
 

 

 

         ÅRSBERETNING 2017.   VEST-AGDER 

 

 

Norsk Fosterhjemsforening Vest-Agder har hatt et år hvor nye ting har skjedd. 

 

Årsmøtet og valg til styret ble holdt på Købmannsgaarden Hotel i Mandal 28 februar. Det 

møtte opp 9 stemmeberettigede. Det ble valgt ny leder (tidligere nestleder), nestleder og 

kasserer. 

 

I februar hadde vi et stort arrangement i Lyngdal kulturhus. Her hadde vi show med Trine 

Lise Olsen for alle medlemmer i fosterhjemsforeningen. Bufetat var med og støttet oss. De 

sendte ut invitasjoner og kjøpte billetter til sine ansatte. Det kom dessverre ikke så mange 

vi hadde ønsket, men vi som kom hadde en fantastisk flott kveld med både tårer og mye 

latter.  

 

2 av 4 styremedlemmene deltok på organisasjonskurs på Olavsgaard hotell i Lillestrøm i 

april. Det er nyttig å møtes på slike kurs og en får mer innsikt i hva Norsk 

fosterhjemsforening jobber for.  

 

I september arrangerte vi familiedag på Lindland gård i Holum. Her fikk 43 små og store 

kose seg sammen med dyrene. Barna kunne klatre, kjøre hest og kjerre og ri hest. Midt på 

dagen grillet vi pølser. Senere var det kaffe, twist og ferskt bakverk fra Edgards bakeri. 

Selv om været kunne vært bedre så hadde vi en veldig hyggelig søndag sammen. 

Tilbakemeldingene fra de som deltok var så gode at vi håper dette kan bli en årlig tradisjon 

 

I oktober deltok 2 av medlemmene på landsmøte i Alta. Utfra medlemstallet har Vest Agder 

mulighet til å sende to delegater. Det var nyttig og lærerikt å få lov å delta.  

 

I 2017 har vi fått til et godt samarbeid med Bufetat om å få presentere foreningen i 

forbindelse med PRIDE-kurs, noe styret er svært takknemlige for. Vi har deltatt på en 

samling i Lyngdal og en i Kristiansand. Med dette ønsker vi å gjøre foreningen vår kjent og 

få flere medlemmer. 

 

Vi har også jobbet for å få til et samarbeid med Barnevernstjenesten. Det er planlagt møter i 

Kristiansand og Lister i 2018.  

 

Vi har hatt tre innlegg om aktivitetene våre  i Fosterhjemskontakten dette året.  

 

Da er året 2017 over og vi kan se tilbake på et år hvor vi har nådd de mål vi hadde satt oss. 

Målet var å være mer synlig slik at Norsk fosterhjemsforening Vest-Agder skulle få flere 

medlemmer, samt det å gjøre noe hyggelig sammen med medlemmene.  

 

Antall medlemmer pr 01.01.2017-  84 familier. Innmeldte: 7 familier, utmeldte 17 familier.  

 

Hilde Smith 

Leder Norsk fosterhjemsforening Vest-Agder 

Mandal 01.01.2018 


