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MAL 
For likemann 

For støttesamtaler mellom foreldre 

  



Kjære likemann! 

Likemann er et gammelt ord For mange er det sikkert  et ord som har utgått på dato, og for  

noen gir ordet  kanskje ikke noen mening. Det er likevel et ord som kan gi gode assosiasjoner 

og knyttes  til andre ord som vi  har gode følelser  for. For eksempel ordet  likeverdighet.  Og 

det  handler mye om det- å vise at vi er 

like mye verdt som mennesker. Det høres så enkelt ut- at du bare skal sørge for å vise at dere 

er likeverdige mennesker- du og den du skal bli kjent  med. Det er likevel ikke til å stikke  

under en stol at det  er  krevende hjelpearbeid  det  er snakk om for dere  som velger å være  

likemenn for foreldre som ikke kan bo sammen med sine barn. 

Gjennom en forberedelsesdel i   manualen settes du i  stand til å møte disse foreldrene og 

bidra til at de kan bli bedre  kjent  med seg selv- sine tanker, følelser  og uttrykk  - og 

derigjennom vinne nye muligheter og mer trygghet på seg selv og sine ferdigheter som 

foreldre. På den måten kan de lettere bidra til å bygge bro over ti l  fosterhjemmet der deres 

barn skal bo. 

De foreldre som klarer å bygge bro mellom seg, tar  bedre vare på barna, viser 

skilsmisseforskningen.  Det er grunn til å tro at  mye er likt for skilsmissebarna og 

fosterbarna. Begge grupper  har foreldre som ikke bor sammen, men en vesentlig forskjell  er 

at fosterbarn flest i   tillegg har traumatiske og vanskelige følelser  med seg som sine 

livserfaringer. Dette gjør at prosjektet og ditt  arbeid blir enda viktigere. 

Programmets hovedintensjon er at fosterbarn skal kunne vokse opp med trygghet om at alle 

de som er viktige for  barnet, blir ivaretatt og tar  vare på hverandre.  Når de voksne viser at 

de vil bygge broer  i  stedet for å bygge ned det som måtte  finnes av forbindelse dem i  

mellom,  vil det føles trygt  for  barnet. Det motsatte er foreldre som er i   krig. Trygghet  vil 

være et godt utgangspunkt for at  barnet  kan utvikle seg slik barn skal. 

Du skal ha en viktig rolle i  brobyggingen. Siden du selv har bygget en viktig bro for ditt  

barn, skal du være  den som forteller hvordan det  kan gjøres.  Gjennom dine, og andres,  

brobyggerferdigheter som kommer fram i   manualene, skal prosjektet først og fremst bidra til 

at fosterbarn får  den trygghet de fortjener. For å klare å gjøre dette på en god måte, er det  

viktig at du selv har et avklart forhold til den situasjonen du selv har vært  gjennom og som 

nå gjør deg til likemann. Når du har et avklart forhold,  vil du også lettere klare å avgrense 

dine egne følelser og reaksjoner som oppstår  under møtene med foreldre. 

  



Komme i gang 

Første kontakt 

Når du har gjennomført  opplæringen for  likemenn, tar du kontakt med barneverntjenesten i   

kommunene i  ditt  fylke. Du ber om et  møte for å få presentere programmet og få  lov til å 

legge igjen brosjyrer på barnevernkontoret. Gjennom brosjyren ønsker vi å rekruttere foreldre 

og fosterforeldre som vil delta  i   programmet. Rekruttering kan også foregå gjennom 

saksbehandlere i   barneverntjenestene ved at du ber dem om å være  på utkikk etter foreldre 

og fosterforeldre som kan være kandidater  til å delta  i programmet. 

Når du blir kontaktet av foreldre som ønsker informasjon om programmet, så er det viktig å 

få dem til å ta det  endelige skrittet inn i  deltagelse.  Det er derfor viktig å snakke om 

samtale-  og kursprogrammet  på en positiv og engasjerende måte. 

Det er dessuten viktig at førstegangsinntrykket av deg som likemann, er godt. Husk på at 

dette er et av de viktigste  "møtene" du gjør med forelder. Dette er også din første kontakt  

med barneverntjenesten som også trenger å få et godt inntrykk av deg som person og av 

programmet. 

Når du skal avtale møtested  med foreldre, er det  viktig at du er fleksibel.  Du kan for  

eksempel foreslå  å komme hjem til dem, å møtes hjemme hos deg selv, eller at dere  møtes 

på en nøytralt  sted. 

Forberedelse 

Introduksjonsdel 

Samtalemanualene består av et introduksjonsark for hvert  tema som likemann skal snakke 

med foreldre om. Øverst her vil du finne en målsetting  for  det valgte temaet. Start alltid med 

å snakke om denne målsettingen for  samtalen. 

På introduksjonsarket står  det videre en kort  forklaring på temaet, hvorfor  det er viktig å 

snakke om akkurat  dette og hvordan du som likemann kan belyse det. Hvordan temaet kan 

belyses vil være likt  for  alle temaene: gjennom samtale, ved å vise film, ved å presentere 

filosofiske ord og oppgaver til ettertanke etter møtet. 

Forberedelsesde/ 

I tillegg til introduksjonsarket, er det en forberedelsesdel der temaet beskrives mer inngående. 

Hovedtemaene er her operasjonalisert og delt opp i undertemaer. 

En egen del av forberedelsessidene handler om det som krever spesiell oppmerksomhet. Du 

vil her finne et tillegg om multikulturelle fosterhjem og hva som er spesielt for  disse 

fosterhjemmene. Det vil også være et tillegg om slektsfosterhjem. 

På slutten av manualen vil du finne en ressursbank med et utvalg sitater og oppgaver, samt 

anbefalt  litteratur for  temaene. Tanken er at likemann skal dele disse ressursene med 



foreldre. For hvert  tema, følger det med et kort  som likemann skal fylle  ut og gi til forelder 

når møtet er slutt. På dette kortet kan man skrive oppmuntrende og filosofiske sitater om 

temaet man har snakket om. Be forelder plassere kortet slik at det stadig kan bli en påminner 

om det dere har snakket om. 

Det er også plass på dette kortet til å skrive en oppgave til neste møte. Dette skal ikke være en 

stor oppgave, men noe som er enkelt å gjennomføre. Eventuelt kan man selv lage oppgaver 

og oppmuntringsord som man skriver på kortet. 

Under litteratur vil man både finne anbefalte bøker og nettressurser. Litteraturen er i 

utgangspunktet en anbefaling for  likemann, men det vil også være naturlig å anbefale den 

samme fordypningslitteraturen til forelder. Litteraturen er satt  opp i en prioritert rekkefølge, 

der den litteraturen som er mest lettlest, vil stå øverst. 

Taushetserklæring 

Bakerst i manualen finner  du en taushetserklæring som du fyller ut. Du tar med en kopi av 

erklæringen  og gir til likemann. Du kan gjerne snakke med likemann om hva som er tanken 

bak et slikt  løfte om taushet; at det som forelder snakker med deg om, ikke skal bringes 

videre til andre personer. Om ønskelig kan du be 

forelder om å fylle  ut en tilsvarende  erklæring om taushet rundt de opplysninger du kommer 

med i samtalene. 

Gjennomføring 

Organisering 

Gjennom manualene forutsettes det at samtalene gjennomføres av en likemann, men det er 

ingenting i veien for  å være flere under samtalene. Samtalene er foreslått å ha hjemme hos 

deg, hos forelder, eventuelt på et nøytralt  sted. Fordelen med å ha det hos foreldre er at 

barnet  da vil kunne være til stede. Det er ikke sikkert at det er hensiktsmessig at barnet  er 

der hele tiden som samtalene varer. Det kan for  eksempel organiseres slik at likemann er 

alene med foreldre en del av tiden mens barnet  er i barnehage, på skole eller fritidsaktivitet, 

men at likemann også er der en stund etter at barnet har kommet hjem. Fordelen med denne 

organiseringer  er at man i alenetiden med forelder kan snakke fritt også om temaer som 

barnet  ikke bør involveres i, samtidig som likemann får  mulighet til å danne seg et bilde av 

samspillet mellom forelder og barn. 

Når det gjelder  innholdet i besøkene, er det lagt opp til at likemann bruker manualen til å 

forberede det temaet som står på planen. Det vil ikke være mulig å legge opp til en spikret 

struktur for  hver samtaletime da forelders tilstand bør få styre  dette. Det er likevel fornuftig 

å ha en plan for samtalene. Denne kan ligge der som en rettesnor, uten at den alltid kan 

gjennomføres til punkt og prikke. Noen ganger kan det være aktuelt å bruke flere samtaler på 

ett tema. Det er derfor ikke satt  opp et tidsskjema for  gjennomføringen, men man tenker seg 

at ett samtaletema er gjenstand for  ett møte med forelder. 



Metode 

I en kontinuerlig prosess gjennom programmet formidles en lett forståelig versjon av 

psykologisk viten som gir mulighet for  personlig utvikling. 

Vi har valgt å la metoden mindfulness, også kalt  oppmerksomt nærvær eller tilstedeværelse, 

være en hovedmetode for  samtalene som likemann skal gjennomføre med forelder. Grunnen 

til dette er at denne metoden er en helhetlig  metode som bringer  inn elementer for bedre 

forståelse av et menneskes indre liv, og fordi den inneholder konkrete  verktøy for  å skape 

sinnsro og fred i et menneske. 

Metoden går som en rød tråd  gjennom programmet, og er tenkt  både som et 

forståelsesgrunnlag  for  foreldre og et handlingsgrunnlag for  likemenn. 

Det er viktig å forstå sitt eget indre liv med tanker, følelser og holdninger. Hvis ikke vi er 

bevisst psykiske mekanismer, vil vi kunne bli fanget av snevre virkelighetsoppfatninger der 

vi ikke er i stand til å ha en overordnet blikk på situasjonen. 

Råd for samtalene 

Her er noen råd til deg som likemann. Vi ønsker at du tar disse rådene med deg til hver 

samtale i tillegg  til at du forbereder deg gjennom å lese forberedelsesdelen av manualen. 

Skap optimisme 

I alle samtalene er det viktig  å klare å skape optimisme hos forelder. Dette kunne ha vært  

satt  som hovedmålsetting for  flere av samtaletemaene, men vi vil heller framheve dette som 

noe som bør være et mål i hver samtale. Likemann må prøve å snu tunge tanker og 

holdninger til optimisme ved mulighet til fortsatt å være forelder, om enn på en annen måte. 

Vær raus 

Forskning viser at den metode som brukes for  å hjelpe mennesker som har problemer, ikke 

har så mye å si som selve relasjonen. Det betyr  at det er du som er det viktigste verktøyet i 

dette samtaleprogrammet. 

Det du skal bidra til er å gi forelder mulighet til å arbeid med seg selv- sine følelser, tanker og 

uttrykk. For å klare dette på en god måte, er det viktig at du bygger relasjon fra første dag. En 

god måte å bygge relasjonen på er å vise raushet. Det kan du gjøre gjennom respekt, lytte til 

det forelder har å si og være ærlig i det du sier og gjør. Du skal ikke løse forelder  sine 

problemer, men du skal gi støtte og veiledning, og oppmuntre til utvikling og vekst. 

Vær ærlig 

Snakk med åpenhet og ærlighet om vanskelige følelser som sorg, aggresjon, sjalusi og 

fortvilelse. Å snakke om egne erfaringer vi kunne skape allianse med forelder, gi trygghet og 

troverdighet. 

Vær tålmodig 



Det kan hende vi blir  utålmodige i vår iver etter å hjelpe. Dette  kan gå på bekostning av å bli 

tilstrekkelig lenge i foreldres følelser og opplevelser av situasjonen. 

Bruk deg selv 

Du må spørre deg selv: Hvor godt kjenner  jeg meg selv? Den som kjenner seg selv, kan 

lettere hjelpe andre. De som er trygge på seg selv, tør også å bruke seg selv og dele sine 

erfaringer med andre. Åpne opp hjertet for det er der nøkkelen til å nå fram til andre ligger. 

Skap forståelse 

Det er først når vi forstår et  problem, at vi  kan skape meningsfulle løsninger. Det er viktig å skape 

forståelse for  de følelser som råder.  Vi  trenger ikke våre psykologer for  å kunne skape forståelse 

om følelser  og reaksjoner. Målet må være at foreldre forstår mer av seg selv, sine følelser  og 

reaksjoner. 

Sett grenser 

Det er viktig at  likemannen klarer å sette sine grenser  i  den konkrete situasjonen.  Dette  kan være  

nødvendig for å skape læring. Vær tydelig på ditt eget  budskap. 

Det er viktig å si i  fra  om forhold  rundt  barnets situasjon, gjerne  med konkrete forslag  til hvordan 

situasjonen  kan bli bedre for  barnet. Snakk med dem om hvordan barnet  kan oppleve det  som skjer. 

Vær  fleksibel 

Det er  laget en struktur for støtteprogrammet for at det skal være enklere å bygge opp. Du må likevel 

ikke la denne strukturen ødelegge for en god samtale som er  på gang. Det er viktig å kunne snakke 

om sorgen når foreldrene ønsker å snakke om dette, og la deg ikke da styre av at dette står  på 

agendaen for  neste møte. Sørg likevel for at det  hele tiden er en viss struktur. Det vil gjøre det lettere 

å gjennomføre  programmet  med dets  målsettinger  og intensjoner. 

Vær en god lytter 

Der er forskjell  på å høre og på å lytte.  En god samtale krever mennesker som kan lytte.  Lytting 

krever vilje, og det  krever  innsats og man må klare å sette seg selv til side der og da. Du blir ingen 

god samtalepartner dersom du er mer opptatt av din egen situasjon.  Da har du mer behov for å tømme 

deg enn å lytte. Du skal også fortelle om dine erfaringer, men i   hovedsak skal du lytte. 

Vær til stede i samtalen 

Den gode samtalen  krever et  ryddig sinn, for et fullt og kaotisk sinn har ikke plass til nærvær. Du 

kan forberede kvaliteten  på samtalen ved å sørge for å være  til stede. Det vil si å følge med på hvor 

tankene dine er, slik at de ikke begynner "å vandre". Bestem deg for  å skjerpe fokus og dersom 

tankene begynner å vandre, skal du flytte oppmerksomheten  tilbake til samtalen. 

Husk programmets hovedintensjon 

Det er viktig å ikke miste programmets hovedintensjon om barnets trygghet av synet. En 

underintensjon er å møte foreldre på en måte som lindrer  den sorgen og smerten de opplever. Ved å 

lindre dette, vil de lettere kunne bidra til at deres barn får et godt liv som fosterbarn og at de kan være 

gode foreldre på sidelinjen. 


