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STYRET i Norsk Fosterhjemsforening ROGALAND 2016              
 
Leder:   Solfrid Kjærvoll-Birkedal, 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. 

 

Fungerende 
Nestleder:  Linn Dræggevik, Stavanger, 901 47 667, belle@lyse.net   

                                      Har lang erfaring som fosterhjem og besøkshjem. 

 

 

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. 

 

 

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  

 
 

E-mailadresse:          Rogaland@fosterhjemsforening.no 
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                LEDEREN HAR ORDET…… 
 

Fosterhjemsomsorgen – liv laga? 
 

Dette var tema under Norsk Fosterhjemsforenings jubileumskonferanse i september. 

Linn Dræggevik og jeg var tilstede under konferansen som representanter for 

Rogaland. Det ble en vellykket jubileumsfeiring, et lite innblikk i denne får du i denne 

utgaven av Fylkesbretten. 

”Er det virkelig liv laga? Kommer vi noen vei med politikere og kommuner, hører de 

på oss?” For noen fosterforeldre er frustrasjonen stor. På nevnte jubileums-

konferanse gikk styreleder gjennom vår historie i bolker over 5 år. I løpet av 35 år 

kan vi si – og se – at vi har maktet å gjøre en forskjell. Over tid. Også lokalt ser vi at 

ting tar tid, men at vi er i bevegelse. Ser vi noen år tilbake, kan vi vise til foreningens 

mange brev sendt til kommunale barnevernstjenester og ordførere, hvorpå møter 

med ordførere ble arrangert. Vi har hatt møter med lokale barnevernstjenester fordi 

fosterforeldres frustrasjon over store ulikheter i den praktiske fosterhjemsomsorgen 

er stor. I oktober inviterte vi alle kommunale barnevernstjenester (i sør) til et 

fellesmøte hvor nettopp slike forskjeller sto på agendaen. 12 av 16 barneverns-

tjenester deltok, flere deltok til og med ”mannsterke” + Bufetat var representert. Vi tok 

for oss de hyppigst nevnte problemstillinger/spørsmål vi får inn via vår rådgivnings-

telefon og til styret her lokalt, og utfordret de fremmøtte til å svare på hvordan de 

forholder seg til de ulike problemstillingene eller hvilke praksis de har på området. 

Styret opplevde at alle kommuner var deltakende, og; 

1. Forskjellene	er	mye	mindre	enn	vi	trodde.	Det	vil	selvsagt	alltid	være	forskjeller	
ifht	frikjøp/forsterkning	av	fosterhjem	fordi	alle	fosterbarn	er	forskjellige.		

2. I	etterkant	av	dette	møtet	har	vi	fått	tilbakemelding	fra	én	kommune	som	ga	
beskjed	om	at	de	på	enkelte	områder	har	ligget	under	de	andre	kommunenes	
satser	og	vil	på	bakgrunn	av	dette	møtet	gjøre	nødvendige	endringer.	

3. At	samarbeidet	med	fosterforeldre	er	viktig	for	barnevernstjenesten,	så	viktig	at	
de	prioriterer	et	møte	med	oss	i	en	hektisk	hverdag	på	kontoret.	

Det nytter altså! Men det tar tid! 

Livet med barn er fantastisk! Men det er vel ingen hemmelighet at disse flotte barna 

våre lett kan klø oss på ryggen og gi oss grått hår på et øyeblikk..! Det gjelder både 

biologiske barn og fosterbarn. Forskjellen er at biologiske barn har vi 

førstehåndsinformasjon om og fulgt fra det lå i mors liv. Det har vi ikke med 

fosterbarn. Vi tar imot dem med åpne armer, preget, skadet og med en historie vi 

kanskje ikke kjenner fullt ut. Vi skaper ny historie sammen, nye minner. Men når 

hverdagen er travel, tidsklemma innhenter oss, rutiner og rammer dominerer, er det 

ikke alltid like enkelt å se de små og store endringene som har skjedd. Akkurat som 

at det ikke er så lett å se at barnet ditt vokser før du står der første skoledag etter 

ferien med bare for små klær til poden.. Ta deg tid til et tilbakeblikk; finn frem noen 

bilder eller noen gamle klær og mimre litt. Kan du se en endring det siste året? De 

siste fem årene? Er det liv laga? Jeg håper og tror at du kan konstatere at 

”selvfølgelig er det liv laga”! 
 

MED ØNSKE OM EN RIKTIG GOD MØRKETID!     Hilsen Solfrid J  
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 35 års jubileum for Norsk fosterhjemsforening 23.09.2016 
 
Dagen ble feiret på Gabels hus, et gammelt og ærverdig hotell i Oslo.                      

Tema for jubileumet var ”LIV LAGA”? 

 

På programmet var det  satt opp mange prominente gjester. 

Først startet styreleder Torunn Haugen Aks med noen fine åpningsord, samtidig førte 

hun oss igjennom den 35 år lange historien til Fosterhjemsforeningen. 

Så hadde Solveig Horne en fint innlegg med hovedfokus på det nye forslaget på 

barnevernsloven som skulle komme ut kort tid etter. 

Marianne Borgen, ordfører i Oslo, kom med gratulasjoner og la stor vekt på hvor 

viktig fosterhjem er for Oslo og Norge. 

Psykolog Vigdis Bunkholdt, som også er æresmedlem for Norsk fosterhjemsforening, 

holdt et langt og flott innlegg rundt spørsmålet om fosterhjem er liv laga i Norge? 

Etter å ha tatt frem positive sider med å være fosterhjem trakk hun også frem 

utfordringer i forhold til det. Konklusjonen Vigdis kom fram til var klar; det er LIV 
LAGA med fosterhjemsarbeid i Norge. 
Barneombudet v/Hilde Rakvaag sendte sine gratulasjoner til jubilanten via video og 

advokatfullmektig Cecilie Dinari ga også Fosterhjemsforeningen gratulasjoner. 

Deretter fortalte Tommy Hæggernes (medlem i hovedstyret) sin historie som 

fosterfar. Det var en sterk historie med mange positive sider ved det å være fosterfar 

og en del av et fosterhjem. I sin historie trakk han også frem utforinger som man kan 

møte i jobben. 

Den neste på talerstolen var direktør Mari Trommald i Barne-,ungdom- og 

familiedirektoratet, Hanne Ingerslev, interessepolitikk helse og veldferd KS og forsker 

Elisabeth Bache-Hansen; alle med gode ord og gratulasjoner til jubilanten. 

Lene Printzlau Varmartveit og Marianne Hole fra Norsk Fosterhjemsforening 

Hordaland ledet oss gjennom dagen, og lagde en flott ramme rundt jubileumet med 

sine innslag med masse humor og latter, samt en nydelig og rørende sang fra Lene  

om kjærligheten til barnet sitt som hun fikk som fosterbarn og som nå er adoptert.                              

 

Jubileumet ble avsluttet på kvelden med storstilt gallamiddag med god mat og drikke. 

Her ble det også flere taler med fine og flotte gratulasjoner, deriblant fra vår leder 

Solfrid. Her er de flotte damene som representerte Rogaland fosterhjemsforening og 

Vigdis Bunkholdt J 
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Ledersamling 2016  
 

Ledersamlingen ble arrangert dagen etter jubileumsdagen på Gabels 

hus i Oslo. Linn Dræggevik representerte Rogaland og Solfrid var der 

som nestleder i Hovedstyret. 

 

I år var Svein Mork, representant fra Barne-,ungdom- og 

familiedirektoratet (Bufdir), hos oss for å holde et innlegg om slekt og 

nettverks-og søskenplasseringer som har stort fokus hos de i disse 

tider, i forhold til det nye forslaget til barnevernsloven som var 

forestående da…..Etter innlegget fikk vi litt tid å diskutere våre 

synspunkter rundt dette og hva vi synes er bra og emner som burde få 

mer fokus i det nye forslaget. 

Etter en liten pause informerte Siri fra sekretariatet i 

Fosterhjemsforeningen om to spennende prosjekter som er i gang; 

oppstart av et ungdomsråd i Fosterhjemsforeningen og et prosjekt med 

tema ”bedre samarbeid”. 

Neste agenda på programmet var; ”hvordan få god inspirasjon og 

entusiasme i lederrollen”? og ”hvordan få medlemmene engasjerte”? 

Her fikk vi løftet frem hva enkelte fylker følte fungerte og kom med 

forslag som kunne hjelpe andre fylker. Det ble også luftet litt 

frustrasjoner vi møter på i vårt arbeide  og fikk da muligheter til å få 

andre synspunkter for å kunne løse disse på en bedre måte! Veldig 

produktivt for lederne å få med seg i videre arbeid i hvert sitt fylke. 

Jeg opplevde dette som en veldig produktiv dag, hvor jeg fikk ideer, 

tanker og inspirasjon som jeg kunne ta med hjem til resten av styret. 

 

Hilsen Linn Dræggevik 
 

 



Rogaland 
 

 
   

 

          
Arrangementer i regi av Fosterhjemsforeningen- 
  gjennomførte og kommende……             
 

 

                   Familietreff i Trollskogen på Hundvåg 
 

                              
 

I sol og fint vær den 29. mai, møttes flere fosterfamilier til grilling i   

Trollskogen. 

Det ble en riktig så flott gjeng samlet rundt benken, med fosterbarn 

fra småbarnsalder og helt opp til ungdomsskolealder. Barn og 

ungdom gikk tidlig av gårde for å utforske området og den 

spennende bunkeren, mens voksne fikk tatt seg en prat rundt 

benken. 

Da maten begynte å bli ferdig samlet alle seg til spising og litt kos. 

Her var en stor og fargerik gjeng samlet! Noen barn med lyd i og 

noen barn var litt sjenerte og stille. 

Når de fleste var forsynte, sprang noen ut i skogen igjen, mens 

ungdommene samlet seg til sommerleker. Det var veldig kjekt å se 

hvor god kontakt de hadde sammen den dagen! 

Vi voksne var alle enige at dette ble en kjempekoselig dag, som vi 

gjerne gjentar igjen J 

 

Tusen takk til alle som kom og var med på å lage et vellykket treff i  

Sørfylket!! 

 

Mvh Linn fra styret J 
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Fosterhjemscafé i Haugesund, 2 november 

På Calos cafe - gamle Slakterhuset 
 
                                                  

               
 
Endelig kunne vi inviterte vi Fosterhjemskafé i Haugesund J  
 
Siden dette var første gang hadde vi ”åpent tema”, vi ønsket rett og slett den 
uhøytidlige drøsen over en god kopp kaffe og noe å bite i.  
 
Vi inviterte på Facebook-siden vår og der var det god respons på arrangementet, 
men dag og dato passet dessverre ikke for mange. Likevel var det en liten gjeng som 
møtte opp og drøsen gikk godt rundt bordet mellom oss.  
Vi ba om ønsker på tema på kommende treff, de forslagene som kom inn var: 
 
*Juridisk hjelp    *Biologiske barn   *Ettervern   og   *Pensjonsordning  
 
Neste Fosterhjemskafè blir i begynnelsen av februar på samme plass og tema vil bli 
kunngjort på Facebook-siden vår.  
 
Dette kan bli ett fast arrangement om det kommer nok folk.  
 
Med hilsen fra  
                       Monica og Lindi 
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Fylkesforeningens facebook-side endres fra 
"Lukket" til "Hemmelig" 

 
Bakgrunnen for dette er som følger: 

 

* Søker man opp Facebook-gruppen kan man se alle som er 

medlemmer i denne gruppen. Hvis gruppen gjøres hemmelig kan kun 

de som inviteres inn se hvem som er medlemmer i gruppen. Vi er klar 

over at dette medfører at medlemmer må inviteres inn og at man ikke 

kan søke opp gruppen og be om å få bli medlem, men ser ikke at dette 

vil medføre store problemer. 

 

* Vi har ungdommer som ikke ønsker at andre skal vite at de er 

fosterbarn. Med en lukket, men ikke hemmelig facebook-gruppe kan 

man lett se hvem som er medlemmer i den lokale facebook-gruppen til 

Norsk Fosterhjemsforening.��

�
* Noen av våre medlemmer bor på hemmelig adresse, p.g.a. 

fosterbarns kompliserte familiebakgrunn. Vi ønsker at også disse skal 

kunne ha mulighet til å delta i gruppa ��
�

* Personvernet til fosterbarnet, fosterforeldre og deres barn, samt vern 

om det enkelte medlem ivaretas på en bedre måte ved å ha en 

"Hemmelig" gruppe istedenfor en "Lukket" gruppe.  

 
* Hovedstyret i Norsk Fosterhjemsforening gjør vedtaket gjeldene for 

alle fylkesforeningene fra 01.10. 2016. Det oppfordres til å gjennomføre 

endringen så raskt som mulig.  

 
* Endringen evalueres innen 01.10.2017 
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Norsk Fosterhjemsforening Rogaland ÅRSMØTE  2016                                                                     
 

Sted:  Tasta bydelshus, Stavanger 

Når: Søndag 05.02.17                                     

Tid: Klokka (17.00) 18.00- ca. 19.30 

 

I tillegg ønsker vi å tilby et treff i forkant av årsmøtet med en Fosterhjemscafé hvor 

tema er ”Juridisk bistand og Juridiske spørsmål”- hvor det vil være representant 

fra advokatfirmaet ”Advokathuset” (de har bl.a erfaring med foredragsvirksomhet, 

f.eks har de på oppdrag fra Bufetat hatt ansvar for seminar tilrettelagt for foster-

foreldre.  Fosterhjemscaféen starter kl. 17.00                                                                     
 

Vi ønsker også å tilby enkel servering og trenger beskjed om du kommer på grunn av 

matbestillingen. 

 

 Mail: rogaland@fosterhjemsforening.no innen 20.januar 2017   

 Sms: 452 45 452 (Lisbeth) innen 20.januar 2017 

  

Saksliste og agenda til Årsmøtet vil bli bekjentgjort på facebook/hjemmesiden senest 

to uker før årsmøtet finner sted.                                          

Fristen for å sende inn saker er satt til 08.januar 2017 

 

 
Hvem skal styre Norsk Fosterhjemsforening i Rogaland? 
Er det kanskje deg? Eller kjenner du noen andre medlemmer som passer? 

I februar er det tid for nytt årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Da skal 

det velges nye medlemmer til styret, samt nestleder. Noen medlemmer i styret velges 

for ett år om gangen, mens noen velges for to år. Det betyr at det alltid er 

styremedlemmer som har vært minst et år allerede. 

Krever det mye å sitte i styret? Det er litt opp til det enkelte medlemmet og styret. 

Hva man bidrar med tilpasses etter hvem som er i styret og mulighetene man har. 

Alle styremedlemmer får anledning til å delta på et organisasjonskurs for å lære om 

både organisasjonen og forskjellige verv. I løpet av et år er det ca 5 styremøter som 

avholdes enten nord eller sør i fylket. Noen møter foregår på skype, for å spare 

reising. Eksempel på oppgaver som fordeles av styret er sekretær, regnskap, 

organisere aktiviteter, organisere kurs, kontakt med barneverntjenester, redigere 

hjemmesiden, oppdatere facebooksiden, informere om foreningen på Pride kurs 

m.m.  

Er du eller kjenner du noen aktuelle kandidater, ber vi deg kontakte valgkomiteen 

som består av Pål Dahl Andersen og Elise Hærem. Du kan enten sende en mail på 

rogaland@fosterhjemsforening.no og merke mailen med Valgkomité, eller du kan 

ringe Pål på 909 14 815, eller Elise på 930 69 321. 

                                                                                 Mvh oss i valgkomiteen! 
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VELKOMMEN TIL JULEBYEN  
LØRDAG 3. DESEMBER! 

 
I år igjen setter vi opp et treffpunkt i Julebyen Egersund  
for hele fosterfamilien. 
Vi serverer småkaker og drikke i Frelsesarmeens lokaler  
kl. 14.00 – 16.00. (Skriveralmenningen 5) 
Hjertelig velkommen – om du kommer ens ærend for å 
treffe andre fosterfamilier eller kjenner at det er godt med 
en liten pause fra julegaten  
– vi håper å treffe deg og dere! 
	  

                      
                                                                 

Hilsen oss i styret J
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            DIVERSE:	
 
           BEHOV	FOR	RÅDGIVNING?	
 
             Norsk	Fosterhjemsforenings	rådgivningstelefon	for	medlemmer:	23	31	54	00		eller	
														46	50	08	47	
														Rådgivningstelefonen	er	åpen	torsdager	mellom	kl.	09	og	15	eller	send	oss	en	e-post;			
             post@fosterhjemsforening.no 
 
 
 
 
 
 
               Som	vanlig	tar	vi	med	de	veiledende	KS-satsene:	
 

  

	Veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra og med 1. Juli 2016 

 

Alder Utgiftsdekning Arbeidsgodtgjøring Samlet godtgjøring 

0-6 år 5 025 kr 7 800 kr 12 825 kr 

6-11 år 6 235 kr 7 800 kr 14 035 kr 

11-15 år 6 815 kr 7 800 kr 14 615 kr 

15 år og eldre 7 405 kr 7 800 kr 15 205 kr 

 

 

 

Veiledende satser for besøkshjem per barn per måned fra og med 1. Juli 2016 

 

Alder Utgiftsdekning Arbeidsgodtgjøring Samlet godtgjøring 

0-10 år 275 kr 750 kr 1025 kr 

10 år og eldre 320 kr 750 kr 1070 kr 
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        Med gode ønsker om en fortsatt super høst og flott førjulstid fra oss i   
  Styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland  


