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Bakgrunn for traumebevisst tenkning- 

erkjennelse! 

 Vi får det ikke til! 

 

 Hjelpeapparatet strever – Barna opplever seg ikke møtt og forstått! 

 

 Fosterforeldrene ber om verktøy, de «forstår ikke» fosterbarna sine og noen kjenner på om de 
vurderer å gi opp sitt oppdrag.  

 



Litt historikk 

 Ønsket og behovet for å finne noe – et verktøy/metode som kan hjelpe fosterforeldre til å 

forstå de traumatiserte barna slik at de får riktigere hjelp og slik at fosterforeldrene ikke gir 

opp. 

 Vi lette, vi spurte og vi maste og vi var heldige og fikk med oss RVTS på laget. 

 Vi søkte midler hos Fylkesmannen og fikk det i en 3 års periode.  

 RVTS hentet et undervisningsprogram fra USA som vi oversatte og tilpasset Norske forhold. 

 Vi startet opp med pilotprosjektet TBO høsten 2012 sammen med RVTS Sør og Praxis sør 

som følgeevaluerte og forsket på TBO piloten.  

 Kontaktpersonene i Bv sør fikk opplæring i TBO og var tilstede da RVTS holdt det første 

kurset for 8 par fosterforeldre. Etter det gikk det slag i slag og kontaktpersonene i bv sør 

overtok undervisningen av neste gruppe fosterforeldre.  

 Slik har det fortsatt siden med 1 til 2 TBO grupper årlig. 

 



TBO Oppstart høsten 2012 



Mål for TBO  

For barnet 

 

 At barnet får en best mulig og utviklingsfremmende omsorg 

 At barnet føler seg forstått og hørt 

 At barna går fra å høre at ”her er du trygg” til at de har en opplevd indre trygghet 

 At barnet forstår seg selv bedre 

 

For de voksne 

 

 Målsettingen er at fosterforeldrene skal forstå barnets adferd utfra deres historie og 
gi dem den omsorg og oppmerksomhet de er i behov av 

 Større forståelse for egen historie og egne reaksjoner i samspill med barnet 

 Barnets behov blir akseptert, møtt og forstått 

 



TBO Hvordan gjør vi det? 

 Barnevern Sør har en egen TBO ansvarlig i 50% stilling med overordnet ansvar 

 Omsorgsgruppa/fosterhjemsgruppa utøver TBO hvor to kontaktpersoner har hver sin 
undervisningsdag  

 8 samlinger over ca. 4 mnd. 

 10-15 fosterforeldrepar 

 Undervisning på dagtid kl. 10-13 med 3 pauser hvorav en med lunch  

 Alle samlingene i samme lokale hvor de sitter bordvis med ca. 3 par pr. bord 

 Egen TBO perm 

 Alle skriver under på taushetspliktskjema for TBO kurset 

 Frikjøp av fosterforeldre og betalt barnevakt 

 Ingen bruk av mobil telefon, og fosterforeldrene kan gå ut om det blir for tøft og de trenger en 
pause 

 Saksdrøfting skal ikke forekomme på undervisningen 

 Obligatorisk for alle fosterforeldre par i Barnevern Sør!  

 



Kursets innhold  

 Modul 1: Innledning. 
 

 Modul 2: Hva er traumer? 
 

 Modul 3: Hvordan forstå traumenes konsekvenser. 
 

 Modul 4: Hvordan skape trygghet.  
 
 Modul 5: Hvordan håndtere følelser og atferd 

 
 Modul 6: Om helende relasjoner 

 
 Modul 7: Å bli barnets advokat 

 
 Modul 8: Ta vare på deg selv 

 7 



Gruppeveiledning 

 Forventet etter fullført TBO kurs (men ikke obligatorisk) 
 Max 10 personer i gruppa (5 par) 
 Helst to veiledere (Hoved- og co-veileder) Kontaktpersoner fra bvtj som har TBO 

opplæring selv 
 Kveldstid 
 Veiledning over minimum 2 år 
 4 treff i året 
 Varighet 2,5-3 timer (kl. 18-21) 
 Samme sted hver gang 
 1 pause med matservering 
 Frukt og sjokolade pluss kaffe og te på bordene gjennom hele veiledningen 
 Bvtj dekker barnepass og kjøring slik som ved TBO kurset 
 Her og nå-status rundt bordet, alle får kun 1-2 min hver 
 Hovedveileder velger ut tema utifra her og nå-status 
 Gruppedeltagere blir utfordret til å utdype utifra egen her og nå status – 10 min 
 De andre får kun lov til å stille spørsmål 
 Var noe av disse spørsmålene nyttige? Mulighet for å få råd 
 Oppsummering 

 



Faglig løft 

 Forankret i ledelsen 

 Virksomhetsplanen 

 Et traumebevist barnevern 

 Undervisningen dekker noe av den lovpålagte 

undervisningen/oppfølgingen vi har i forhold til fosterforeldre 

 Kontaktpersonene opplever at barnet får bedre omsorg 

 Felles forståelse for hva barnet trenger 

 Viktig i forhold til fosterhjemsgodkjenning 

 Fylkesnemnd og Tingrett 

 Samarbeid med andre instanser, felles forståelse 
 



Utfordringer 

 Tid 
 Personalressurser 
 Kostnader 
 Kveldsjobbing (gruppeveiledning) 
 Når vi tilegner oss mer kunnskaper gjør dette at vi ser enda tydeligere 

hvor store utfordringene for barna og fosterforeldrene er. Noe som gjør at 
fosterforeldrene trenger mer veiledning og oppfølging. Noe som igjen for 
vår del har ført til at vi har måtte kjøpe inn veiledning fra private! 

 Fosterforeldrenes motivasjon og ønsket om endring og forståelse 
 Stoffet må «eltes» hos alle parter (barnets nettverk) 
 TBO forståelsen er ikke enda innarbeidet hos våre samarbeidsparter. Det 

er heller ikke godt nok «eltet» i bvtj og vi jobber kontinuerlig med dette! 
 Gruppeveiledning på kveldstid, slitne kontaktpersoner 
 Gruppene øker over tid og tar mer plass 
 Trenger flere gruppeveiledere 
 Store grupperom og stort lokale til selve TBO undervisningen 

 



Fosterforeldrenes erfaringer 

 Bedre forståelse av fosterbarnets reaksjoner, følelser og adferd 

 Større forståelse for sin egen historie og hvordan dette påvirker 

deres samhandling med fosterbarnet 

 Fosterforeldrene holder ut 

 Føler seg trygger ei rollen som fosterforeldre 

 Kontaktpersonene og fosterforeldrene «snakker samme språk» 

 Tydeligere som barnas advokat 

 Lettere «å like det vanskelige barnet» 
 



Fosterbarnas erfaringer 

 «Det har skjedd noe bra, men jeg klarer ikke helt å si hva» Gutt 

14 år. 

 

 «Mamma, du skjønner meg bare»! Jente 6 år. 

 

 Kort til fosterforeldre fra jente 12 år «Takk for at dere liker meg»!  



 

 

Vår TBO nettside sammen med RVTS 
 

               http://traumebevisst.no/fosterforeldre/ 

 

 

https://rvtssor.no/
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Modulene 



TBO på web 

 
 
 
http://traumebevisst.no/fosterforeldre/ 
 
https://rvtssor.no  
 
http://fontene.no/fagartikler/verktoy-for-bedre-omsorg-6.47.164679.d3e317d51a 
Fagartikkel om Barnevern Sørs TBO prosjekt med historikk, beskrivelse og historien om 
ei jente hvor fosterforeldrene var med på TBO undervisning.  
 
 
 
 

Takk for oss! 
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