre som greier å bruke det de har lært også etter at behandlingen er avsluttet 
fortsetter ofte den positive utviklingen. 
Flere studier har vist at de positive endringene har blitt opprettholdt i fra ett til syv år etter 
at behandlingen er avsluttet. 
Gir PMTO-behandling andre effekter? 
Enkelte studier har vist endring i forhold til utfordringer som det ikke har vært fokus på i 
behandlingen, som: 
· Søskenrelasjoner 
· Forelderens parforhold 
· Psykiske problemer hos foreldrene 
· Alenemødres sosioøkonomiske forhold 
Hvem er PMTO utprøvd overfor? 
I USA er PMTO-behandling utprøvd overfor: 
· Familier med barn med alvorlige atferdsproblemer 
· Grupper av alenemødre med barn med begynnende atferdsproblemer 
· Stefamilier og fosterhjem med barn med store atferdsvansker 
I Norge er PMTO-behandling utprøvd overfor: 
· Familier, med og uten minoritetsbakgrunn, som har barn med alvorlige atferdsproblemer 
TIBIR 
TIBIR står for «Tidlig Innsats for Barn i Risiko», og er et kommunalt program for 
forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn. 
Hvem er tilbudet for? 
TIBIR er et tilbud til familier med barn i alderen 3 til 12 år, der barna har utviklet, eller står 
i fare for å utvikle, atferdsproblemer. 
Tilbudet gis gjennom kommunale tjenester, som for eksempel helsestasjoner, 
pedagogisk-psykologiske tjenester, barneverntjenester og barnehager og skoler. I dag 
finnes TIBIR i 75 av landets 430 kommuner. I vårt distrikt finnes programmet i: Sola 
kommune, Egersund kommune og Klepp kommune.   
Hva er målet for tilbudet? 
Målsettingen med TIBIR er å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer på et tidlig 
tidspunkt, samt å bidra til å utvikle barns positive og prososiale atferd. 
Videre er det et mål å gi fagpersonell en felles forståelse av hvordan atferdsproblemer  
oppstår, og av hvordan problemene kan forebygges eller behandles. 
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Hva inneholder TIBIR? 
 
Programmet omfatter  tilbud for familier med barn i alderen 3 til 12 år med risiko for å 
utvikle, eller som har utviklet, atferdsproblemer: 
· Kartlegging for å identifisere begynnende eller utviklede atferdsproblemer 
· Foreldrerådgivning rettet mot foreldre til barn som er i risiko for å utvikle 
atferdsproblemer 
· PMTO foreldregrupper  er et gruppetilbud med PMTO for foreldre til barn som er i risiko 
for å utvikle, eller har utviklet, atferdsproblemer 
· PMTO  et behandlingstilbud for foreldre til barn med atferdsproblemer 
· Konsultasjon for ansatte, i barnehager og skoler, som arbeider med barn med 
atferdsproblemer 
· Sosial ferdighetstrening rettet direkte mot barnet med definerte atferdsproblemer. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STORSAMLINGER  i  2013 
 
 
Storsamlingen i Stavanger  
  
Her kommer et innlegg fra en fostermor i Stavanger:  
Vi var på vår første storsamling i 2012. Det var en fantastisk helg med mange flotte 
fosterforeldre og foredragsholdere. Derfor var vi tidlig ute med å melde oss på til 
storsamlingen dette året også. Forventningene var store da vi sjekket inn på Sola Airport. 
Lørdagen var det en flott dame, en psykolog fra Bjørnsen-psykologene, som holdt 
foredrag. Hun var engasjert og hadde mye bra og komme med. Husker spesielt at hun sa 
vi måtte senke kravene til oss selv. Vi har jo alle det travelt og det er mye krav til oss som 
fosterforeldre. Hun ba oss huske at vi gjør en god jobb selv om det ikke alltid blir slik vi 
har tenkt det…. Lørdagskvelden var det god mat og underholdning. Søndagen ble nok for 
mange ikke en fulltreffer… En flott dame som drev med en spesiell behandlingsform som 
gikk på det  å slappe helt av… Hun brant virkelig for det, men men… Alt i alt ble det en 
flott helg sammen  med mange flotte fosterforeldre. Jeg gleder meg allerede til neste 
gang. 
Mvh   

IJ 
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Storsamlingen i Haugesund 
 
Storsamlingen i regi av BUF-etat ble en suksess, gode forelesere og mange positive 
mennesker. Cato Zahl Pedersen var en kjempedyktig foreleser som formidlet sitt budskap 
på sin helt særegne måte, en blanding mellom humor, alvor og ironi. Han viste en tydelig 
livsglede og et hadde lite opprop om at alle har ett reelt valg i livet. I hans tilfelle var det 
enten å synes synd på seg sjøl eller å yte maksimalt, ut fra de forutsetninger han hadde 
etter ulykken. Cato Zahl Pedersen formidlet morens følelser og tanker om hans handikap, 
hvor hun ville si stakkars hele tiden og hjelpe han….. noe som ikke tjente hans situasjon 
på best mulig måte…. Alt han har mestret er ett resultat av å tenke som Pippi 
Langstrømpe: «dette har jeg ikke prøvd før- så dette klarer jeg sikkert…med litt 
tilrettelegging». 
Cato Zahl Pedersen fortalte oss om MANGE som fortalte han at «dette klarer du ikke»!! 
Det ble noe Cato Zahl Pedersen ønsket sterkt å motbevise  
Videre snakket han om at dette kan overføres til fosterhjemsarbeid; med at det alltid er 
en framtid etter fortid, og den veien er vi med å skape selv. Samt viktigheten av at vi kan 
velge å ta imot hjelp i fra de som er rundt oss... Noen løfter oss fram og sier lykke til på 
veien, mens noen holder oss igjen ved å si at dette blir for vanskelig…Cato Zahl 
Pedersens mening er at valget er enkelt og at det finnes bare en vei og det er opp og 
fram. 

 
Søndagen fikk vi besøk av Janne Berge (som jobber i Bufetat sør, med et masterprosjekt 
som heter HØR PÅ MEG) som har forsket på barn som blir flyttet mye og har opplevd 
utilsiktede flyttinger, samt dette med henting ved hjelp av tvang og politi. Hun forklarte 
først bakgrunnen for å forske på dette temaet, så litt om fremgangsmåten hun brukte for å 
få midler til prosjektet og til slutt hvordan hun fikk gjennomført det. Hun har laget en film 
som ble vist frem til oss. Den var veldig sterkt og vakte en del reaksjoner hos deltakerne i 
salen. Her var det satt av tid til diskusjon rundt dette temaet og en god og engasjert 
diskusjon kom i gang  
 
Ellers så hadde undertegnede en presentasjon av foreningen på lørdags formiddag, noe 
som jeg var veldig nervøs for å gjøre, men vil våge å påstå at det ble en suksess. 
Fosterhjemsforeningen hadde også en stand hele helgen. Til slutt vil jeg fremheve at det 
ble satt av god tid til den gode uhøytidelige samtalen oss fosterforeldre i mellom – og 
den er viktig  

 
Mvh 
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Vi oppfordret  en person i sør denne gangen, Wenche Corneliussen, leder i 
omsorgsavdelingen i Stavanger barnevern. Dessverre passet det ikke for henne å skrive 
for oss nå. 
Vi i styret sender ballen videre til en ny person til  neste Fylkesbrett  
 
 
 
 

 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 
 
 

Veiledende satser for fosterhjem pr. barn pr. måned fra og med 1. juli 2012.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                  Hilsen fra oss i styret 

                                                   i NFF Rogaland  
   

Alder Utgifts 

dekning 
Arbeids 

godtgjøring 
Samlet 

godtgjøring 

 

0 til 6  4 590,- 6 913,- 11 503,- 

 

6 til 11  5 700,- 6 913,- 12 613,- 

 

11 til 15  6 230,- 6 913,- 13 143,- 

 

     15 år og 

eldre 
6 770,- 6 913,- 13 683,- 
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