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Tusen takk til Jasmine for førstesidebildet.  
 



 
   Rogaland 

 

STYRET I NFF ROGALAND 2014              
 
Leder:   Pål Dahl Andersen, Stavanger, 909 14 815, pda@lyse.net  

Har erfaring med barn 9-11år. Gode erfaringer med skolebytte. Medlem i 
fylkesnemda. 

 
Kasserer:  Norunn Johnsen, Sandnes, 924 58 761, norunjoh@online.no  

Har erfaring med småbarn, ungdom og 2 base                                       
 
Nestleder:  Monica Sjursen Skogland, Haugesund, 52904115/93083831,     

monica_sjursen@yahoo.no                     
Har erfaring med barn og ungdom, (fosterhjem og besøkshjem) samt skole og 
fritidsklubb. Har også bred erfaring innen frivillig organisasjonsarbeid. 
 

Sekretær:  Lisbeth Hagen, Stavanger, 452 45 452, lisbeth.hagen11@gmail.com 
Har erfaring med barn og ungdom, fosterhjem og besøkshjem. 

  
Styremedlemmer:  Lindi Brandvik, Stord, 976 97 411, lindibrandvik@gmail.com 

Har erfaring som småbarnshjem og fosterhjem, samt samarbeid med institusjon. 
Erfaring med barn i alder 0-18. 

 
   Solfrid Kjærvoll Birkedal, Figgjo, 92431082. solfrid.kb@gmail.com  
                                      Har erfaring med barn og unge gjennom skole og allsidig organisasjonsvirksomhet. 
 

Gøril H Florvaag, Egersund, 907 04 927, ghfl75@hotmail.com 
Har erfaring som statlig fosterhjem og har tillitsverv i ulike lag 
 
Geir Simion Sørdal, Torvastad, 404 28 186, gsoerd@online.no    

   Har erfaring som fosterhjem og har alltid deltatt og vært svært engasjert i  
                                      organisasjonsvirksomhet.   
 
Varamedlemmer: Karen Marie Skare, Utsira, 911 71 021, karenmarieskare@hotmail.com 
   Har erfaring med småbarn og jobber som beredskapshjem 
 

Elise Hærem, Egersund, 930 69 321, geir.feyling@icloud.com  
Har erfaring med søskenplassering, små barn og besøkshjem. 

 
Linn Dræggevik, Stavanger, 901 47 667, belle@lyse.net 
Har lang erfaring som fosterhjem og besøkshjem. 
 
Karianne Grøsfjeld, Hundvåg, 932 55 968, karianner@gmail.com 
Har erfaring som familiehjem (kommunalt og statlig)og har bred erfaring med barn 
og ungdom.  

 
Valgkomite:           Merete Bua Kallevik (nord), Eva Lene Vikra Ferking (nord) og 

                       Gine Sægrov (sør) 
 
E-mailadresse:          Rogaland@fosterhjemsforening.no 

 
                  Ta gjerne kontakt med en av oss om du har spørsmål du tenker vi kan hjelpe deg med. 
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   Rogaland 

 

Hei alle sammen- lederen har ordet   

 
Snart sommer! 

 

 

Først av alt ønsker jeg å takke årsmøtet, som har gitt meg tilliten til å være leder i Norsk 

Fosterhjemsforening Rogaland. Jeg må jo si at jeg synes dette er litt skummelt. Det er mange ting å 

sette seg inn i, og jeg har store sko å fylle etter Gine som nå har gått av som leder. Samtidig så må 

jeg si at jeg er veldig heldig som har med meg et fantastisk styre, så dette skal vi klare bra 

sammen! 

 

 

Vi har omsider tatt skrittet inn på facebook. Her har vi en lukket gruppe, som kun er tilgjengelig 

for medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Da vi går inn manuelt på alle som ønsker 

medlemskap, og sjekker opp mot våre medlemslister, tar dette av og til litt tid. Dersom noen vil bli 

med i gruppen og ikke har fått mail med invitasjon, så er det mest sannsynlig at vi mangler deres 

mailadresse. Fint om denne sendes sammen med navn til rogaland@fosterhjemsforening.no. Vi må 

få minne om at også der gjelder taushetsplikten, selv om gruppen er lukket. Det er veldig viktig at 

man ikke diskuterer temaer med konkrete saker slik at noen kan kjenne dem igjen! 

 

 

Sommeren nærmer seg med stormskritt, og med sommeren kommer både gleder og utfordringer. 

For mange av våre fosterbarn, kan dette med at strukturen i hverdagen plutselig endrer seg eller 

forsvinner, være en stor utfordring.  Samtidig er det også tidvis vanskelig å få feriekabalen til å gå 

opp for de voksne. Ikke alle fosterforeldre har muligheten til å kunne bruke familie og nettverk til å 

hjelpe med å få sommeren til å fungere. Da er det viktig å huske på at man også kan be om hjelp 

fra barneverntjenesten. Hjelpetiltak som kan være interessante om sommeren er for eksempel 

ferieklubber, golfskole, sommerskole, klatreskole eller liknende. Noen får også mulighet til å 

kunne benytte ekstra avlastning om sommeren. Men for å få sommeren og feriereiser til å bli best 

mulig, hjelper det gjerne litt med helt enkle små tips. En fostermor lagde sikkerhetskontroll og 

flykabin hjemme i stuen, slik at de kunne trene på disse situasjonene i forkant. Noen barn fungerer 

bedre med å kunne sitte ned på en restaurant å bestille fra en meny, enn å møte kaoset rundt en 

buffet. Noen ganger blir personalet i barneklubben litt mer vennligstilt og tålmodige om man 

nevner at man er fosterforeldre. Og for noen barn er bare det å holde på rutinene rundt måltidstider 

en stor hjelp. 

Uansett hvordan dere løser sommerens gleder og utfordringer, håper jeg den blir fylt med mange 

gode minner og opplevelser. God sommer! 

 

Med de beste hilsener og ønsker fra den nye lederen av NFF Rogaland,  

Pål 
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   Rogaland 

 

ÅRSMØTEPROTOKOLL 
20ÅRSMØTEPROTOKÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 

ÅRSMØTEPROTOKOLL  2013 
 
Årsmøte ble avholdt 18. 02. 2014, på Rossabø skole i Haugesund.  
Møtet ble satt kl. 18.35  
 
SAK  1/13 Åpning av årsmøtet v/Leder 
     
SAK   2/13 Konstituering av årsmøtet – valg av møtefunksjonærer 

KONSTITUERING AV MØTET 
 
  Leder Gine Sægrov åpnet møtet og ledet møtet t.o.m sak 2 
 

           Valg av årsmøtefunksjonærer 
Innstilling: 
Møteleder: Monica Sjursen Skogland   
Sekretær: Lisbeth Hagen  
2 representanter til å underskrive protokollen: Gunnel Vedøy Broshaug og 
Lindi Brandvik 
 
Vedtak: 
Møteleder: Monica Sjursen Skogland   
Sekretær: Lisbeth Hagen 
2 representanter til å underskrive protokollen: Gunnel Vedøy Broshaug 
og Lindi Brandvik 
 

                      Årsmøtet ledes nå videre av Monica Sjursen Skogland 
 

 
SAK  3/13 Godkjenning av antall stemmeberettigede, innkalling, dagsorden og  

forretningsorden 
Registrering av stemmeberettigede 
Det ble registrert 17 stemmeberettigede 
Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 
Enstemmig 
Vedtak: 
Godkjent innkalling, dagsorden og forretningsorden 
 

 



SAK 4 /13 ÅRSBERETNING 

Årsberetning lest opp av leder Gine Sægrov 

Vedtak:   
  Årsberetning er godkjent 
 
SAK 5/13 Regnskap 2013 

Norunn la dette fram for årsmøtet.  
Ikke mye støtte inn til foreningen dette året. Ca kr. 40 000 er innestående pr 
dags dato, MEN fra sentralt er det satt inn penger på feil konto- det ordnes 
opp i nå. Riktig sum skal være ca 70 000 kr innestående akkurat nå.  
Forslag: Regnskap for 2013 godkjent 
Enstemmig 
Vedtak:  
Regnskap 2013 er godkjent. 
 

SAK 6/13 Handlingsplan 2014  
  Aktivitetsplan 2014 

   
Fylkesstyrets innstilling: 
Handlingsplan fra NFF lest opp og mal for aktivitetsplan/med poster fra NFF 
i, lagt fram  
Forslag til vedtak:     
Aktivitetsplan for NFF Rogaland 2014 fastsettes på første styremøte med 
det nye styret. 
Vedtak: 
Aktivitetsplan for NFF Rogaland 2014 fastsettes på første styremøte,  
med det nye styret. 

 

SAK 7/13 Budsjett 2014 
Budsjett: Det legges ikke fram ett fullstendig forslag nå, det nye styret bør få  
anledning til å gå gjennom dette og legge budsjettet ut i fra handlingsplanen 
og aktivitetsplan. 
Vedtak: Det nye styret ser på dette ved første styremøtet og setter 
budsjettet.  

 

SAK 8/13    INNKOMNE FORSLAG 
Fra fylkesstyret: Honorar for å sitte i Styret? 
Fylkesstyrets innstilling:    
Styremedlemmer får tilbakebetalt medlemskontigent som et styrehonorar.  
Pr. dags dato er det 510.00 kroner 
 
Vedtak: 
Styremedlemmer får et styrehonorar som er lik det  
medlemskontigenten koster, for tiden kroner 510.  
 
 
 
  



SAK 9 /13 VALG  

VALG AV FYLKESSTYRE: 
 

Merethe Bua Kallevik fra Valgkomiteen la fram innstillingen for Årsmøtet i 
samarbeid med møteleder. Det ble gitt en presentasjon av alle kandidatene. 
Det ble presisert at ALLE i styret får samme mulighet til å være med på NFF 
Rogalands aktiviteter, uansett om en er styremedlem eller varamedlem.  
 
Takk til valgkomiteen for god jobb i forhold til å finne kandidater til styreverv. 

          
I følge vedtektene våre har alle verv en funksjonstid på to år. Samtidig er det  
viktig at ikke alle i styret skiftes ut samtidig, pga kontinuitet, samt at leder og 
 nestleder ikke bør være på valg samtidig. For å rydde opp i dette blir da 
 innstillingen fra valgkomiteen denne:   

 
  Valgkomiteens innstilling: 
  Leder: Pål Dahl Andersen, 2 år 
 

Styremedlemmer:  
Lisbeth Hagen, 1 år,  
Monica Sjursen Skogland, 1 år 
Norunn Johnsen, 1 år 
Gøril H Florvaag, 1 år, 
Solfrid Kjærvoll Birkedal, 2 år   
Lindi Brandvik, 2 år  
Geir Simion Sørdal, 2 år 
 
Varamedlemmer:  
Linn Dræggevik, 1 år, 
Karianne Grøsfjeld, 1 år.  
Elise Hærem, 2 år,  
Karen Marie Skare 2 år 

 
Vedtak: 
  
Leder valgt ved akklamasjon.  
Alle innstilte styremedlemmer valgt som styremedlemmer og alle 
innstilte varamedlemmer valgt som varamedlemmer.  
Det nye styret konstituerer seg selv.      

 
 

VALG AV VALGKOMITE 

Fylkesstyrets innstilling: 

  Merethe Bua Kallevik 

  Gine Sægrov          

Eva Lene Vikra Ferking 

   Vedtak: Fylkesstyrets innstilling vedtatt. Valgkomiteen velger selv 
leder. Funksjonstid er fra ett årsmøte til neste årsmøte. 



   

 

 



  
   Rogaland 

 
BOKANBEFALING   

 

”Relasjoner med barn” av Herdis Palsdotter  
 

Jeg har lest boka ”Relasjoner med barn” som er utgitt via Relasjonssenteret.  
 
Boka gir deg redskap og tanker 
som hjelper deg å møte barn på en 
likeverdig måte. Det er en lettlest 
bok som forhåpentligvis gir deg 
noe å tenke på og reflektere over.  
 
Forfatteren, Herdis Palsdottir, er 
selv førskolelærer og utdannet 
familieterapeut og jobber i dag ved 
Relasjonssenteret med kurs og 
utdanning. Hun deler sine egne 
personlige erfaringer med leseren.  
 
Sitat fra boka:  
 
”Barna trenger å vite hvem du er 
for å føle seg trygge sammen med 
deg”  
 
– og derunder ligger det at du må 
selv vite hvem du er og hva ditt verdisystem er. Dine verdier er summen av 
dine tanker og holdninger, og gjenspeiler hvordan du møter verden.  
 
Les denne boka og lær hvordan du kan møte barn på en ”likeverdig, men 
ikke likestilt måte, slik at barnets tro på seg selv, glede, kreativitet og 
forskertrang ivaretas”. Anbefales!  

- Gøril –  

(Boka kan bestilles via www.relasjonssenteret.no)  



                                                                                                 
   Rogaland 
 
ORGANISASJONSKURS   2014  
 
Fredag 25. april var det en spent gjeng fra Rogaland som landet på Gardermoen, noen 
fra Stavanger siden og noen fra Haugesunds siden. Endelig tid for årets kursweekend og 
sosiale happening i regi av NFF. Det ble fem personer som reiste på vegne av Rogaland, 
riktignok skulle to delta på hovedstyremøte også. Vi i Rogaland er heldige som har ett 
stort styre, og alle er vi bevisste på at innen fosterhjemsarbeidet er det ikke alltid en eier 
sin egen tid, dessverre måtte noen melde avbud i siste liten…Men de som reiste var i alle 
fall meget klar. 
Fredag formiddag var til egen disposisjon, deilig og litt praktisk (for meg i alle fall) når en 
har tendens til å glemme halvparten en skal ha med seg…. 
 
Alle fylkesrepresentantene møttes så på kvelden, til den offisielle åpningen, hvor alle 
hadde en kort presentasjon av «hvem den enkelte i styret er», og kort om hva styret 
holder på med! Deretter var det felles middag og sosialt samvær. En er alltid spent på 
hvem som kommer og hvor mange "nye" ansikter som dukker opp. Vi hadde den store 
glede av å ha med en av de nye i styret, Linn. Hun gled rett inn i gjengen og la lista for 
livsglede og humørspredning veldig høyt. Ellers kan vi vel si at Rogaland er i en 
særstilling når det kommer til det sosiale, utadvendte som vi er. 
 
Lørdag var satt av til ett plenumkurs der «frivillighet Norge» beskrev hvordan en frivillig 
organisasjon er bygget opp og hvilke plikter og rettigheter som det innebærer. Foreleser 
sammenlignet organisasjonsoppbygningen opp mot Storting og Regjering, mange synes 
det var en fin sammenligning og enklere å forstå. 
Deretter ble vi delt etter egne ønsker på temakurs, for eksempel på lederkurs, kurs ift 
sekretærfunksjonen, web eller regnskap. Vi i Rogaland fordelte oss på disse slik at vi alle 
hadde noe nytt å bringe tilbake til resten av styret i Rogaland. 
 
Etter endt organisasjonskurs konkluderer vi med at det var bedre enn i fjor, hotellet var 
supert, maten fantastisk og menneskene vi omgikk var like engasjerte og positive som 
oss.  
Vi ser frem til neste organisasjonskurs. 
 
På vegne av de reisende  

 
Monica 
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Vi ønsker velkommen til de nye medlemmene i styret vårt med en liten 
presentasjon av hver enkelt: 
 

Karianne Grøsfjeld  bor på Buøy i Stavanger, er gift og har to barn 
på henholdsvis 9 og 11 år. Akkurat nå har de familiehjems- 
plassering (gutt 17 år), tidligere har de hatt statlige 
familiehjemsoppdrag. 
Karianne er utdannet barnevernspedagog og har bred erfaring 
med barn og ungdom. Jobber til daglig på Stavanger Universitets 
sykehus innen ungdomspsykiatrien. 

Hun har tidligere hatt verv i Stavanger Astma og Allergiforening, derfor falt det seg 
naturlig, etter at de hadde meldt seg inn i Norsk Fosterhjemsforening, å ytre ønske om 
verv i styret, noe som er musikk i valgkomiteens ører. 
Karianne ble valgt inn på årsmøtet i Haugesund i februar og vi ønsker henne alle hjertelig 
velkommen. 
 

Geir Simion Sørdal er gift og har to barn på henholdsvis 7 og 9 år, 
disse har nå bodd hos dem i 3 år. Geir jobber nå på Westcon i 
Ølen som innkjøper. 
Geir har alltid vært engasjert i frivillige lag og organisasjoner, så 
erfaringene er mange og spredt og har gitt han variert og god 
erfaring på mange områder. Det være seg for eksempel mange år 
innen tillitsmannsapparatet både i fagforeningen og i forsvaret.  I 

Forsvaret var han topptillitsvalget når den store omstillingen med redusering av antall 
ansatte var, og da var det viktig å støtte og ivareta personalets interesser. Han har også 
vært tillitsvalgt i bygdelag, FAU på barnas skole, Jiu Jitsuklubber og i borettslag.  
Geir beskriver seg selv som en sta nordlending som er kjent for å stå i front, ikke redd for 
å ta kampen og gir ikke opp. Vi ønsker Geir Simion velkommen i styret.     
 

Gøril H. Florvaag på unge 38 år, bosatt i Egersund med sin 
Kjetil. Gøril har en sønn på 10 år, mens Kjetil har en sønn på 16 og 
ei datter på 14. Og sammen har de en fosterdatter på snart 17 år, 
som har bodd hos dem i nærmere to år. De er statlig fosterhjem. 
Gøril er en aktiv dame som har en del tillitsverv, hun er blant annet 
leder for kvinnenettverket «Driftige Damer» som er et nettverk for 

kvinnelige gründere og gründerspirer. Hun er også leder for lokallaget «Human Etisk 
forbund, Egersund» og engasjert i humanistisk konfirmasjon. 
Gøril har bred yrkeserfaring og er nå selvstendig næringsdrivende. 
Gøril forteller at hun meldte sin interesse for verv i organisasjonen av den enkle grunn at 
det å treffe andre engasjerte mennesker gir energi og påfyll, og ser frem til en spennende 
og lærerik utfordring. Vi ønsker alle Gøril hjertelig velkommen. 
 
 
 
 



 

 
   Rogaland   
 

Linn Dræggevik som er 37 år og gift, har tre barn, fosterbarn på 
henholdsvis 13 og 10 og minstebarnet på 1,5 år. 
Linn har arbeidserfaring som medarbeider og kontorassistent i 
barnehage, men har jobbet de siste 11 årene som fulltids 
fostermor. Familien har i tillegg vært besøkshjem de siste 14 
årene. 

Linn har sittet i styret for «ønskebarn» i tre år og meldte seg tilgjengelig som medlem av 
Norsk Fosterhjemsforening for å være med å skape ett aktivt og positivt miljø hvor 
fosterfamilier kan møtes.  
Ønsker å være en aktiv pådriver for å forbedre vilkårene for fosterbarna og 
fosterfamiliene. 
Vi ønsker også Linn velkommen som medlem i styret. 
 
 

 

MEDLEMSTREFF  I  NORD,  1. JUNI 2014       
 

 

VIKINGGÅRDEN  

  
 
Kjempeoppmøte på Vikinggården i solskinnet. Det var iskald nordavind i byen, men helt 
vindstille ute på Bukkøy. Vi hadde oppmøte ved «langhuset», i en lun vik.  Her møttes 
mange «gamle kjente» medlemmer, men også en del nye. Ser ut for at vi kan ha dette 
som en årlig tradisjon, så sett av søndagen før Vikingfestivalen; så møtes vi til grilling og 

kos 😃 

Vi fikk storfint besøk av en flott svane som ble mottatt med litt pølsebrød. Mange av barna 
koste seg med leting etter krabber på grunna, mens andre hadde det travelt med 
marshmallows. 
Noen av de oppmøtte hadde ikke bare egne barn og fosterbarn med seg, men også 
biologisk familie, noe vi setter stor pris på.  
Vi i NFF Rogaland takker alle som kom for koselig samvær! 
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DIVERSE: 

 
BEHOV FOR RÅDGIVNING? 

 
Norsk Fosterhjemsforenings rådgivningstelefon for medlemmer: 46500847/23315400 

Fortrinnsvis på torsdager mellom kl. 09 og 15 eller send e-post til 

radgiver@fosterhjemsforening.no 

 

 

Så tar vi med de veiledende KS-satsene igjen: 

Veiledende satser for fosterhjem pr. barn pr. måned fra og med 1. juli 2013.   

  

  

Alder Utgifts- 

dekning 

Arbeids-

godtgjøring 

Samlet 

godtgjøring 

0 til 6  4 682,- 7 175,- 11 857,- 

6 til 11  5 814,- 7 175,- 12 989,- 

11 til 15  6 355,- 7 175,- 13 530,- 

15 år og eldre 6 905,- 7 175,- 14 080,- 

  

 

Veiledende satser for besøkshjem pr. barn pr. døgn fra 1. juli 2013 

 

  

Alder Utgifts-

dekning 

Arbeids-

godtgjøring 

Samlet 

godtgjøring 

0 til 10 år 255,- 680,- 935,- 

10 år og eldre 295,- 680,- 975,- 

 
 
Hilsen fra oss i styret i NFF Rogaland, med ønske om en GOD SOMMER!   
 

  

mailto:radgiver@fosterhjemsforening.no

