
 

 

 

Invitasjon til kurs- og årsmøtehelg 2018  
 
Vi har den glede å invitere deg/dere til kurs- og årsmøtehelg  

lørdag 10. og søndag 11. februar 2018 på Ørland Kysthotell på Brekstad, Fosen 

 

 

 

På lørdag har vi har vært så heldig å få med oss Psykolog Magne 

Raundalen. Han er spesialist i klinisk psykologi med mange års 

erfaring med mennesker i krisesituasjoner. Raundalen er en av 

Norges mest kjente fagpersoner som jobber med barn i krise, både 

kreftsyke barn, barn som er blitt mobbet og flyktningbarn. 

Raundalen var en del av  ekspertutvalget som foretok en utredning 

av det biologiske prinsippets anvendelse innen barnevernet. 

Utvalget la i 2012 frem sin utredning og anbefalte en rekke tiltak 

samt lovendringer (NOU 2012: 5) 

 

På søndag vil likemannsarbeidet stå i sentrum. Likemannsarbeid er blitt definert som 

”en samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, det vil si i samme 

livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller 

veiledning partene imellom”. Som fosterforeldre kan det være til stor hjelp å knytte seg 

til, og å være en del av et nettverk bestående av andre fosterforeldre. Dette kan 

oppleves som nyttig både for fosterforeldre, fosterbarna og biologiske søsken.  

 

På søndag jobber vi med å få til kulturell opplevelse.  

 

● Kurset starter lørdag formiddag kl.11.00, med registrering fra kl. 10.00. 

● I løpet av helga møter vi også mange andre fosterforeldre som vi kan utveksle 

erfaringer og ha gode samtaler med. 

● Magne Raundalen 

● Årsmøte lørdag ettermiddag. 

● Festmiddag lørdag kveld. 

● Likemannsarbeid 

● Kurset avluttes med lunsj søndag (hurtigbåt til Trondheim kl. 14:30) 

 

Endelig program for helga blir sendt ut på e-post og lagt ut på våre nettsider så snart 

det er klart. Årsmøtepapirene vil også bli sendt ut på e-post og vil være tilgjengelig på 

våre nettsider i god tid før årsmøtet. 

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet.  

 

 

https://www.kysthotell.no/


 

Info vedrørende påmelding:  

 

● Bindende påmelding innen: 20.desember 2017 på e-post nffstr@gmail.com 

         NB! Husk å oppgi omsorgskommune ved påmelding.  

 

● Ved avbestilling etter fristen, må den enkelte dekke kostnadene selv. 

         (Pga av våre avtaler om avbestillingsfrister med hotell etc.) 

 

● Avklar med saksbehandler i forkant av påmelding om du/dere får dekket kurset. 

 

● De fleste kommunene, deriblant Trondheim, dekker kurs og hotellopphold inkl. 

måltider fra lørdag formiddag til og med lunsj søndag.  

 

● Dere som ønsker å komme fredag, bestiller rom selv ved Ørland kysthotell. Dette 

betaler dere ved ankomst.  

 

● Vi tar forbehold om plass på hotellet ved stor pågang. 

 

NB! Frist for å melde saker til årsmøtet er 13. januar: nffstr@gmail.com 

 

 

Velkommen! 

 

Vennlig hilsen  

Styret i Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag 

 

 

 

Kursavgift, pris og søknadsskjema for dekning av utgifter følger vedlagt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nffstr@gmail.com
https://www.kysthotell.no/
mailto:nffstr@gmail.com
mailto:sortrondelag@fosterhjemsforening.no


 
 
Søknad om dekning av utgifter ved deltagelse på 

Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelags kurs- og årsmøtehelg 2018 

 
Skjemaet fylles ut og oversendes omsorgskommunen  
 
Jeg/vi har meldt oss på som deltaker på Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelags Kurs og 
årsmøtehelg på Ørland Kysthotell  10. og 11. februar 2018. Kursholder er på lørdag er  
Magne Raundalen. På søndag vil likemannsarbeidet stå i sentrum. 
 

Personlige opplysninger: 

Omsorgskommune:  

Navn på fosterbarn:  

Fosterforeldre/søkere:  

Adresse:  

Telefon:  

Epost:  

 

Jeg/ vi ønsker dette dekket:  

Kurs og hotellopphold inkl. måltider fra lørdag formiddag til og med lunsj søndag. 
 

(Pr. deltager) Kr. 3800,- x Antall deltagere                        = Kr _____________________ 

+ tillegg for enkeltrom á kr. 295,- (lørdag - søndag)        = Kr _____________________ 

                                                                             Totalt:        = Kr ____________________ 

 

 

Dette beløpet overføres fra omsorgskommunen direkte til Norsk Fosterhjemsforening 

Sør-Trøndelag 

(se nederst på arket). 

OBS: MERK TYDELIG HVILKEN DELTAGER/E INNBETALINGEN GJELDER FOR. 

Innbetaling til: 

Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag                             Bankkonto: 4202 43 94837 Sparebank 1 
v/kasserer Kjell Tønnes Knutsen 
Skytterv. 23, 7088 Trondheim.  Tlf: 452 69 193 

 
  
 



 


