
Statistikk og Fakta   
Rekruttering av fosterhjem 

• 38 700 barn og unge hadde pr 31.12.12 tiltak fra barnevernet: 

• 27 121 bodde hjemme med hjelpetiltak pr 31.12.12 

• 10 200 bodde i fosterhjem pr 31.12.12 

• 1379 bodde på institusjon pr 31.12.12 

Jfr ssb   

 

 

 



Utviklingstrekk 

• Økning i antall fosterbarn 

• Økning i antall akuttplasseringer 

• Økning i antall forsterkede plasseringer i 

fosterhjem 

• Reduksjon av institusjonsplasseringer 

• Reduksjon i ikke-lovpålagte hjelpetiltak 

• Økt fokus på brukermedvirkning og frivillighet 



Hvem er den typiske 
fosterforeldren i Norge? (Synovate 

2011) 

• 35-49 år 

• Har oftest minst ett barn fra før 

• Et par bestående av begge kjønn 

• Bor landlig i eget hus  

• Har hund eller katt 

• Liker friluftsliv 

• Kvinnene har arbeid innen helse og 

soslialsektoren eller skole 

• Menn har arbeid i industri/håndverk 

 

  

 



Motivasjonsfaktorer 

• Ønske om å hjelpe noen som trenger det.  (86 personer) 

• Tanken om at fosterbarn ville berike familien (38) 

• Ønske om å gjøre noe nyttig for samfunnet 

• Ønske om  å få et barn til i hjemmet 

• Tanken om at det kan være positivt for egne barn 

• Leste i avisen at det er mange barn som venter på fosterhjem 

• Ble utfordret til å bli det da et barn i fam/nettverk trengte 

fosterhjem 

• Kjente et barn fra fam/nettverk som trengte hjelp 

 

  

  

 



Rekruttering 

 * Annonser  (avisanonser) 

• Kjenner noen som allerede er fosterforeldre 

• Egen erfaring i livet 

• Via venner 

• Info møte i regi av barnevernet 

• Via jobben 

• PRIDE 

• Kontakt med barnevernet 

• Var besøkshjem  

• Via studier – TV – Brosjyre - Annet 

 



Implikasjoner med rekruttering 

• Behov for å vite hvem vi søker etter og hvor 

• Behov for å vite om kampanjer har effekt 

• Behov for å vite hva som er utfordringene 

• Hva har budsjettet å si for rekruttering? 

• Behov for å vite mer om hva som gjør at mennesker ikke vil 

være fosterhjem i Norge 

• Behov for å vite på hvilken måter vi best kan nå frem til flere 

egnede og ikke minst ulike typer av fosterforeldre 

• Behov for et mer kunnskapsbasert rekrutteringsarbeid mht 

treffsikkerhet 


