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NY REGNSKAPSFØRER PÅ 
PLASS! 

Agnes Cole har nå tatt over som 

nytilsatt regnskapsfører i Norsk 

Fosterhjemsforening. Denne 

regnskapsstjerne har lang 

bakgrunn fra revisjon, regnskap, 

lønn og administrasjon. I tillegg 

har Agnes også erfaring fra 

organisasjonsverden. Vi gleder 

oss til et fint samarbeid! 

FOSTERHJEMSKONFERANSEN 2018 

FORENINGEN I MEDIA  

I KK uke 9 kan dere lese om brobyggerprosjektet og samarbeid mellom 

fostermor Åse og mor Heidi (også tilgjengelig på nett). Da NRK gjorde 

oppmerksom på mangel på godkjenning av fosterhjem var foreningen 

synlig både på NRK.no og NRK Radio og Oppland, hvor styreleder Lene P. 

Våmartveit er intervjuet. Lene høres også i et radioinnslag i NRK om 

utilsiktede flyttinger av fosterbarn.  I en artikkel i nrk.no stiller 

generalsekretær Tove M.S. Wahlstrøm spørsmål om hvem som har 

oversikten på fosterhjemsområdet. I tillegg har VG avslørt massiv svikt 

mht tilsyn av fosterbarn. Linker til alle artikler finnes på vår hjemmeside!   

 

FOSTERHJEMSKONTAKT 
Første utgaven av Fosterhjemskontakt 

for 2018 er nå sendt ut til våre 

medlemmer og abonnenter! Andre kan 

kjøpe det gjennom Norsk 

Fosterhjemsforening. 

Hovedartikler i utgivelsen er «Omsorg 

for barn som har det vanskelig» av 

Tone Weire Jørgensen, spesial-rådgiver 

på RVTS Sør, «Svanger med tanken om 

et fosterbarn», av Nina Baastad, 

fagkonsulent ved Fosterhjems-

tjenesten i Oslo og artikkelen «Hva 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virker best når ungdom trenger hjelp?», av Åse L. Larsen, redaktør i 

Fosterhjemskontakt. Den juridiske spalten berører helseopplysninger om 

fosterbarn, og rådgiverspalten handler om NAV-ytelser for fosterforeldre.  

 

BROBYGGERPROGRAMMET 

FORTSETTER 

 

 

 

 

Norsk Fosterhjemsforening har 

blitt tildelt prosjektmidler fra 

Barne-, ungdoms- og familie-

direktoratet (Bufdir), for å kunne 

videreutvikle programmet 

RAUSHET (Brobygger-

programmet). Prosjektet skal 

over to år videreutvikles med et 

kurs for barnevernet, i tillegg til 

de manualene som allerede er 

utviklet gjennom prosjektet 

"Brobygging mellom foreldre og 

fosterforeldre".  

 

Norsk Fosterhjemsforening og Dialog og kompetanse inviterer til 
fagkonferanse med rubrikk «Fosterhjem til barnets beste – Hva er 
utfordringene? Hva er løsningene?». 

Noen av hovedtemaene for konferansen er: Hva anser regjeringen for å 

være utfordringene og løsningene for fosterhjemsomsorgen? Hvordan 

skal vi forebygge utilsiktede flyttinger? Om det kompliserte samarbeidet 

Om rettstilstanden på fosterhjemsområdet. 

DATO: torsdag 3. og fredag 4. mai 2018 

STED: Norges Røde Kors, Konferansesalen, Hausmanns gate 7, 0186 Oslo 

PÅMELDING: Sendes senest 1. april 2018 til Odd Arild Halhjem, daglig 

leder i Dialog og kompetanse, e-post oddarildhalhjem@gmail.com 

KONFERANSEAVGIFT: Kr. 2000,- for medlemmer i Norsk Fosterhjems-

forening (Ikke medlem Kr. 2800,-). 


