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Styrets sammensetning 
 
 
 
 

Leder:  Torbjørn Slungaard 
   Dronningberget 9, 7517 Hell 
   Tlf.: 74824568 
   Mobil: 99699360 
   E-post: torbjorn.slungaard@ktv.no 

Nestleder:  Frid Bogen 
   Sundsnesv. 28, 7670 Inderøy  
   Tlf.: 74153993 
   Mobil: 41230210 
   E-post: fridbogen@hotmail.com  

Kasserer:  John Følstad 
   Klæbu, 7717 Steinkjer 
   Tlf.: 74145125 
   Mobil: 97514333 
   E-post: jo-foel@online.no  

Sekretær:  Rolf Ove Viken 
   Lilleenget 31, 7800 Namsos 
   Mobil: 97169179 
   E-post: rol-ov-v@online.no 

Studieleder: Karin E. V. Tapio 
   Furuskogvegen 33, 7713 Steinkjer 
   Mobil: 40247036 
   E-post: oss@taakeheimen.no 

Styremedlem: Terje Bjerkan 
   Lerkehaugv. 51, 7711 Steinkjer 
   Tlf.: 74165776 
   Mobil: 93819366 
   E-post: terje.bjerkan@ntebb.no 

Styremedlem: Tommy Gilberg 
   7629 Ytterøy 
   Tlf.: 74089754 
   Mobil: 95777205 
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Leder 
 
Nytt år og nye planer! Vi gjennomførte fjorårets aktivitetsplan som planlagt, og 
oppslutningen rundt arrangementene var god. Siste aktivitet før jul var badedagen. 
Ikke veldig mange (rundt 30) var påmeldt, men det er heller ikke mye jobb å 
arrangere en slik dag. 
Det var et bevisst valg fra styret gjennom året å holde egenandelene for deltagelse 
på arrangementene lave. Vår erfaring i det nye styret er imidlertid at vi har et 
meget begrenset økonomisk spillerom, og økt aktivitet fordrer at vi enten blir 
flinkere til å skaffe andre typer tilskudd eller sponsing, eller så må det påregnes 
noe høyere egenandeler. 
Som dere ser av aktivitetsplanen for 2009 lenger ute i bladet, så blir 
hovedaktivitetene for medlemmene også i år vintersamling, familiedag og 
badedag. Vintersamlinga blir på Trones av den enkle grunn at det er vanskelig å 
finne noe alternativ som kan konkurrere på beliggenhet, allsidighet og pris. 
Familiedagen sist i august er lettere å sjonglere med, så der er det meget mulig vi 
finner en ny plass i år, eller at vi returnerer til en av de stedene som har vært brukt 
med hell tidligere. Vintersamlinga og årsmøtet er jo en fin anledning for å komme 
med tips og ønsker til styret! Ta ellers kontakt når som helst! 
 
 
 
Torbjørn Slungaard 
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Informasjon 
 
Styret ønsker å enklere kunne komme raskt i kontakt med alle medlemmer i 
Nord-Trøndelag: Vi ber derfor alle om å melde inn en eller flere e-postadresser 
de ønsker å motta informasjon/spørsmål på. Send en e-post om dette til leder 
(torbjorn.slungaard@ktv.no), og angi adresse(r) samt om dere kan godta å motta 
medlemsbladet og annen info kun på e-post. Det vil i så fall spare oss for noen 
utgifter til opptrykking og porto! Vi mangler stadig mange!  
 
Nettsider: Har dere vært inne på NFF sine nettsider i det siste? Der ligger mye 
nyttig informasjon, info om rådgivningstjenesten som NFF tilbyr, link til 
fylkesforeningenes sider, etc. Vi legger ut innbydelser, medlemsblader osv. på 
disse sidene. Gode forslag for å gjøre fylkessidene bedre og mer nyttige for 
medlemmene mottas med takk! Send inn tegninger, helst på e-post, og få disse lagt 
ut under barnesidene. http://www.fosterhjemsforening.no 
 
Psykologispesialist Joachim Haarklou er spesialist i klinisk psykologi med 
fordypningsområdet barne- og ungdomspsykologi. Han er en erfaren 
foredragsholder og har holdt over 250 foredrag om samspill med barn, barn og 
media, barneoppdragelse og grensesetting, barns selvoppfatning, mobbing og barn 
og stress, i skoler og barnehager. Kursene hans kan vi godt anbefale, og de holdes 
over hele landet. Under er foredragene for 2009 i Trondheim vist. For mer 
informasjon se: http://www.haarklou.no/. Søk barnevernet om dekning av kurs! 
 
04.05.09 Trondheim del 1: Tilknytningsforstyrrelse Nova kurs og konf.senter 
05.05.09 Trondheim del 2: Tilknytningsterapi: Elsk meg frisk Nova kurs og konf.senter  
06.05.09 Trondheim del 3: Tilknytningstrening Nova kurs og konf.senter 
07.05.09 Trondheim del 4: Nettverkstilknytningsterapi Nova kurs og konf.senter 
08.05.09 Trondheim del 6: Betydningen av tilknytning Nova kurs og konf.senter 
20.11.09 Trondheim del 7: Foreldreforberedende kurs Nova kurs og konf.senter 
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Invitasjon til vintersamling og årsmøte 
Namsskogan Hotell, Trones 6-8 mars 2009 

Vi har også i år gleden av å invitere til vintersamling m/årsmøte (se egen 
innkalling) for hele familien ved Namsskogan Hotell på Trones! Vi satser på 
skikkelig vintervær og gode forhold for uteaktiviteter. Gratis skiheis og 
ski/kjelkeutleie på lørdag og søndag! I tillegg vil svømmehallen bli tilgjengelig på 
lørdagsettermiddagen (Husk badetøy!) og det blir aktiviteter for barn og unge i 
kjelleren på kveldene. 
Innkvartering skjer i leiligheter (ev. hytter) med oppredde senger og fullpensjon. 
Betaling skjer av den enkelte familie direkte til hotellet. Bruk kort eller 
kontant betaling. Eventuell betaling i etterkant med faktura fra hotellet må 
den enkelte selv avtale med hotellet på forhånd! 
Dersom det er spørsmål til programmet eller forholdene på stedet, så ta kontakt 
med leder (se side 2 for kontaktinfo). Se også: http://www.familieparken.no 
 
Pris fullpensjon for hele helga:  
Voksne og ungdom fom. 14 år   kr. 1.350,- 
Barn 4 - 13 år     kr. 810,- 
Barn 0- 3 år i egen seng    kr. 240,- 
Barn 0-3 i foreldrenes seng   Gratis 
 
Vi minner medlemmene om å søke sin(e) omsorgskommune(r) for dekning av 
oppholdsutgifter og gjerne reiseutgifter, for heile familien. Vi finner det rimelig at 
kommunene dekker disse utgiftene,  inklusive opphold for egne barn.   
OBS! Bindende påmelding! Søk kommunene!  
Se mal for søknad til kommunene om økonomisk støtte. Det er også vedlagt 
program for helga som kan vedlegges søknaden. Ta kontakt for å motta 
elektronisk versjon på e-post! Det er også mulig å klippe eller printe ut side 7 og 8. 
 

Frist for påmelding er 1. mars! Vi må ha navn og adresse på 
en kontaktperson, samt antall voksne og barn m/alder. Gi 
også beskjed om spesielle behov ang. mat, allergier o.l. 
Send en e-post til torbjorn.slungaard@ktv.no, eller ring 
99699360. 
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Norsk Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag 
v/Torbjørn Slungaard 
Dronningberget 9 
7517 Hell       Hell 3/2-09 
 
 
Medlemmene i NFF Nord-Trøndelag 
 
 
 

Det innkalles herved til årsmøte i Norsk 
Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag 

 
 
 
Sted: Namsskogan Hotell, Trones 
Tid:   Fredag 6/3-2009  kl. 19.30- 21.00. 
 
 
Sakliste: 
 
1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 
2. Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokollen. 
3. Årsberetning. 
4. Regnskap. 
5. Innkomne forslag. 
6. Handlingsplan / Aktivitetsplan. 
7. Budsjett. 
8. Valg. 
 
 
NB! Innkommende saker til årsmøtet må være motatt senest 1/3. Sendes til leder, 
gjerne pr. e-post. 
 
 
Hilsen styret 
v/Torbjørn Slungaard 
Leder NFF Nord-Trøndelag 
 

 
NORD-TRØNDELAG
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Program familiesamling 2009: 
 
Fredag 6. mars: 
Kl. 17.00 - 18.00  Innkvartering 
Kl. 18.00 - 19.30 Kveldsmat m/varmrett 
Kl. 19.30 - 21.00 Årsmøte 
Lørdag 7. mars: 
Kl. 08.00 - 09.30 Frokost 
Kl. 10.00 - 16.00 Skitrekket er åpent 
Kl. 10.00 - 13.00 ”Webster-Stratton” - Positiv korreksjon av barn 
   inkl. Kaffepause 
Kl. 13.00 - 14.30 Lunsj ute i parken v/skitrekket 
Kl. 16.30 - 18.00 Svømmehallen er åpen og gratis for våre medlemmer 
Kl. 19.00  Middag - sosialt samvær 
Søndag 8. mars: 
Kl. 08.00 - 09.30 Frokost 
Kl. 10.00 - 14.00 Skitrekket er åpent 
Kl. 13.30 - 15.00 Lunsj - avreise 
 
Tips! Ta med noe i sekken til barna. Det kan bli litt lenge mellom måltidene. 
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…………………………… den……./………... 
 
Til Barneverntjenesten i …………………………………………………kommune 
 
 
 
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL VINTERSAMLING FOR 
FOSTERFAMILIER. 
 
Norsk Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag arrangerer vintersamling for hele 
familien 6-8. mars 2009 ved Namsskogan Hotell på Trones. 
 
Vi legger ved program for samlinga. 
 
Vi ønsker å delta med følgende personer: 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
Pris fullpensjon for hele helga:  
Voksne og ungdom fom. 14 år   kr. 1.350,- 
Barn 4 - 13 år     kr. 810,- 
Barn 0- 3 år i egen seng    kr. 240,- 
Barn 0-3 i foreldrenes seng   Gratis 
 
For vår familie vil det utgjøre til sammen kr………………………………............ 
 
Reise kommer i tillegg med kr……………………………….................................. 
 
Vi søker om å få dekket oppholds- og reiseutgifter. 
 
Vi ber om snarlig svar på søknaden. 
 
 
mvh .......................................................................................................................... 
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”Fostervettsregler” med Forandringsfabrikken 
Kilde: http://forandringsfabrikken.no/norsk/?p=144  

Lansering 17.mars 

Fostervettsreglene presenteres av fosterbarn og fosterforeldre, for media og 
fagfolk i 17.mars, i Oslo. Deretter vil arbeidet videreføres i oppfølgingsprosjektet 
“Vitaminer til barnevernet”, som vil presentere “Fostervettsreglene” på fagdager 
i hvert fylke, gjennom hele 2009. Vi samarbeider med Norsk Fosterhjemsforening 
(NFF) og Landsforeningen for Barnevernsbarn (LfB) i dette arbeidet. Det er 
finansiert av Helse og Rehabilitering. 

Samlinga med unge i fosterhjem i Midt-Norge ble gjennomført i oktober -08. 
Fosterforeldregruppa fra Midt-Norge har møttes tre ganger, siste samling var 
1.nov.-08. Både voksne og unge bidro med mange, erfarte betraktninger om hva 
som er bra og hva som må endres i systemene rundt fosterhjem i dag. Kloke, 
muntre og mer alvorlige betraktninger triller og hopper ut av munner på svært 
konstruktive deltakere. Dette handler om livet - til dem det gjelder. 

 
Det er lagt ned et stort og viktig arbeid med å samle erfaringer og ideer på disse 
samlingene. Det er derfor veldig bra at Forandringsfabrikken har fått midler til sitt 
oppfølgingsprosjekt (“Vitaminer til barnevernet”) slik at resultatene kan formidles 
på et godt vis til barnevernet og andre. 
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Handlingsplan for 
NFF Nord-Trøndelag 2009 

 
 

Samlinger: 
• Sommersamling (Sist i august). 
• Vintersamling (familiehelg fre-søn i Namsskogan Familiepark, mars). 
• Badedag (November). 

 
Medlemsmøte: 

• Ikke konkretisert for 2009. 
 
Samarbeid med Bufetat: 

• Årlig møte på høsten om organisering av fosterhjemstjenesten, kurs og 
samtalegrupper etc. 

• Møter med Bufetat på regionsnivå (regionssak). 
 
Kurs: 

• Informasjon om kurs etc. 
• Vi deltar i diskusjonene rundt et mulig fosterhjemsstudie ved Høgskolen i 

Sør-Trøndelag (regionssak). 
 
Skolering av styret: 

• Vi bruker tillitsvalgtmappa aktivt på styremøtene og prioriterer de nye i 
styret på organisasjonskurs i september. 

 
Rekruttering: 

• Vi ønsker å øke andelen fosterhjem i Nord-Trøndelag som er medlemmer i 
NFF. 

• Alle medlemmer i NFF Nord-Trøndelag bør bruke alle anledninger som byr 
seg til å spre balansert informasjon om det å være fosterforeldre. 

 
Økonomi: 

• Vi søker alle kommuner i Nord-Trøndelag om generell støtte og vi vil søke 
spesifikk støtte til arrangementer. 

 
Kontakt med medlemmene: 

• 2 medlemshefter pr. år. 
• Hyppig kontakt og utsendelse av informasjon o.l. pr. e-post. 
• Vi vil se på mulighetene for å initiere samtalegrupper samt fadderordninger 

for nye fosterforeldre (regionssak). 
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NFF Nord-Trøndelag 
Aktivitetsplan 2009. 

 

Måned Dato Aktivitet Sted Ansvarlig Bekjentgjøres 
Februar 2 Styremøte 

Forberede vintersamling og 
årsmøte 09. Utsending av 
Årsmøtepapirer 

Breidablikk 
Steinkjer 

Styret Innkalling 

Februar  Medlemsblad 1/09 utgis. 
Vintersamling og 
årsmøteinnkalling. 

 Styret Sendes pr. post/e-
post og legges på nett

Mars 2 Styremøte, planlegging 
vintersamling og årsmøte 

Steinkjer, ev 
telefonmøte 

Styret Innkalling 

Mars 6-8 Vintersamling Trones Styret 
Mars 6 Årsmøte Trones Styret Medlemsblad 1/09 

Mars  Styremøte, konstituering av 
nytt styre 

Steinkjer Styret Innkalling 

April 17-19 Landsmøte inklusive 
regionsamling. 

Radisson SAS 
Hotell i 
Tromsø 

NFF sentralt Egen invitasjon fra 
sentralt. 

April/Mai  Styremøte Steinkjer Styret Innkalling 
Juli 8-11 St Olavsloppet. NFF Nord-

Trøndelag stiller med felles 
lag med Fosterhjemstjenesten 
i Bufetat. 

Østersund til 
Trondheim 

Bjørn Skei 
John Anders 
Lillemark 
Kontakt i styret er 
Torbjørn Slungaard 

Medlemsblad 1/09, 
nett og e-post 

August  Medlemsblad 2/09 utgis  Styret Sendes pr. post/e-
post og legges på nett

August  Styremøte  Breidablikk 
Steinkjer 

Styret Innkalling 

August  Familiedag  Styret Medlemsblad 2/09, 
nett og e-post 

September 4-6 Organisasjonskurs trinn 1-3. 
Regions- og ledersamling 

Vettre, Asker NFF sentralt Egen invitasjon fra 
sentralt. 

Oktober  Møte med Bufetat på 
regionsnivå. Ledere og 
nestledere deltar. 

Nordre gt. 12 
Trondheim 

Regionsleder Egen innkalling 

Oktober  Møte mellom styret og 
Bufetat på fylkesnivå. Etterpå 
avholder vi et styremøte. 

Bufetat/ 
Fokusbygget 
Steinkjer 

Leder Egen innkalling 

November  Badedag  Styret Medlemsblad 2/09, 
nett og e-post 
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Til: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NORD-TRØNDELAG  


