
 

Møre og Romsdal 
Org.nr. 884481252 

 

 

Invitasjon til årsmøteseminar for fosterforeldre i Møre og Romsdal 

 

Sted: Quality Hotell Alexandra, Molde 

Tid: 7.- 9. februar 2014    

 

Tema lørdag 8. februar: 

Tilknytning og ”trygghetssirkelen” (Circle of Security) – 

hvordan forstå tilknytningserfaringen et barn har, og 

hva kan denne forståelsen innebære for fosterforeldre 

 

Tema søndag 9. februar: 

Født sånn, eller blitt sånn? 

 

v/psykologspesialist Gunn Stokke 

 

 

Vi ønsker også denne gangen å legge til rette for samtalegrupper. Det vil bli satt av 

tid til dette lørdag (se vedlagte program). Tema for samtalegruppene vil knyttet til 

temaforedraget på lørdag.  

 



Program  
 

Lørdag 8. februar 
Kl.  10.00   Registrering, kaffe og frukt 

”  10.30   Åpning av seminaret ved leder 

”  10.45 – 12.00 Tilknytning og ”trygghetssirkelen” (Circle of Security)  

”  12.00 – 13.00 Lunch 

”  13.00 – 15.00 Tilknytning og ”trygghetssirkelen” (Circle of Security)  

”  15.00 – 15.30 Kaffepause m/kake 

” 15.30 – 17.30 Samtalegrupper – knytt til presentert tema  

” 16.30   Kaffepause med kake 

”  19.00   Middag (buffèt) 

 

Søndag 9. februar 
Kl. 10.00 – 12.00 ”Født sånn, eller blitt sånn?” 

Kl. 12.00 – 13.00  Lunch 

Kl. 13.00 –    Årsmøte 

   Avslutning i plenum etter årsmøtet 

 

Påmelding: 

Frist for påmelding er 08.01.2014 
 

Påmelding (bindende) kan sendes til moreogromsdal@fosterhjemsforening.no eller som 

postsending til: Linn Sørli, Skredderveien 5,  6320 Isfjorden. 

 
Ved påmelding trenger vi følgende informasjon:  

- Navn og kontaktinformasjon (adresse, tlf, e-post) 

- Ønske om deltakelse begge dagene, kun dag 1 eller dag 2  

- Overnattingsalternativ (dobbelt eller enkeltrom – ankomst fredag eller lørdag) 

- Ønske om bare dagpakke og evt festmiddag (buffet) lørdag 

- Deltakelse på samtalegruppe lørdag 

Har du spørsmål? Ta kontakt med Linn på tlf: 41722076 

 

Vedlagt følger også:  Informasjon om priser og betaling 

Søknadskjema for dekning av kursutgifter til kommunen  

  

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøteseminaret 2014. 

 

 

Hilsen styret i Norsk Fosterhjemsforening Møre og Romsdal 
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