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Styrets sammensetning 
 
 
 
 

Leder:  Torbjørn Slungaard 
   Dronningberget 9, 7517 Hell 
   Tlf: 74824568 
   Mobil: 99699360 
   E-post: torbjorn.slungaard@ktv.no  

Nestleder:  Frid Bogen 
   Sundsnesv. 28, 7670 Inderøy  
   Tlf: 74153993 
   Mobil: 41230210 
   E-post: fridbogen@hotmail.com   

Kasserer:  John Følstad 
   Klæbu, 7717 Steinkjer 
   Tlf: 74145125 
   Mobil: 97514333 
   E-post: jo-foel@online.no  

Sekretær:  Rolf Ove Viken 
   Gamle Byveg 17, 7800 Namsos 
   Mobil: 97169179 
   E-post: rol-ov-v@online.no 

Studieleder: Anne Karen Hårberg 
   Risan 121, 7670 Inderøy 
   Mobil: 90161038 
   E-post: anne.karen.harberg@inderoyskolen.no 

Styremedlem: Terje Bjerkan 
   Lerkehaugv. 51, 7711 Steinkjer 
   Tlf: 74165776 
   Mobil: 90860376 
   E-post: terje.bjerkan@ntebb.no 

Styremedlem: May-Britt Fløtnes 
     Sandstad, 7670 Snåsa 

   Tlf: 74152196 
   Mobil: 97706980 

     E-post: mbflones@online.no 
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Leder 
 
Det nærmer seg årets mest populære aktivitet i fylkesforeninga vår. Jeg er ikke i 
tvil om at barna, og sikkert foreldrene også, trives på vintersamlinga. Vi kan vel 
ikke få en bedre reklameplakat for årets samling enn tegningen under fra samlinga 
i fjor! Se innbydelse på side 5, og meld dere på!  
Styret hadde i 2009 et ”spareår” for å få økonomien vår litt tilbake på rett kjøl. Det 
har vi klart bra ved å holde utgiftene nede samtidig som inntektene ble høyere enn 
forventet. Det vil stadig være viktig for styret å holde egenandelene for deltagelse 
på arrangementene lave ved å søke ekstern finansiering. Nytt av året er at 
Gjensidigestiftelsen støtter vintersamlinga, og dermed kan vi også i år tilby gratis 
faglig påfyll og gratis inngang i parken inklusive skiheis. Vi har også tenkt å 
gjenta suksessen med å dra til Brandheia på familiedag. For å sikre ☺ godt vær 
skal vi arrangere dagen sist i august. 
Det har vært et ganske innholdsrikt år når det gjelder fokus og medieomtale rundt 
barnevernet og fosterhjem, på både godt og vondt. Også utspillet om ”full 
barnevernsdekning innen 2017” er spennende. Det gjenstår imidlertid å se hva det 
konkret kan føre til. Foreninga sentralt jobber videre med viktige saker som 
likebehandling av fosterforeldre og økte satser for arbeids- og utgiftsdekning. Som 
alltid kan og bør alle medlemmer ta kontakt med fylkesstyret lokalt eller 
rådgivningstjenesten sentralt dersom man opplever problemer av en eller annen 
art. Ikke vent for lenge! Be om råd før problemet vokser! Det er mange barn som 
er avhengige av at eksisterende fosterhjem holder og at nye kan rekrutteres! 

 

Torbjørn Slungaard 
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Informasjon 
 
Vi ønsker å komme raskt og rimelig i kontakt med alle våre medlemmer i 
Nord-Trøndelag: Vi ber derfor de som har e-postadresse som ikke er meldt inn til 
oss om å sende den til torbjorn.slungaard@ktv.no. Meld også fra om feilsendte e-
poster, eller om du vil ha våre meldinger til en annen eller til flere e-post adresser! 
Vi sender kun ut papirpost til de medlemmer vi ikke har e-postadresse til. Meld 
ifra dersom noen vil ha medlemsbladet tilsendt på papir i tillegg. 
Nettsider: Har dere vært inne på NFF sine nettsider i det siste? Der ligger mye 
nyttig informasjon, info om rådgivningstjenesten som NFF tilbyr, link til 
fylkesforeningenes sider, etc. Vi legger ut innbydelser, medlemsblader osv. på 
disse sidene. Gode forslag for å gjøre fylkessidene bedre og mer nyttige for 
medlemmene mottas med takk! Send inn tegninger, helst på e-post, og få disse lagt 
ut under barnesidene. 
fosterhjemsforening.no 
fosterhjemsforening.no/nord-trondelag 

Grasrotandelen: er en ordning fra Norsk Tipping, 
hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én 
forening som du ønsker å støtte - din 
Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte Norsk 
Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag. Hele beløpet 
går til fylkesforeningen og kommer fosterforeldrene i fylkeslaget direkte til gode i 
form av f.eks. sponsede familiesamlinger. I 2009 fikk vi inn kr 2292,- på grunnlag 
av 11 registrerte spillere! Her kan alle medlemmer bidra til foreningas økonomi 
ved å ”verve” venner og familie! 
Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til ditt lag eller 
forening (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte 
går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe for å være 
grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte deg til 
Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det 
på norsk-tipping.no. Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, 
og du gjør det på en av følgende måter: 
1. Hos Kommisjonær: Ta med deg organisasjonsnummer: 993483354 og ditt 
spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer.  
2. SMS: GRASROTANDELEN 993483354 til 2020 (tjenesten er gratis). 
3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no. 
4. Norsk Tipping Mobilspill. 
Mer informasjon finnes på grasrotandelen.no. Her vil du også kunne følge med på 
hvor mye Grasrotandelene genererer for de enkelte Grasrotmottakerne. Takk for 
at du støtter oss via Grasrotandelen! 
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Invitasjon til vintersamling og årsmøte 
Namsskogan Hotell, Trones 5-7 mars 2010 

Vi har også i år gleden av å invitere til vintersamling inkl. årsmøte (se egen 
innkalling) for hele familien ved Namsskogan Hotell på Trones! Vi satser på 
skikkelig vintervær og gode forhold for uteaktiviteter. Gratis skiheis og 
ski/kjelkeutleie på lørdag og søndag! I år vil det dessverre ikke være anledning til å 
benytte svømmehallen da denne er under oppussing. I stedet blir det diskotek på 
lørdagskvelden i tillegg til de vanlige aktiviteter. Gratis trådløst nettverk på hotellet. 
Lørdag har vi vært så heldige å få Heidi Indgul og Åse Kristiansen, som er PMTO 
terapeuter, til å holde et foredrag/kurs over temaet ”Hva fremmer god samhandling?”. 
Begge har mye erfaring fra ulike typer samarbeid med fosterforeldre. De vil støtte seg 
til noe fra PMTO men og fra andre teoretiske perspektiv. De vil relatere til praktiske 
erfaringer og vise til noe forskning. Videre vil de vise noen praktiske eksempler og 
øvelser. Deltagerne kan gjerne fortelle om sine spesielle utfordringer slik at de kan 
belyse dette i forhold til teori og metodikk. Her vil de være fleksible i forhold til 
barns alder og utfordringer. Ingen kursavgift. Vi er støttet av Gjensidigestiftelsen. 
Innkvartering skjer i leiligheter (ev. hytter) med oppredde senger og 
fullpensjon. Betaling skjer av den enkelte familie direkte til hotellet. Hotellet kan 
sende regning til den enkelte kommune for de som får dekket oppholdet av 
kommunen. Dette forutsetter imidlertid at den enkelte må ha med seg en skriftlig 
bekreftelse fra betalende kommune når de sjekker inn. Dersom det er spørsmål til 
programmet eller forholdene på stedet, så ta kontakt med undertegnede eller se: 
familieparken.no 
Pris fullpensjon for hele helga:  
Voksne og ungdom fom. 14 år   kr. 1.485,- 
Barn 4-13 år      kr. 890,- 
Barn 0-3 år i egen seng    kr. 265,- 
Barn 0-3 i foreldrenes seng    Gratis 
Vi minner medlemmene om å søke sin(e) omsorgskommune(r) for dekning av 
oppholdsutgifter, gjerne også reiseutgifter, for hele familien. Vi finner det rimelig at 
kommunene dekker disse utgiftene,  inklusive opphold for egne barn. Se mal for 
søknad til kommunene om økonomisk støtte. Det er også vedlagt program for helga 
som er tenkt vedlagt søknaden. Det er mulig å klippe ut eller printe ut side 7 og 8. 
OBS! Bindende påmelding! Søk kommunene! 
 
Frist for påmelding er 1. mars! Vi må ha navn, telefon og e-post til en 
kontaktperson, samt antall voksne og barn m/alder. Gi også beskjed om spesielle 
behov ang. mat, allergier, innkvartering, o.l. 
Send en e-post til torbjorn.slungaard@ktv.no, eller ring 99699360. 
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Norsk Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag 
v/Torbjørn Slungaard 
Dronningberget 9 
7517 Hell       Hell 3/2-10 
 
 
Medlemmene i NFF Nord-Trøndelag 
 
 
 

Det innkalles herved til årsmøte i Norsk 
Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag 

 
 
 
Sted: Namsskogan Hotell, Trones 
Tid:   Fredag 5/3-2010  kl. 21.00-22.00. 
 
 
Sakliste: 
 
1. Godkjenning av innkalling og sakliste 
2. Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokollen 
3. Årsberetning (tilgjengelig på fosterhjemsforening.no/nord-trondelag) 
4. Regnskap 
5. Innkomne forslag 
6. Handlingsplan / Aktivitetsplan (se side 10-11) 
7. Budsjett 
8. Valg 
 
 
NB! Innkommende saker til årsmøtet må være motatt senest 1/3. Sendes til leder, 
gjerne pr. e-post. 
 
 
Hilsen styret 
v/Torbjørn Slungaard 
Leder NFF Nord-Trøndelag 
 

 
NORD-TRØNDELAG
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Program familiesamling 2010: 
Fredag 5. mars: 
Kl. 17.00 - 18.00  Innkvartering 
Kl. 18.00 - 19.30 Kveldsmat m/varmrett 
Kl. 19.30  Sosialt samvær, bli kjent, Quiz i møterommet i kjelleren!
Kl. 21.00 - 22.00 Årsmøte 

Lørdag 6. mars: 
Kl. 08.00 - 09.30 Frokost 
Kl. 10.00 - 16.00 Skitrekket er åpent (Følg veien til helt innerst i familieparken) 
Kl. 10.00 - 13.00 Foredrag/kurs med kaffepause: ”Hva fremmer god samhandling?” 
   Å legge til rette for god kommunikasjon 
   - Utviklingsstøttende kommunikasjon 
   - Kommunikasjon som fremmer mestring hos barn 
   Omsorg er også å være uenig  
   - Hva kan en gjøre når konfliktene blir mange 
   - Hvordan forebygge og endre negativt fokus 
Kl. 13.00 - 14.30 Lunsj ute i parken v/skitrekket 
Kl. 18.00  Middag - sosialt samvær 
Kl. 19.30 - 22.00 Diskotek for barn og unge 

Søndag 7. mars: 
Kl. 08.00 - 09.30 Frokost 
Kl. 10.00 - 14.00 Skitrekket er åpent 
Kl. 13.30 - 15.00 Lunsj - avreise 
 
Tips! Vi oppfordrer alle til å presentere seg og bli kjent med nye folk 
 Ta med noe i sekken til barna. Det kan bli litt lenge mellom måltidene 
 Det er normalt mulig å kjøre inn til skitrekket men begrenset parkering 
Husk! Alle foreldre er ansvarlige for de barna de har med seg, både på 
   hotellet og i skibakken 
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…………………………… den……./………... 
 
Til Barneverntjenesten i …………………………………………………kommune 
 
 
 
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL VINTERSAMLING FOR 
FOSTERFAMILIER. 
 
Norsk Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag arrangerer vintersamling for hele 
familien 5-7. mars 2010 ved Namsskogan Hotell på Trones. 
 
Se vedlagt program for samlinga. 
 
Vi ønsker å delta med følgende personer: 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
Pris fullpensjon for hele helga:  
Voksne og ungdom fom. 14 år   kr. 1.485,- 
Barn 4-13 år      kr. 890,- 
Barn 0-3 år i egen seng    kr. 265,- 
Barn 0-3 i foreldrenes seng   Gratis 
 
For vår familie vil det utgjøre til sammen kr………………………………............ 
 
Reise kommer i tillegg med kr……………………………….................................. 
 
Vi søker om å få dekket oppholds- og reiseutgifter. 
 
Vi ber om snarlig svar på søknaden. 
 
 
mvh .......................................................................................................................... 
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”Vitaminer til barnevernet” fra 
Forandringsfabrikken 

Kilde: http://forandringsfabrikken.no/norsk/?p=144 
 

Forandringsfabrikken har 
samarbeidet med Norsk 
Fosterhjemsforening (NFF) og 
Landsforeningen for 
Barnevernsbarn (LfB) om 
prosjektet ”Fostervettsregler” 
finansiert av Helse og 
Rehabilitering. I dette 
prosjektet ble det lagt til rette 
for at fosterbarn og 
fosterforeldre fikk uttrykke 
hvordan de ønsker å bli møtt 
av barnevernstjenesten. 
Sammen utarbeidet de regler 
for hvordan utøve ”sunt 
fostervett”. 
Forandringsfabrikken fikk i 
2009 videreført prosjektet 
under navnet ”Vitaminer til 
Barnevernet”. Prosjektet ble 
lansert 31. mars 2009 og vil 
presenteres på fagdager i hvert 
fylke for barnevernsansatte 
med ansvar for kommunale, 
statlige og private fosterhjem. 
Unge med erfaring fra 
fosterhjem sammen med 
fosterforeldre vil være viktigste bidragsytere. Det skjer i perioden november 2009 
- april 2010, i samarbeid med BUFetat i fylkene. Medlemmer i vår fylkesforening 
er også engasjert i arbeidet. 
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Handlingsplan for 

NFF Nord-Trøndelag 2010 
 
 

Samlinger: 
• Vintersamling (familiehelg ved Namsskogan Familiepark, fre-søn i mars). 
• Sommersamling (familiedag, søndag i august). 
• Badedag (lørdag i november). 

 

Årsmøte: 
• Avholdes i forbindelse med vintersamlinga. 

 

Samarbeid med Bufetat: 
• Årlig samarbeidsmøte med Bufetat på Steinkjer. 
• Vi presenterer foreninga på Bufetat sin kurshelg for fosterforeldre. 
• Årlig samarbeidsmøte med Bufetat på regionsnivå i Trondheim. 

 

Kurs: 
• Informasjon om kurs etc. videreformidles til våre medlemmer. 
• Vi diskuterer innføringen av PRIDE Del 2 sammen med Bufetat. Dette er 6 

kurs som etter hvert skal tilbys alle fosterforeldre. 
• Vi arrangerer faglig innlegg/foredrag/kurs ved vintersamlinga. 

 

Skolering av styret: 
• Vi prioriterer de nye i styret på sekretariatets organisasjonskurs. 

 

Rekruttering: 
• Vi ønsker å øke andelen fosterhjem som er medlemmer i NFF. 
• Alle medlemmer i NFF Nord-Trøndelag bør bruke anledninger som byr seg 

til å spre balansert informasjon om det å være fosterforeldre. 
 

Økonomi: 
• Vi søker alle kommuner i Nord-Trøndelag om 50 øre i støtte pr. innbygger. 
• Gjensidigestiftelsen støtter vintersamlinga 2010 med 10 000,-. Søkes på nytt 

til høsten for samlinga i 2011. 
• Foreninga er registrert i Frivillighetsregisteret og mottar dermed støtte via 

Grasrotandelen. Antall tippere som gir sin Grasrotandel til oss bør kunne 
økes. 

 

Kontakt med medlemmene: 
• 2 medlemshefter pr. år. 
• Hyppig kontakt og utsendelse av informasjon, påminnelser o.l. pr. e-post. 
• Vi kan etter behov bidra til å initiere samtalegrupper for fosterforeldre. 
 



-11- 

NFF Nord-Trøndelag 
Aktivitetsplan 2010 

 

Måned Dato Aktivitet Sted Ansvarlig Bekjentgjøres 
Februar 1 Styremøte. 

Forberede vintersamling og 
årsmøte. Regnskap, budsjett 
og medlemsblad mm. 

Inderøy 
ungdomsskole 

Leder Innkalling 

Februar  Medlemsblad 01/10 utgis. 
Innbydelse vintersamling og 
årsmøteinnkalling mm. 

 Styret Sendes pr. post/e-
post og legges på nett

Mars 1 Styremøte, planlegging 
vintersamling og årsmøte. 

Telefonmøte Leder Innkalling 

Mars 5-7 Vintersamling. Familiehelg. Trones Styret 
Mars 5 Årsmøte. Trones Leder Medlemsblad 01/10 

Mars  Styremøte, konstituering av 
nytt styre mm. 

Inderøy 
ungdomsskole 

Leder Innkalling 

April 16-18 Organisasjonskurs i NFF. 
Regions- og ledersamling. 

Quality Hotel 
Olavsgaard 

NFF sentralt Egen invitasjon fra 
sentralt. 

Mai  Styremøte. Inderøy 
ungdomsskole 

Leder Innkalling 

Juni/Juli 30-3 St Olavsloppet. NFF Nord-
Trøndelag planlegger å stille 
felles lag med 
Fosterhjemstjenesten i 
Bufetat. 

Trondheim til 
Østersund 

Bufetat: Bjørn Skei 
NFF: Torbjørn 
Slungaard 

Medlemsblad 01/10, 
nett og e-post 

August  Medlemsblad 02/10 utgis. 
Innbydelse familiedag og 
badedag mm. 

 Styret Sendes pr. post/e-
post og legges på nett

August  Styremøte. Planlegging av 
familiedag mm. 

Inderøy 
ungdomsskole 

Leder Innkalling 

August 29 Sommersamling. Familiedag. Brandheia Styret Medlemsblad 02/10, 
nett og e-post 

Oktober  Møte med Bufetat på 
regionsnivå. Ledere og 
nestledere fra 
Trøndelagsfylkene og Møre 
og Romsdal deltar. 

Nordre gt. 12 
Trondheim 

Bufetat Egen innkalling fra 
Bufetat 

Oktober  Møte mellom styret og 
Bufetat på fylkesnivå. Etterpå 
avholder vi et styremøte. 

Fokusbygget 
Steinkjer 

Leder Egen innkalling 

November 13 Badedag. Dampsaga bad Styret Medlemsblad 02/10, 
nett og e-post 
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Til: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NORD-TRØNDELAG  


