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”FYLKESBRETTEN”nr  2, november 2014 
 
 - Informasjon til medlemmer  
 i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 
- og andre interesserte                                                                                                                                                            

 
 
Tusen takk til Sondre for flott bilde til forsiden vår  



 
   Rogaland 

 

STYRET I NFF ROGALAND 2014              
 
Leder: (Permisjon) 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,  
(Fungerende leder)      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: 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-  

 
Hei hvor tiden går når man har det gøy! 
Ja. For gøy er det, selv om det også er slitsomt, uvant, masete, rørende, koselig og 
mange flere følelser. Siden forrige utgave har vår lille familie økt fra tre til fire. Dette gjør 
at tiden min i det siste har begynt å gå veldig fort. Når eldste mann flyttet inn var han ni år, 
og for et par uten egne barn var det en stor omveltning. Når barn nummer to kommer som 
treåring, dukker nye utfordringer opp. Plutselig er man på et helt annet stadium i 
utviklingen, et stadium vi ikke har vært på tidligere. Det og plutselig bli vekket klokken 
seks om morgenen av en blid guttunge som gjerne vil turne litt i dobbeltsengen er noe 
nytt. Så dagene starter nå en god del tidligere enn de gjorde før. Barnehage er også et 
tema vi ikke har trengt å forholde oss til, men plutselig må vi det. Vi er heldige med at jeg 
får muligheten til å være hjemme det første året, slik at vi kan jobbe godt med tilknytning. 
Men dagene kan bli lange og kjedelige for både far og sønn om de kun skal tilbringes i 
hverandres selskap. Vi har forsøkt oss i åpen barnehage, hvor vi kan gå begge to. Det er i 
grunnen et supert prinsipp, men man ser fort at største delen av brukerne av dette 
tilbudet, er de som har så små barn at de enda ikke har fått plass i ordinær barnehage. 
Men dagene flyr avgårde uansett. Og det med å få tid til å ta en telefon, eller lese litt mail, 
begrenser seg nå til tidspunkt hvor vi er på eller har besøk, og andre kan aktivisere. Jeg 
var jo klar over magneteffekten telefoner har på barn, men den var enda sterkere på en 
treåring enn jeg hadde trodd. Og med en ungdomsskolegutt som også ønsker sin del av 
oppmerksomheten, begrenser nå voksenlivet seg til når man sover, eller sitter veldig trøtt 
foran TV en times tid på slutten av dagen. 
Så ja, vårt sosiale liv, er nok delvis parkert for en periode. Men det regnet vi vel i grunnen 
med. Det som kommer i tillegg, er at jeg innser at det er vanskelig å kombinere 
hjemmesituasjonen med høyt aktivitetsnivå i foreningen. Jeg hadde veldig lyst å delta på 
kurset vi arrangerte på Stord, men det var ikke gjennomførbart. Og en ledersamling på 
Kielfergen, hadde jeg virkelig sett frem til, men kunne heller ikke gjennomføres for min 
del. Relasjonskurset vi skal ha i Stavanger har jeg et håp om å få med meg. Så det er 
med tungt hjerte jeg har søkt styret om permisjon fra ledervervet i NFF Rogaland, frem til 
årsmøtet. Vår kjære nestleder Monica leder videre mens jeg har permisjon, og jeg har full 
tillit til henne, men jeg savner å være med! 
Ellers kan jeg jo si at vi har begynt å planlegge litt frem mot årsmøtet til neste år, og om 
noen flere skulle være interessert i å bli en del av styret, er det bare å gi beskjed. 
Da gjenstår det bare for meg å ønske dere en fin tid fremover mot jul! 
 
 

 

Med de beste hilsener og ønsker fra 

Pål 
 
 
 
 
 



  
   Rogaland 

 
Hei alle sammen!  
 
Og takk for tillitten, Pål. Jeg skal etter beste evne lede NFF Rogaland fram til årsmøtet. 
En aktiv høst fortsetter…. Her i Fylkesbretten kan dere bl.a  lese om kurs og aktivitetsdag 
i nordfylket, kommende kurs i sørfylket og referat fra ledersamling, samt «forskertorget» 
på UIS i januar. Pål nevnte så vidt årsmøtet i lederen sin, og her har vi en oppfordring fra 
«Valgkomiteen» vår: 
Det er ledige plasser i styret fra neste år, noen gode gamle travere sier nå takk for 
seg- og lar nye krefter trø til! Vi trenger nye personer både fra sør og nord!! Kanskje 
kan du tenke deg kasserer-rollen, eller sekretær-rollen? Eller vanlig styremedlem? 
Ta utfordringen om du synes dette kan være av interesse!!  
        
I sør kan du kontakte Gine på tlf 92815454 eller mail gine@nulani.net, og i nord kan du 
ta kontakt med Merethe på tlf 98080174 eller mail mbk@haugnett.no eller Eva Lene på 
tlf 92040496. 
 
Selvfølgelig kan du også ta kontakt med en i styret - og vi formidler videre!!  
Årsmøtet avholdes denne gangen i sørfylket, innen utgangen av februar 2015. På 
styremøtet vårt i november planlegger vi dette, så følg med på hjemmesiden/facebook ift 
dato og sted. Flott om noen melder inn saker de ønsker å ha med, frist her pleier å være 
ca i begynnelsen av januar… 
 
Ellers kan jeg nevne at vi satser på en aktivitet i desember (Julebyen Egersund) og på 
vårparten planlegges aktivitetsdag i sør, på «Helgoleiren». Denne har vi søkt og fått 
midler til fra NFF sentralt.  
Foruten overnevnte har Styret hatt kontakt med ulike kommuner og Bufetat. Vi 
representerer på Pridekurs og prøver å være synlige ved arrangementer vi mener er 
viktige for fosterhjemmene. (se senere i Fylkesbretten) Vi er også godt representert i 
Hovedstyret i NFF. De er rundt i landet og besøker Fylkesforeningene og vi får besøk av 
lederen, Torunn Haugen Aks på nyåret. 
  
Håper å se mange på «Relasjonskurset» nå i november!! Jeg ønsker dere god lesing av 
Fylkesbretten og en riktig god høst – og plutselig….førjulstid  
 
 
Mvh  

Monica   
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   Rogaland 

 

På tur i Eventyrskogen, 
Stord  21. september 2014. 
 
Endelig kunne vi tilby våre medlemmer i Rogaland, samt de fra Sunnhordland, en felles 
aktivitet.  
Vi møtte opp ved parkeringen vis a vis avkjørselen til Lervik sentrum, og var spente på 
hvor mange som ville møte og ikke minst hvem og hvor kom de fra?  
 
Dagen ble en suksess fra begynnelse til slutt. Turen inn til 
Eventyrskogen, på en godt tilrettelagt grusvei, gjennom ett 
vakkert turområde, var fantastisk i seg selv. Barna studerte 
stubber og trær for å se om det var troll eller tusser der, og 
etter langt om lenge møtte vi Tussemor som viste vei til 
selve Eventyrgaten, og det må vi si: Det var eventyrlig 
vakkert!  
 
De ildsjelene som her har gjort en 
fantastisk innsats fortjener stående 
applaus og full honnør!  Ett vakkert 
skue som ledet store og små inn i 
eventyrenes verden. Tussemor 
(Lindi Brandvik) hadde også forberedt 
en familiequiz ut fra dagens opplevelser 
langs turløypa, noe som slo godt an. 
 
Da vi kom til enden av Eventyrvegen fikk vi se 
«Syvende far i huset» og det var signalet på at vi 
skulle snu- det var på tide med mat og 
eventyrstund med Tussemor. I gapahuken hadde 
vi samlingsstund og grillen var tent slik at alle 
kunne nyte den gode maten de hadde tatt meg 
seg. 
 
Vi i styret fikk anledning til den viktige «drøsen» 
med de voksne, og kunne bl.a  fortelle om 
kommende aktiviteter og ha en hverdagsprat. 
 
Dette ble en utrolig kjekk og fantastisk dag med mange opplevelser  
både for liten og for stor.  
Vi i styret i NFF Rogaland satser på at dette blir en årlig aktivitet i 

september måned! 

 
Tusen takk alle som stilte opp  
 
  



                                                                                                 
   Rogaland 
 

Norsk Fosterhjemsforenings ledersamling på Kielferja, 24 – 26 okt.  
 

 
 
Årets ledersamling ble lagt til Kielferja, etter en demokratisk avstemming blant 
foreningens ledere. Før selve ledersamlingen startet, hadde hovedstyret et raskt 
styremøte. 
 
De fleste fylkesforeninger var representert med leder og nestleder eller deres 
stedfortredere. Det nyvalgte interimstyret i Vest-Agder var med på ledersamlingen som 
observatører og en representant fra hhv kontrollutvalget og valgkomiteen var også til 
stede. Totalt var vi over 40 personer samlet hele helgen. 
 
Fredag ettermiddag sto informasjon ved generalsekretær Tove M. S. Wahlstrøm og 
leders time på programmet. Hvert fylke fikk noen minutter til å fortelle hva de som leder av 
fylkesforeningen var god på og hvilke utfordringer man møter som leder. Det er godt å 
høre alt det positive som skjer for og med fosterforeldre og medlemmer rundt omkring i 
vårt landstrakte land. 
 
På lørdagen hadde vi i underkant av 4 timers egentid i Kiel eller på båten. På programmet 
for dagen stod etiske retningslinjer og utfordringer i lederrollen. Undertegnede hadde en 
fremlegging av begreper og viktigheten av etiske retningslinjer i organisasjonen vår, og 
idemyldringen fra alle regionene under årets organisasjonskurs ble presentert og jobbet 
videre med gruppevis. Innspillene fra gruppearbeidene skal munne ut i etiske 
retningslinjer for Norsk Fosterhjemsforening som vedtas i landsmøtet 2015. 
 
Det ble satt av mye tid til sosialt samvær hele helgen, en tid som vi opplevde stor 
nytteverdi av. Erfaringer utveksles og synspunkter deles, og vi håper og tror at man har 
fått gode tips og ideer som man kan ta med tilbake til fylkesstyret sitt. Samlinger som 
organisasjonskurs og ledersamling gir dessuten god grobunn for samarbeid mellom 
fylkesgrensene, og det er spennende. 
                                          
  

      Solfrid 

         Styremedlem i hovedstyret og i NFF Rogaland. 



 
   Rogaland   

Helgeseminar for fosterforeldre og fagpersonell på Stord Hotell. 
 

Lørdag 18.-19.okt ble det avholdt Helgeseminar på Stord Hotell. 

Fosterforeldre, fosterforeldres nettverk, fagpersonell og studenter deltok på kurset «Barn og 

Russkader» med Sidsel Bruarøy på lørdagen. Kurset har vært etterspurt i lengre tid fra medlemmer 

i Sunnhordland og omegn. Sidsel Bruarøy er tidligere spesialpsykolog ved Barneklinikken, 

Haukeland Universitetssykehus. Hun har lang erfaring med utredning og diagnostisering av barn 

med russkader og har avholdt flere kurs for helsepersonell, pedagoger og fosterforeldre om hvilke 

skader barna har, og hvordan fremme positiv utvikling gjennom virksomme tiltak. Sidsel leverte 

grundig på sitt fagområde. Hun beskriver disse barna veldig tydelig og detaljert. Sidsel tok seg god 

tid til å besvare deltagerne i pausene og lot seg engasjere av vårt arbeid innenfor 

Fosterhjemsomsorgen. Vi takker Sidsel Bruarøy for et veldig godt og informasjonssrikt kurs! 

 

På kvelden ble det holdt en sosial samling for de overnattende fosterforeldrene med middag og god 

drøs etterpå. 

Her var det flere som synes det var godt å få komme sammen og prate med andre i samme 

situasjon som fosterforeldre. Det er alltid godt å høre andre snakke samme «språk» og utveksle 

erfaringer. 

 

Søndag hadde vi erfaringsutveksling og caser for fosterforeldre. Ettersom vi ikke var så mange 

som overnattet la vi opp til arbeid i forum. Monica Sjursen Skogland fra NFF Rogaland hadde 

føringen. 

Det ble tatt opp aktuelle problemstillinger og utfordringer som rører oss fosterforeldre, samt 

samarbeid med både skule og kommune. Vi ser at dette engasjerer og vi ønsker å få til dette oftere. 

Vi kom også frem til flere punkter som vi ønsker skal tas videre til Forskningstorget. 

 

Kursholdere kunne tilbakemelde aktive og engasjerte medlemmer og deltagere, som tok seg tid til 

og ikke minst fikk til, en helg med påfyll på Stord Hotell. Det var en fryd å være sammen med 

dere!  

                       

                                  Lindi   



  

 

 

BUFetats  familiesamling for og med fosterforeldre- 2. nov 2014 

 
Søndag 2. november arrangerte BUFetat en familiesamling for og med fosterforeldre og venner av 

fosterforeldre. Totalt 225 personer var påmeldt på arrangementet som startet på Jåttå videregående 

skole klokka 16:00. Det ble servert pizza og brus, og en jentegjeng malte Viking-emblem på barna 

(til og med jeg fikk litt ansiktsmaling..) 

Klovnen Tulliball hadde show for både store og små. Han tryllet frem en kanin og ballonger i alle 

slags fasonger! 

 

Alle som ønsket det, fikk gratis billetter til fotballkampen mellom Viking - Sarpsborg på Viking 

Stadion klokka 18:00. I pausen ble Stavangers ordfører, Christine Sagen Helgø, utnevnt til 

ambassadør for fosterhjemsomsorgen. Og Viking Stadion ga Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 

gratis reklame på storskjerm under pausen.  

 

HEIA VIKING!    

Viking vant 1-0 mot Sarpsborg! 

 

Solfrid Kjærvoll-Birkedal 

NFF Rogaland.  

 

  
 
 
 

«FORSKERTORGET» 

 
Norsk Fosterhjemsforening Rogaland er invitert til «Forskertorget» på Universitetet i 
Stavanger som går av stabelen 21. og 22. januar 2015. 
Her kan vi legge frem emner vi ønsker masterstudentene skal ta tak i, det vi ønsker og 
mener det bør settes lys på…. Her har vi en god anledning til å påvirke!!! 
 
Da vi arrangerte kurs på Stord i september tok vi dette opp som emne på søndagen for å 
få innspill fra deltagerne. Der fikk vi noen gode konkrete tips: 
 
: Hvordan går det med de fosterbarna som velger vekk ettervern? 
: Hvordan påvirkes biologiske barn i fosterhjemmene? 
: Hva når taushetsplikten blir en brems og en mur og svekker fosterhjemmenes arbeid? 
 
Det er ikke bare disse emnene som er viktige i vårt arbeid innen fosterhjemsarbeidet…. 
  
Her ønsker vi innspill om hva vi bør legge frem for masterstudentene! 
 
Send ditt/dine forslag til Rogaland@fosterhjemsforening.no 
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Er du på nett? 
Visste du at vi har en egen gruppe på facebook?  
Er du med i den lukkede gruppen vår på facebook? Vi har en egen lukket gruppe på facebook! Der 

kan du bli medlem. Gruppens navn er Norsk Fosterhjemsforening Rogaland og alle medlemmer i 

foreningen kan bli medlemmer i gruppen.  

I facebookgruppen kan du få med deg nyttig informasjon om arrangementer og aktiviteter som 

foreningen arrangerer. Innimellom deles også nyttige tips og artikler.  

 

Ellers anbefaler vi deg å kikke innom nettsiden vår med jevne mellomrom. Der finner du selvfølgelig 

også en del av informasjonen som deles i facebookgruppen, for deg som ikke er på facebook.  

 

Nettsiden vår finner du på www.fosterhjemsforening.no og så kan du klikke deg inn på fylkeslaget til 

Rogaland.  

- Gøril- 

  



 

 

 
   Rogaland   
 

 

 

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 2014.   

  

Alder Utgiftsdekning Arbeids-

godtgjøring 
Samlet 

godtgjøring 

0 til 6  4 766,- 7 440,- 12 206,- 

6 til 11  5 920,- 7 440,- 13 360 ,- 

11 til 15  6 470,- 7 440,- 13 910,- 

15 år og eldre 7 030,- 7 440,- 14 470,- 
  

 

Veiledende satser for besøkshjem pr. barn pr. døgn fra 1. juli 2014 

 

Alder Utgiftsdekning Arbeids- 

godtgjøring 
Samlet 

godtgjøring 

0 til 10 år 260,- 705,- 965,- 

10 år og eldre 300,- 705,- 1005,- 

  

 
 
 

Hilsen fra oss i styret  
i NFF Rogaland, 

med ønske om en god høst og førjulstid :-) 
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   Rogaland   
 

 
Takk til Stine for flott tegning til vår siste side! 


