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Tusen takk til  Marit Bergem for at vi fikk bruke maleriet  “Glade dager” til vårt forsidebilde !
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STYRET(i(Norsk(Fosterhjemsforening(ROGALAND(2016((((((((((((( 
(
Leder:( ( ( Solfrid(KjærvollFBirkedal,!Figgjo,!92431082.!solfrid.kb@gmail.com!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Har!erfaring!med!barn!og!unge!gjennom!skole!og!allsidig!organisasjons?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!virksomhet.!Gode!erfaringer!med!skolebytte.!Nestleder!i!Hovedstyret!i!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Norsk!Fosterhjemsforening.!Tidligere!SFO?leder.!
!
Nestleder:( ( Geir(Simion(Sørdal,!Torvastad,!404!28!186,!gsoerg@online.no!( (!
( ( !!!!!!!!!!!Har!erfaring!som!fosterhjem!og!har!alltid!deltatt!og!vært!svært!engasjert!i!!

organisasjonsvirksomhet!
!

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:(( Monica(Sjursen(Skogland,!Haugesund,!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.!

!
Linn(Dræggevik,!Stavanger,!901!47!667,!belle@lyse.net!!!
Har!lang!erfaring!som!fosterhjem!og!besøkshjem.!
!
Arild(Strandberg,(Hellvik,!90541772,!arild.nff.rogaland@gmail.com!
Har!erfaring!med!barn!og!ungdom!(fosterhjem!og!støttekontakt).!Har!erfaring!
innenfor!frivillig!arbeid!i!Røde!Kors!Hjelpekorps.(

!
!!!
!
Varamedlemmer:! Lindi(Helland(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.!

!
 
Ingvild(Gordon,!Fogn,!40413362,!Ingvildgordon@gmail.com! !!
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.!
 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((!
!

(
Valgkomite:( ((((((((((Leder:(Pål(Dahl(Andersen,(pda@lyse.net 
(( ( ((((((((((Medlem:(Elise(Hærem, geir.feyling@dabb.no  
 
(
EFmailadresse:((((((((((Rogaland@fosterhjemsforening.no!
!
!
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!!!!!!!!!!!!!!!!LEDEREN(HAR(ORDET……(
(
!
!!!!!!!!!”Eg!kan�!
!
!
!!!!!!!!!Eg!skriv!ikkje!fint,!og!eg!les!ikkje!fort,!
!!!!!!!!!så!meg!er!det!lett!nok!å!terge.!
!!!!!!!!Men!gjeld!det!å!springa!av!stad!som!ein!hjort,!!
!!!!!!!!å!dukke!i!elva,!å!klatre!i!berget...!
!!!!!!!!Jau,!det!kan!eg!greie,!jau,!det!går!nok!an.!!
!!!!!!!!Om!nokon!vil!seie!dei!trur!at!eg!kan!!!
!
!!!!!!!!Eg!somlar!og!rotar,!sit!aldri!i!fred!
!!!!!!!!og!får!aldri!ferdig!ei!lekse.!
!!!!!!!!Men!gjeld!det!å!lokke!ei!mor!til!å!le,!!
!!!!!!!!ein!hund!til!å!danse,!ein!blom!til!å!vekse...!!
!!!!!!!!Jau,!det!kan!eg!greie,!jau,!det!går!nok!an.!!
!!!!!!!!Om!nokon!vil!seie!dei!trur!at!eg!kan!!!
!
!!!!!!!!Eg!greier!mest!aldri!å!fange!ein!ball,!!
!!!!!!!!eg!spring!nok,!men!stega!er!tunge.!!
!!!!!!!Men!gjeld!det!å!stelle!ein!hest!i!ein!stall,!!
!!!!!!!ein!sjuk!i!ei!seng!og!ein!ørliten!unge...!!
!!!!!!!Jau,!det!kan!eg!greie,!jau,!det!går!nok!an.!!
!!!!!!!Om!nokon!vil!seie!dei!trur!at!eg!kan!!!
                                                                    av Ingvar Moe !
!
!
!
!

TUSEN!TAKK!!
!

Tusen!takk!til!alle!morer!og!farer!der!ute.!Som!heier!frem!deres!egne!
og!andres!barn.!Som!står!i!den!oppgaven!du!tok!på!deg,!kanskje!for!
veldig!mange!år!siden,!for!å!hjelpe!en!gutt!eller!jente,!gi!han!eller!hun!
en!forutsigbar!hverdag,!trygghet!og!kjærlighet.!!
Takk!!for!din!raushet,!din!godhet,!ditt!tålmod.!Tusen!takk!for!din!tid.!
Med!lekser,!i!samarbeidsmøter,!på!sengekanten.!Takk!for!at!du!gjør!
en!forskjell!–!hver!dag!!DU!er!grunnpilaren!i!det!norske!barnevernet,!
du!er!og!blir!fundamentet!for!barna!rundt!deg!!

!
!
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!
DET!ER!VÅR!–!ENDELIG!!
!
På!tide!å!pusle!litt!i!hagen,!delta!på!dugnad,!hente!frem!bunaden.!!
Kanskje!kjøre!”land!og!strand”!rundt!på!fotballkamper!og!turneringer,!!
og!kanskje!har!du!en!konfirmant!i!hus?!!Planene!for!sommerferien!er!
kanskje!allerede!booket!eller!på!god!vei!til!å!bli!det?!!

!
Planene!for!Norsk!Fosterhjemsforening!Rogaland!er!i!alle!fall!på!
blokka!!I!år!vil!vi!prøve!ut!noe!nytt!(med!Pippis!fantastiske!motto!
langt!fremme!i!hjernebarken!);!Fosterhjemscafe,!både!i!nord!og!sør.!Gi!
oss!gjerne!en!tilbakemelding!om!hvordan!du!ønsker!at!vi!skal!
arrangere!en!fosterhjemscafe!!!!Vår!Facebookgruppe!vil!være!
oppdatert!!i!forhold!til!tid!og!sted!på!våre!aktiviteter,!så!stikk!gjerne!
innom!her!innimellom.!

!! Håper!vi!sees!!på!et!eller!flere!av!våre!arrangement!i!tiden!fremover.!
!

 
      De beste ønsker for våren og sommeren!  

        Solfrid !  
 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!Foto:!Jan!Rasmussen
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ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 
 

Årsmøte!ble!avholdt!28.02.2016,!på!Rossabø!skole!i!Haugesund.!!
Møtet!ble!satt!kl.!17.00!!
!
SAK(( 1/15 Åpning(av(årsmøtet(v/(leder(Solfrid(KjærvollFBirkedal               
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Leder!Solfrid!Kjærvoll?Birkedal!ønsket!alle!frammøtte!velkommen!til!Årsmøtet.!!
!
!
SAK(((2/15( Konstituering(av(årsmøtet(–(valg(av(møtefunksjonærer!

 
KONSTITUERING AV MØTET 

( ( Leder!Solfrid!Kjærvoll?Birkedal!åpnet!møtet!og!ledet!møtet!t.o.m!sak!2!
!

(((((((((((Valg(av(årsmøtefunksjonærer(
Innstilling:!
Møteleder:!Monica!Sjursen!Skogland!
Sekretær:!Lisbeth!Hagen!!
2!representanter!til!å!underskrive!protokollen:!Karen!Marie!Skare!og!
Georgeta!A.!Simion!
(
Vedtak:(
Møteleder:!Monica!Sjursen!Skogland!
Sekretær:!Lisbeth!Hagen!
2(representanter(til(å(underskrive(protokollen:!Karen!Marie!Skare!og!
Georgeta!A!Simion!
(

((((((((((((((((((((((Årsmøtet(ble(nå(ledet(videre(av(Monica(Sjursen(Skogland(
(
(
SAK((3/15( Godkjenning(av(antall(stemmeberettigede,(innkalling,(dagsorden(
(((((((((((((((((((((og(forretningsorden(

((((((
(Registrering(av(stemmeberettigede(
Det!ble!registrert!!11!Stemmeberettigede!
!

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

(
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SAK(4/15! ! ÅRSBERETNING!
!
! ! Årsberetning!lest!opp!av!leder!Solfrid!Kjærvoll?Birkedal!
!

Vedtak:!! !
! ! Årsberetning(er(godkjent,(med(språkvask(
(
(
SAK(5(/15( Regnskap(2015(

!
Styret(v/leder(og(møteleder(utdypet(regnskapet(for(Årsmøtet.((
(
Forslag:(Regnskap(for(2015(godkjent(

!
Vedtak:!!
Regnskap(2015(er(enstemmig(godkjent.(
!
!!

SAK(6/15 Budsjett 2016 
Styret!ved!leder!og!møteleder!utdypet!budsjett!2016!for!Årsmøtet!

! ! Det!ble!stilt!spørsmål!ift!utgifter!omkring!Fylkesbretten.!Styret!besvarte!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!disse!spørsmålene.!

!
Forslag:!Budsjett!for!2016!godkjent!
!
Vedtak:(Budsjett(for(2016(enstemmig(godkjent.(

(
SAK(7(/15! Handlingsplan(2016((
( ( Aktivitetsplan(2016(

( ( (
Fylkesstyrets(innstilling:(
Gjeldende(handlingsplan(fra(Norsk(Fosterhjemsforening(lest(opp(
og(foreløpig(aktivitetsplan(lagt(fram(
(
Forslag!til!vedtak:!!!!!
Endelig!aktivitetsplan!for!Norsk!Fosterhjemsforening!Rogaland!2016!
fastsettes!på!første!styremøte!med!det!nye!styret.( !!
(
Vedtak:(

! Aktivitetsplan(for(Norsk(Fosterhjemsforening(Rogaland(2016(
((((((((((fastsettes(på(første(styremøte,(med(det(nye(styret.!
((((((((((((
((((((((((((((((((((((
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SAK(8/15((((((Orientering(om(Norsk(Fosterhjemsforenings(regionsF(
((((((((((((((((((((((samarbeid(

Solfrid!Kjærvoll?Birkedal!orienterte!om!regions?samarbeid!i!vest!
!

Vedtak:(Fylkesstyret(tar(til(etterretning(orienteringen(om(regionsF
samarbeidet(i(vest.(

 
SAK(9(/15!! INNKOMNE(FORSLAG(

!
Fastsettelse(av(styrehonorar(
Norsk!Fosterhjemsforening!har!vedtak!på!honorar/godtgjøring!for!å!sitte!i!styret.!Styret!
ønsker!å!viderefører!samme!satser!for!2016!som!i!2015.!!

((((((((((((((((((((((
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!år.!!
!

! !!!!!!!!!!!!!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.!!!
!
(Til!info:!For!2015!ble!utbetalingen!gjort!i!2015,!neste!utbetaling!blir!i!2017)!

 
Sak(10/15! INNKOMNE(FORSLAG(

(
Sak(10/15( Antall(styremedlemmer(i(Norsk(Fosterhjemsforening(Rogaland?(

I!vedtektene!til!Norsk!Fosterhjemsforening!står!det!at!Årsmøte!velger!selv!det!antall!
styremedlemmer!og!vara!som!det!ønsker.!!I!2015!gjorde!Årsmøtet!et!vedtak!på!at!
Norsk!Fosterhjemsforening!Rogaland!skal!bestå!av!leder,!sju!styremedlemmer!og!tre!
varamedlemmer.!Styret!i!Rogaland!har!gjort!seg!noen!erfaringer!i!året!som!har!gått!og!
kommer!med!nytt!forslag!til!vedtak:!
!
Fylkesstyrets(innstilling:!!
Styret!i!Norsk!Fosterhjemsforening!Rogaland!består!av!leder,!5!styremedlemmer!og!3!
varamedlemmer.!
!
Årsmøtet!ønsker!denne!presiseringen:!Styret!i!Norsk!Fosterhjemsforening!Rogaland!
består!av!leder,!nestleder!og!inntil!5!styremedlemmer!og!inntil!3!varamedlemmer.!
Dette!fordi!vi!ikke!ønsker!å!stå!i!fare!for!ikke!å!klare!å!danne!et!komplett!styre!om!vi!
ikke!har!så!mange!kandidater!som!totalt!10.!!
!

(
( ( !

Vedtak:((
Styret(i(Norsk(Fosterhjemsforening(Rogaland(består(av(leder,(nestleder(og(inntil(
5(styremedlemmer(og(inntil(3(varamedlemmer(
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(Sak(11/15! OPPNEVNING(AV(REVISOR/ER(
( ( !

! Fylkesstyrets(innstilling:!Norsk!Fosterhjemsforening!Rogaland!!opprettholder!!
(((((((((((avtalen!med!Ottar!Lutsi!som!revisor!for!Norsk!Fosterhjemsforening!Rogaland!
!

Vedtak:((

Enstemmig(at(Ottar(Lutsi(fortsetter(som((revisor(for(Norsk(Fosterhjemsforening(
Rogaland(

!
Sak(12/15( VALG(AV(FYLKESSTYRE(

Møteleder!geleidet!Årsmøtet!gjennom!valget.!!
(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.)!!
!
Til!info:!Noen!styremedlemmer!velges!for!et!år!!dette!året,!for!å!skape!balanse!i!styret,!slik!at!til!neste!år!er!
ca!halve!styret!på!valg!og!vi!kommer!i!vanlig!valgmodus!igjen.!

Valgkomiteens(innstilling:(
( ( (

Leder:!!
Solfrid!Kjærvoll?Birkedal,!2!år!(sør)!
!

! ! Nestleder:(
(Geir!Simion!Sørdal,!1!år!(nord)!
!
Styremedlemmer:!!! ! ! !
Linn!Dræggevik,!1!år!(sør)!Ikke!på!valg!
Lisbeth!Hagen,!2!år!(sør)!!
!Norunn!Johnsen,!1!år!(sør)! ! ! !
!Johanne!Fjelde,!1!år!(sør)!
Monica!Sjursen!Skogland,!2!år!(nord)!
!! ! ! ! ! !
!Varamedlemmer:! ! ! !
!Lindi!!Helland!Brandvik,!1!år,!(nord)!
Arild!Johan!Carlsen!Strandberg,!1!år!(sør)!
!Ingvild!Gordon,!1!år!!(sør)!! ! ! !
!
Vedtak:(
((
Alle(valgt(ved(akklamasjon.((
Det(nye(styret(konstituerer(seg(selv!
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          NY I STYRET 2016 
 
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!
!
!

Arild Strandberg er 46 år og gift med Beate. Familien bor på 
Hellvik som ligger like utenfor Egersund. Der bor de sammen med 
fire flotte barn, hvorav ett av barna er fosterbarn. Arild har vært 
fosterfar siden september 2011, og det for ei jente som snart er 5 
år. Han jobber som toginformatør i Jernbaneverket i Stavanger. 
Siden Arild er en sosial og aktiv mann, jobber han også som 
frilanser; da som bartender og diskjockey. Som hobby er det 
akvariumsfisker som er hans store lidenskap, og han har i dag ca 60 
akvarium!!  Ikke nok med det, Arild er også aktiv medlem i Jæren 
Akvarieklubb, hvor han sitter  i styret som oppdrettsansvarlig for 
klubben. 
Som ny i styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland vil Arild 
være ansvarlig for Facebook. I tillegg håper han å bidra med 
rekruttering av nye medlemmer! Arild brenner også for å få til en 
god aktivitetsplan, samt at han ønsker å være en som bidrar for 
annet som styret måtte ønske han med på.….  
 
Styret ønsker ARILD  velkommen!! 

!
!

!!!!!!!!!!!!! 
     
!
!
!
!
!
!
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(( ( FAMILIEFSAMLINGER(mai/juni!
!
!
!
!

Velkommen til sosial dag i Trollskogen på Hundvåg 
 

         
 

               Søndag 29.mai 2016, klokken 12.00 
 

Vi vil med dette invitere alle fosterfamilier til en 
dag med lek og prat i skogen. Dette er en flott  
mulighet til å møte andre fosterfamilier og samtidig 
få en flott dag ute med familien! 
Vi tar med griller om noen ønsker å grille litt. 
Vi gleder oss til å møte dere! Oppmøte nede ved  
Grillplassen ! 

 

Mvh oss i Styret i  
Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
 
 
   
((((((((((Vikinggården(søndag(5.(juni(klokka(13.00!
 
 

   
!
!
 
Da nærmer vi oss den årlige sammenkomsten på Vikinggården på Avaldsnes. 
Her er det ingen påmelding, kom som du er, ta med deg det du trenger av 
grillmat og kos, vi har med grillkull og tennvæske. 
Vi setter i gang en aktivitet eller to for barna, ellers er det slik at det å treffe 
likesinnede er det viktigeste. Vi tenner grillen klokka ett ved båthuset på Bukkøy 
Har som vanlig bestilt fint vær. (Likevel; vi tar et værforbehold og eventuelle 
endringer vil bli gitt på Facebook og på nettsiden vår).  
 
Lurer du på noe? Kontakt Monica på telefon 93083831 
!

                                                                
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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! ! STORSAMLINGEN(I(HAUGESUND,(januar(2016(
 
 

Den siste helga i januar var vi invitert til Storsamling i Haugesund av Bufetat 
Fonna. Her blir foreningen gitt 20-25 min. til å presentere seg for forsamlingen; og 
hvilken forsamling! Ingen hvemsomhelst, men kremen av befolkningen, de som 
har hjerterom og overskudd, de som ustanselig kjemper for et lite menneskes 
rettigheter. I år var det rekordpåmelding, så vi visste at vi hadde ett stort 
potensiale til å spre budskapet vårt og til å verve flere medlemmer.  

 
Planen var å rigge til standen tidlig lørdag morgen, for så å presentere foreningen 
i plenum. Deretter var planen å betjene standen i alle pauser slik at de som 
ønsket det kunne få spørre om det de lurte på…. Slik skulle det altså ikke bli. Vi to 
som hadde ansvaret for dette ble slått ut av sykdom, så det hele ble noe amputert. 
Likevel klarte vi å rigge standen og presentere foreningen, dog med feber og 
tåkefylt hode. Vi takker for stor forståelse av forsamlingen.  
Tidlig forsto vi at det var en stemning i salen som var forventningsfull, foreleserne 
som skulle være på lørdagen var noe alle gledet seg til. Vi bestemte oss for å bli 
værende til siste foreleser var ferdig for dagen. Å for et hell det var! 

 
I Inn kommer Trine Lise Olsen fra Båtsfjord og indre Billefjord, som skildret sin 

livshistorie med en blanding av humor og alvor. Vi som er i salen ble sugd inn i 
hennes følelser, hennes forvirring, hennes sinne, hennes aggresjon og hennes 
glede på grunn av hennes utrolige evne til å formidle sitt budskap!  Nemlig om det 
å være fosterbarn. Lojaliteten til mor, fordømmelsen i nærmiljøet, det å komme til 
enn ny bygd, men likevel oppleve at ting følger med på lasset. Og troen på at du 
snart skal hjem igjen og at alt skal bli bra om det bare skjer… For så å forstå at 
fostermor er der hele tiden, med sin forståelse, sin trygghet og sin kjærlighet. Hun 
senker skuldrene litt, men har hele tiden ett håp om å komme hjem. Men så 
begynner hun å forstå, hun kommer ikke til å komme hjem, ting hjemme blir ikke 
bedre. Hun reagerer med kropp og sjel, sinne og avvisning. Men fostermor er en 
rolig og sindig dame, raus og kjærlig. Til slutt senker Trine Lise skuldrene og 
forstår. Hun er i et hjem der hun skal bli, ikke sendes videre, ikke hjem, men bli! 

 
Alt dette blir fortalt i en skjør blanding der veien mellom latter og tårer er kort. Litt 
sjokkert ble vi og, for det hele var  krydret med et fargerikt nordnorsk språk. Vi 
vestlendinger ble ristet godt kan du si.  
Trine Lise avsluttet med å takke alle i salen for at de har valgt å bli fosterforeldre, 
at de orker å kjempe kampene. 
Hennes fostermamma, en samekvinne fra Billefjord, ho Ragnhild, ho mamma, ble 
den 30. mars 2016 hedret med Kongens fortjenestemedalje for sin innsats som 
fostermor! 

 
Får dere noen gang muligheten til å høre på Trine Lise Olsen så gjør det! Men ta 
med lommetørkle for lattertårene vil komme sammen med tårene av medfølelse. 

  
På vegne av styret   Monica 
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((((((((((((((
!!!!!!!!!!!!DIVERSE:!
 
           BEHOV!FOR!RÅDGIVNING?!
 
             Norsk!Fosterhjemsforenings!rådgivningstelefon!for!medlemmer:!23315400!!eller!
!!!!!!!!!!!!!!46500847!
!!!!!!!!!!!!!!Rådgivningstelefonen!er!åpen!torsdager!mellom!kl.!09!og!15!eller!send!oss!en!eFpost;!!!
             post@fosterhjemsforening.no 
 
 
 
               Så!tar!vi!med!de!veiledende!KS>satsene!igjen:!
 

 !

!!!!!!Veiledende!satser!for!fosterhjem!per!barn!per!måned!fra!og!med!1.juli!2015!
!

Alder! Utgiftsdekning! Arbeidsgodtgjøring! Samlet!
godtgjøring!

0F6! 4!870! 7!600! 12!470!
6F11! 6!040! 7!600! 13!640!
11F15! 6!600! 7!600! 14!200!
15!år!og!eldre! 7!175! 7!600! 14!725!
!!
!!!!!!Veiledende!satser!for!besøkshjem!per!barn!per!døgn!fra!1.!juli!2015!
!

Alder! Utgiftsdekning! Arbeidsgodtgjøring! Samlet!
godtgjøring!

0F10!år! 265! 730! !!!995!
10!år!og!eldre! 310! 730! 1!040!
!

!
!

!



Rogaland(
!

!
!
!
!
!

             Med gode ønsker om en fortsatt super vår og en flotte sommer fra  

  Styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland  


