
 
 
 

Norsk Fosterhjemsforening presenterer 
livsboken: 

 

MITT LIV 
Biografisk arbeid med barn-å lage en livsbok 

 
 
 
 

” Hvert barn som bor i fosterhjem skal ha 
tilgang til sin livshistorie gjennom egen livsbok” 

 
 
 
 
 

 
 



Norsk Fosterhjemsforening sitt formål er:  
”Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten 
på alle plan innen fosterhjemsomsorgen”. 
 
Med bakgrunn i  foreningens handlingsplan for  2012-2014 har hovedstyret blant 
annet prioritert følgende:   
”Å arbeide for at hvert fosterbarn får tilgang på sin livshistorie gjennom egen 
livsbok.”  
 
FN s barnekomite anbefaler som metode å bruke livsbok i forhold til å ivareta barnets 
livshistorie.  I tillegg vil en livsbok sikre at barn får informasjon om eget liv jfr. FNs 
barnekonvensjon.   
Nylig fremlagt Prop 106 L (2012-2013) endringer i barnevernloven,  anbefaler også 
bruk av livsbok, hvor det legges vekt på at barn skal vite om sin bakgrunn, oppvekst 
og hvorfor de er i fosterhjem. 
 
Norsk Fosterhjemsforening har formidlet og aktivt brukt Min Livsbok (Katrin Koch og 
Tove M Sundby Wahlstrøm ) siden utgivelsen i1988 . Foreningen  søkte 
prosjektmidler for revidering  av Min Livbok,  og ny bok Mitt Liv. Biografisk arbeid 
med barn – å lage en livsbok (Mitt Liv) ble lansert i 2011 med de samme forfattere  .   
 
På ledersamlingen 2013 fikk fylkene boken Mitt liv, og vi ønsker at fylkesforeningene 
i Norsk Fosterhjemsforening skal ha denne boken med veileder for å kunne 
presentere den for de som jobber med barn som er under offentlig omsorg. 
 
Mitt Liv er delt opp i en veileder del I biografisk arbeid – og del II å lage en livsbok og 
en perm som barnet skal fylle ut.  
Egen livshistorie er viktig for alle. For fosterbarn er det å bruke en livsbok som Mitt liv 
en måte å dokumentere sin livshistorie. Mitt liv er barnets historie og barnets 
personlige bok som skal følge barnet. Den er også et arbeidsredskap for barn som 
lever under offentlig omsorg, et redskap som hjelper barn til å få en rød tråd gjennom 
livet sitt. Boken utarbeides sammen med en voksen person som barnet har tillit til. 
 
Hvordan skal vi nå ut til fosterhjem og deres samarbeidspartnere iht forståelsen av å 
bruke livsbok for fosterbarn?  Vi tenker at en måte å gjøre det på er  
å presentere boken  Mitt liv  kjent for barnevernstjenesten i kommuner og til Bufetat.  
Det kan gjøres ved at vi avtaler møte, og personlig viser frem boken. På samme tid 
får vi presentert Norsk Fosterhjemsforening og ikke minst fylket for å etablere eller 
videreutvikle et allerede godt samarbeid.  
Fylkesforeningene vil motta en minnepenn. (rød med påskrift livsbok). Den 
inneholder en Power-Point presentasjon av Mitt liv som dere kan bruke ved en 
eventuelt presentasjon. Dere kan følge den slavisk, eller bare bruke den som et 
hjelpemiddel i muntlig presentasjon. I minnepenn ligger det også en 
presentasjonsvideo, som omhandler boken MITT LIV.  
  
Vårt ønske er at barnevernet skal kjøpe boken til fosterbarnet ved første plassering, 
og at den skal følge barnet  videre. Vi kan også anbefale barnevernet om  å ha en  
livsbok tilgjengelig  i resepsjonen til inspirasjon for besøkende. 
 
Mitt liv, Biografisk arbeid med barn – å lage en livsbok, kan kjøpes gjennom 



henvendelse til  Norsk Fosterhjemsforening. (nettbestilling eller telefon) 
  Medlemspris: kr. 495,-  For ikke-medlemmer: kr. 550,- 
 
Vedlagt er et forslag til brev om samarbeidsmøte som kan sendes  kommunenes 
barneverntjeneste i  respektive fylker. Dere kan endre på dette som dere vil, dette er 
kun et forslag.  
 
Er det noe dere lurer på, kan dere ringe Generalsekretær, eller styremedlem Gunnel 
Vedøy Broshaug. Nummer og mailadresse finner dere på hjemmesiden.   
 
 
 
 
 
Med vennligst hilsen hovedstyret i Norsk Fosterhjemsforening. 


