NYHETSBREV MARS 2018

MØTE MED FOSTERHJEMSUTVALGET
Norsk Fosterhjemsforening har hatt møte med sekretariat og leder for
Fosterhjemsutvalget i anledning temaet fosterhjem og rett til trygdeytelser. Utvalget
har et ganske vidt mandat når det gjelder å lage endringer i rettigheter for
fosterforeldre. Foreningen ville sikre seg at fosterforeldres argumenter ble ivaretatt.
Møtet ble avholdt 16. mars, og vi opplever å ha blitt lyttet til.

ORGANISASJONSKURS
20. - 22. APRIL 2018
Organisasjonskurset for
tillitsvalgte i Norsk Fosterhjemsforening gjennomføres 20. - 22.
april 2018 på Quality Hotel
Olavsgaard. I samband med det
blir det også ekstraordinært
landsmøte. Invitasjoner er sendt
ut og planlegging pågår for fullt.

SAMARBEIDSPROSJEKTENE

Styreleder Lene P. Våmartveit ( høyre), generalsekretær Tove Wahlstrøm ( i midten) og
fagansvarlig Marianne Oftedahl utenfor Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet
etter møte med Fosterhjemsutvalget.

MØTE MED BARNEOMBUDET
Foreningen hadde møte med Barneombudet 14. mars for å starte en ny giv i
samarbeidet mellom Barneombudet og Norsk Fosterhjemsforening. Vi har mange
felles områder som det er viktig å jobbe sammen om til beste for barn.

KURS MED BARNAS PLATTFORM
Norsk Fosterhjemsforening og Barnas plattform samarbeider nå om å fremme et
foreldrekurs som med enkle verktøy har vist seg hjelpe foreldre å gi barn styrket
selvfølelse og selvtillit. Kurset er spesielt rettet mot fosterforeldre som gruppe. Alle
medlemmer av Norsk Fosterhjemsforening får prisavslag.
Kurset gir praktiske verktøy som kun tar 10 minutter å bruke i hverdagen. Disse er kjent
for å gi gode stunder i familien samtidig som de styrker barnas selvbilde. For påmelding
eller spørsmål, ta kontakt med Birgit Semundseth på mail birgit@barnasplattform, eller
på telefon 920 30 980. Les mer om kurset på vår hjemmeside!

SAMLING FOR UNGDOMMER PÅ EMMAS HUS I BÆRUM
Redd Barna og Høgskulen på Vestlandet, barnevernspedagog- og vernepleierutdanningen i Sogndal inviterer fosterbarn til å delta i en medvirkningsworkshop på
Emmas Hus i Bærum 20. - 21. april 2018. Målet med samlingen og prosjektet er å få
mer kunnskap om hvordan fosterbarn med utviklingshemming blir informert og hørt i
egen barnevernssak, og hvordan deres rett til medvirkning kan styrkes. For påmelding
eller spørsmål, kontakte prosjektleder Hege Sundt på hege.sundt@hvl.no, eller på 918
17 814.

SEKRETARIATET OG HOVEDSTYRET ØNSKER ALLE
MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE EN RIKTIG GOD PÅSKE!

Norsk Fosterhjemsforening
driver det toårige prosjektet
Bedre samarbeid. Målet er å
lage en guide som skal bidra til
samarbeid mellom barnevernstjeneste og fosterforeldre. Det
er en ressursgruppe bestående
av fire fosterforeldre og
representanter fra fire
barnevernstjenester som skal
utarbeide denne samarbeidsguiden. Første utkast til guide er
nå lagt fram.
Samtidig tar foreningen nye
skritt videre med brobyggerprogrammet der vi nylig har fått
midler til å lage et kurs for
barnevernet. Kurset heter
Raushetsplikt, og skal handle
om viktige verdier i
barnevernets samarbeid med
andre. Både guiden og kurset
skal være verktøy for å skape
samarbeid til beste for
fosterbarna.
Verktøy for å skape samarbeid
mellom foreldre og fosterforeldre er allerede utviklet i
foreningen gjennom det første
brobyggerprosjektet der kursog samtaleprogrammet
RAUSHET ble utviklet.

