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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: Anne Karen Hårberg 
   Risan 121, 7670 Inderøy 
   Mobil: 90161038 
   E-post: anne.karen.harberg@inderoyskolen.no 

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

Styremedlem: May-Britt Fløtnes 
     Sandstad, 7670 Snåsa 

   Tlf: 74152196 
   Mobil: 97706980 

     E-post: mbflones@online.no 
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Leder 
 
Da er nok et styre i NFF Nord-Trøndelag konstituert, og vi takker de som gikk ut 
av styret for deres innsats! Vintersamlinga på Trones ble vellykket med godt vær, 
lunsj ved skibakken, bål i lavvoen, bading i bassenget og god mat. For de som 
ønsker å lese mer om denne samlinga, så står det en liten reportasje i 
Fosterhjemskontakt nr. 2. Det ligger nok an til en ny tur dit for oss til vinteren! 
Det nærmer seg familiedag og i år blir denne ved Brandheia den 12. september. 
Foreninga har arrangert samlinger med hell der tidligere, men for oss som ikke har 
vært der tidligere, så gir nettsidene deres mye god informasjon om stedet. Videre 
blir det badedag ved Dampsaga Bad på Steinkjer den 14. november. All erfaring 
tilsier at slike samlinger, hvor fosterfamilier møtes, er meget verdifulle for både 
foreldre og barn. Bla om for mer informasjon og påmelding! 
 

Informasjon 
 
Styret ønsker å kunne komme raskt i kontakt med alle medlemmer i Nord-
Trøndelag: Vi ber derfor alle som har mulighet til det, om å melde inn en eller 
flere e-postadresser. Send en e-post til torbjorn.slungaard@ktv.no! Dette vil spare 
oss for utgifter til opptrykking og porto. De som har meldt inn e-post vil motta 
medlemsblad og annen info på denne i stedet for i posten. 
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! http://www.fosterhjemsforening.no 
Fagkonferansen 5-6 oktober 2009 i Trondheim: Norsk Fosterhjemsforening 
(NFF) og Landsforeningen for barnevernsbarn (Lfb), inviterer barnevernsbarn, 
fosterforeldre, tilsynsførere, ansatte i barnevernsfeltet, og alle andre interesserte til 
Fagkonferansen 2009. Tema: ”Min Livsbok: Fosterbarn og Tilknytning”. Det er 
stadig ledige plasser! Se link til informasjon og påmeldingsskjema på 
http://www.fosterhjemsforening.no 
Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet har vært så heldig å få Gillian 
Schofield til å holde et dagsseminar i Trondheim. Seminaret fokuserer på hvordan 
barn med utrygg tilknytning kan hjelpes til å bli mer trygge. Gillian Schofield har 
særlig jobbet med fosterhjem, og har utviklet veiledningsmodellen ”Trygg Base”. 
Vi har erfaringer for at modellen er nyttig for barnehage/skole og helsestasjon. 
PPT og Bup vil kunne bruke elementer av modellen i sitt veiledningsarbeid.  
Foredraget er på lett forståelig engelsk. Bindende påmelding innen 24. 
september til mette.norvalls@unifobhelse.uib.no / Fax: 55589878 Weblink: 
http://www.unifobhelse.no/events.aspx?site=1&ci=33&event=4649 
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NFF Nord- Trøndelag  
inviterer til FAMILIEDAG 

på Brandheia 
 

Lørdag 12. september 2009 
Oppmøte fra kl. 10.00 

Vi holder på til ca. 17.00 
 

Brandheia Games – aktivitetsstafett 
Egenaktivisering med båter, kanoer, kajakker, bading, m.m. 

 
For mer informasjon se: http://brandheia.no/ 

 
Det blir middagsbuffé og kaffe/saft m/kake. 

Egenandel: Kr. 100,- for voksne og 50,- for barn betales ved ankomst 
Barnepris inntil fylte 17 år og barn under 3 år gratis. 

Meld inn antall voksne og barn og ev. spesielle ønsker mht maten! 
Senest: 1. september 

Til: Terje Bjerkan 
Helst på E-post: terje.bjerkan@ntebb.no 

Ev. på mobil: 93819366
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Lørdag 14. november er alle våre medlemmer velkomne 

til badedag på Dampsaga Bad, Steinkjer! 
 

Vi har adgang fra kl. 11:00 
Badinga må avsluttes senest kl. 16:30 

Rabatterte billetter kjøpes av den enkelte ved inngangen.  
Barn: 53,- 

Voksen 77,- 
Barnebillett inntil fylte 17 år, barn under 2 år gratis.  

Klokken 13 spanderer foreninga kaffe og is opp trappa på mesaninen 
 

Meld inn antall voksne og barn! 
Senest: 8. november 

Til: Torbjørn Slungaard 
Helst på E-post: torbjorn.slungaard@ktv.no 

Ev. på mobil: 99699360 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dampsaga-bad.no
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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 

April 14 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. 

Mai 25 Styremøte Inderøy 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   Styret Innkalling 
September 4-6 Organisasjonskurs trinn 1-3. 

Regions- og ledersamling 
Thon Hotel 
Oslo Airport 

NFF sentralt Egen invitasjon fra 
sentralt. 

September 12 Familiedag Brandheia Styret Medlemsblad 2/09, 
nett og e-post 

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 14 Badedag  Styret Medlemsblad 2/09, 
nett og e-post 
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NORD-TRØNDELAG  


