
 

 

AKTIVITETSPLAN FOR 

NORSK FOSTERHJEMSFORENING SØR-TRØNDELAG 2017 
 

Prioriterte hovedområder fra handlingsplanen for Norsk Fosterhjemsforening 2016-2018 ligger som grunnlag for fylkeslagets aktivitetsplan. 

Handlingsplan 2016-2018 
Vedtas av Landsmøtet for 2 år 

Tiltaksplan 2016 
Vedtas av Hovedstyret for 1 år med tilhørende arbeidsplan 

1) Fosterbarn 
Sikre alle barn i fosterhjem gode oppvekstsvilkår  

 

 Alle fosterbarn sikres riktig og tilstrekkelig hjelp og tiltak til rett tid ved 
alle livets overganger i perioden 0 – 23 år 

 Alle unge mellom 18 og 23 år som fortsatt er tilknyttet 
fosterhjemmet, skal gis et trygt og forutsigbart tilbud om ettervern 

 Alle fosterbarn skal kjenne sin kulturarv 

 At barnevernet anerkjenner fosterforeldres egne (biologiske) barn 
som en del av fosterfamilien 

 Alle unge opp til 25 år tilknyttet fosterhjem får et riktig og godt 
ettervernstilbud  

2) Fosterhjem 
Forbedre fosterforeldres rammevilkår og utviklingsmuligheter 

 

 Delvis partsrettigheter for fosterforeldre 

 Kompetanseheving og nettverksbygging for fosterforeldre 

 Revidering av nåværende kommunal fosterhjemsavtale 

 Gode opplærings- og veiledningsmetoder for fosterforeldre 

 Arbeide for statusheving i samarbeidsrelasjon med barnevernet 

 Gode økonomiske rammevilkår for fosterforeldre  

3) Medlemmer og organisasjon 
Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en attraktiv 
interesseorganisasjon. 

 Videreutvikle fylkeslederrollen og fylkesstyrene 

 Utvikle og styrke rådgivningstjenesten i sekretariatet 

 Profilere Norsk Fosterhjemsforening i alle ledd 

 Medlemsverving 

 Arbeide med fosterhjemsarbeid / -høringer på alle plan i 
organisasjonen  

 
 
 



Aktivitetsplan Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag 2017 
Vedtas av årsmøtet for 1 år 
 
MEDLEMMER 
Sammen står vi sterkere. Gjennom fellesskapet bygges tilhørighet og en opplevelse av å være en av mange. Ikke minst tror vi barna har godt av å oppleve at 
de ikke er «de eneste». Det er viktig at alle blir sett i dette perspektivet; fosterbarn, biologiske barn og foreldre. Foreningen skal tilby medlemmene et bredt 
spekter av aktiviteter gjennom året, slik at det kan skapes og holdes vedlike relasjoner mellom medlemmene, voksne og barn. 
 
Foreningen skal arbeide for å gi medlemmene konstruktiv og rettledende informasjon. Derigjennom kurs, informasjon og ikke minst å være tilgjengelig for 
spørsmål og kunne svare på disse eller vise vei videre. Styret erfarer at noen saker er av en slik art at det krever vesentlig med ressurser å følge opp. Det er 
ønskelig at slike henvendelser i hovedsak rettes til rådgivningstjenesten vår i Oslo, slik at fylkeslagets styre kan fokusere på de aktivitetene som er lagt inn i 
aktivitetsplanen. 
 
Det skal jobbes for å øke medlemstallet i foreningen. Dette kan gjøres gjennom et jevnt godt tilbud til våre medlemmer, ved å presentere oss på 
Fosterhjemskonferansen på Hell, og ved å markedsføre aktiviteten vår i Fosterhjemskontakt. 
 
Vi vil bistå ved Prideopplæringen for fosterforeldre så langt det lar seg gjøre. 
 
STYREMEDLEMMER 
Styret skal konstituere seg selv så snart som mulig etter årsmøtet. Ansvarsoppgavene fordeles mellom styrets medlemmer, og informasjon om hvem som 
innehar de ulike rollene, samt kontaktinformasjon legges ut på nettsiden. 
 
MEDLEMSKONTAKT  
Styret skal i samarbeid med sekretariatet sentralt kontinuerlig oppdatere medlemslisten, med vekt på å få en komplett epostliste. Dette for å kunne gi 
medlemmene rask og riktig informasjon og respons. 
 
Informasjon til medlemmene formidles i prioritert rekkefølge: 

1) Fosterhjemskontakt 
2) Nettside 
3) Epost 
4) Facebook 

 
Fosterhjemskontakt skal brukes til synliggjøring og informasjon.  
Invitasjoner og innkalling til årsmøtet sendes ut digitalt. 
Referater fra styremøtene skal legges ut på Fylkeslagets nettsider, slik at aktiviteten blir synlig. 
 
 
 



NETTSIDE 
Vi skal være på nett! Sidene skal oppdateres jevnlig slik at det blir naturlig å søke informasjon derfra. 
Facebookgruppa drives videre. Etter vedtak i hovedstyret er denne endret fra Lukket- til Hemmelig gruppe.  
Referat fra styremøtene legges ut på Fylkeslagets nettsider, slik at aktiviteten blir synlig. 
 
FOSTERHJEMSKONTAKT 
Sende inn artikler og være synlig, samt annonsere våre aktiviteter der. 
 
ØKONOMI 
Arbeide for en stabil og god økonomi for foreningen. Grasrotandeler, legater, større overføringer etc. 
 
SAMARBEIDSPARTNERE 
Foreningens overordnede mål er å være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen. Foreningen skal søke å samarbeide 
med alle som har en rolle i det å utvikle en bedre fosterhjemsomsorg. Det være seg enkeltpersoner, etater eller organisasjoner. Foreningen skal være åpen 
og lyttende til alle innspill.  
 
AKTIVITETSPLAN 
Styret skal arbeide for å gjennomføre kurs og samlinger som juletrefest, juleverksted, familiesamlinger og andre tiltak som kan bidra til å forene og utvikle 
forståelse og samhold mellom fosterbarn/fosterforeldre/biologiske barn og forening. I 2016 opplevde vi å få flere påmeldte enn det var plass til på et av 
arrangementene våre. Det er meget gledelig med så stor respons. Dersom dette skjer igjen vil «først-til-mølla-prinsippet» gjelde. 
 
Det er trygt med det kjente. 
Fylkeslaget har etablert en aktivitetsplan med et variert sammensatt tilbud av aktiviteter. Erfaringene med de etablerte aktivitetene er positive, og 
videreføres i hovedsak innenfor de samme rammene. På den måten er voksne og ikke minst barna kjent med aktivitetene og stedene. Det er også ressurs-
besparende for styret som skal planlegge og organisere de ulike aktivitetene. 
 
Det er et ønske og mål at aktivitetene skal spres geografisk i fylket. 
Langt på vei er dette ivaretatt i aktivitetsplanen. Det er et mål at flere får gleden av å møte hverandre rundt om i det store fylket vårt. 
Til dette er vi avhengig av at medlemmer selv melder seg frivillig som kontaktpersoner. Man kan tenke seg at enkeltmedlemmer har en aktivitet de vil ha 
med flere på. Styret må bistå for å gjøre slike aktiviteter kjent, slik at medlemmer i distriktet blir satt i kontakt med hverandre for å kunne møtes. 
 
ÅRSMØTET 
Kurs- og årsmøtehelga videreføres i den form som er etablert. 
 
 
 
 

 



Måned Aktivitetsplan 2017.  
Vedtas av fylkeslagets årsmøte for 1 år 

Dato Ansvarlig/kontakt  
Fylles inn av styret etter at de har konstituert seg. 

Februar Styremøte 
Årsmøte på Oppdal 
Styremøte 

10. 
11.-12.  

27. 

 
Annette 

Mars Samarbeidsmøte Bufetat 
Skidag i Vassfjellet 
Møte med Fylkesmannen 

9. 
11. 
15. 

 
Terje 

April Styremøte 
Bowling på Sandmoen 
Organisasjonskurs, Oslo 

 
 

21.-23. 

 

Mai Styremøte 
 

  

Juni Styremøte 
Familiesamling/-helg på Hitra 
RBK-kamp 

 
 

 

Juli 

 SOMMERFERIE 
August 

September Styremøte 
Familiesamling/-helg på Rondeheim 
 

 
 

 

Oktober RBK-kamp 
Bowling på Sandmoen 
Landsmøte Alta 
Styremøte 

 
 

27.-29. 

 

November Samarbeidsmøte Bufetat? 
Juleverksted på Fannrem 
Møte med Fylkesmannen? 

 
25. 

 

Desember Styremøte 
 

  



Januar Styremøte 
Juletrefest på Ranheim 
 

 
6. 

 

Februar Styremøte 
Kurs- og årsmøtehelg 

 
 

 

 
I tillegg kommer faste samarbeidsmøter med Bufetat og Fylkesmannen, samt andre oppgaver styret tar seg av. 

Aktivitetsplanen vedtas med forbehold om uforutsette hendelser. Styret vil ha retten til å gjøre nødvendige justeringer i løpet av året. 

Aktivitetsplanen legges ut på foreningens hjemmeside, og oppdateres dersom endringer gjøres.  

 

 


