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Styrets sammensetning 
 
 
 
 

Leder:  Torbjørn Slungaard 
   Dronningberget 9, 7517 Hell 
   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:  May-Britt Fløtnes 
     Sandstad, 7670 Snåsa 

   Tlf: 74152196 
   Mobil: 97706980 

     E-post: mbflones@online.no  

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

  Styremedlem: Kjartan Stokke 
     Klæbu, 7717 Steinkjer 
     Mobil: 91181633 
     E-post: gkstokke@online.no  
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Leder 
 
Det nærmer seg årets mest populære aktivitet i fylkesforeninga vår! Se innbydelse 
på side 5, og meld dere på vintersamlinga! Denne aktiviteten vil vi ikke endre på i 
år heller men familiedagen i august har vi ennå ikke spikret. Kom gjerne med 
forslag! Nok en gang vil vi prøve å få til en familiehelg i september/oktober ved 
Holiday Club Åre. Tanken er å få til et rimelig opphold i deres lavsesong hvor 
foreninga sponser deler av oppholdet. På hotellet er det badeland med fri inngang 
for hotellets gjester samt bowling, minigolf, mm. Transport må den enkelte sørge 
for selv. 
Sekretariatet i Oslo jobber godt innen sitt kanskje viktigste ansvarsområde, nemlig 
kontakt med og påvirkning av politikere, offentlige myndigheter og etater m.m. 
De jobber også for at et nyansert bilde av fosterhjemsarbeid kommer fram i media, 
noe som er spesielt viktig når negative eller skjeve framstillinger dukker opp. Vi 
blir ofte tatt med på relevante høringsrunder og har også vært representert i viktige 
utvalg. Alt dette viser at en andel av medlemskontingenten går med til å fremme 
fosterforeldres sak sentralt på et meget godt vis. 
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! 

 

 
 
 

http://www.fosterhjem.no/ 
http://kampanje.fosterhjem.no/ 
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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 nord-trondelag@fosterhjemsforening.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 nye nettsider? 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! 
fosterhjemsforening.no 
fosterhjemsforening.no/index.php?page=nord-trondelag 
Nytt! Fast e-post til fylkesforeninga vår: nord-trondelag@fosterhjemsforening.no 

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 2011 fikk vi inn kr 2470,- på grunnlag 
av 18 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. 
Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen! 
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Invitasjon til vintersamling og årsmøte 
Namsskogan Hotell, Trones 9-11 mars 2012 

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/kjelker 
på lørdag og søndag! Også i år blir det både gratis svømmehall og diskotek for barn 
og unge på lørdagskvelden i tillegg til de vanlige aktiviteter. Gratis trådløst nettverk 
på hotellet. 

Lørdag skal vi ha et interessant foredrag med tema: ”Positivt fokus på barn og 
unges psykiske utvikling”. Foredragsholdere er Jorunn Eide og Unn Kristin Vedal. 
De vil si noe om: Hva som kan være til hjelp for at barn og unge skal få en god 
psykisk helse. Hva som kan styrke barna slik at de får det best mulig med seg selv. 
Eksempel på tilbud som finnes til foresatte for å styrke de i sin rolle. Tilbud til barn 
og unge som kan bidra til en positiv utvikling. 

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. 1600,- 
Barn 4-13 år      kr. 1050,- 
Barn 0-3 år i egen seng    kr. 350,- 
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 26. februar! 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/SMS til 99699360. 
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Norsk Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag 
v/Torbjørn Slungaard 
Dronningberget 9 
7517 Hell 
 
 
Medlemmene i NFF Nord-Trøndelag 
 
 
 

Det innkalles herved til årsmøte i Norsk 
Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag 

 
 
 
Sted: Namsskogan Hotell, Trones 
Tid:   Fredag 9/3-2012  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) 
4. Regnskap 
5. Budsjett 
6. Aktivitetsplan (se side 11) 
7. Innkomne forslag 
8. Valg 
 
 
NB! Innkommende saker til årsmøtet må være motatt senest 26/2. Sendes til leder, 
gjerne pr. e-post. 
 
 
Hilsen styret 
v/Torbjørn Slungaard 
Leder NFF Nord-Trøndelag 
 

 
NORD-TRØNDELAG
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Program familiesamling 2012: 
Fredag 9. mars: 
Kl. 17.00 - 18.00  Innkvartering 
Kl. 18.00 - 19.30 Kveldsmat m/varmrett 
Kl. 19.30  Sosialt samvær, bli kjent 
Kl. 21.00 - 22.00 Årsmøte (møterom kjeller) 

Lørdag 10. mars: 
Kl. 08.00 - 09.30 Frokost 
Kl. 10.00 - 15.30 Skitrekket er åpent, gratis heis, ski og kjelker 
Kl. 10.00 - 13.00 Foredrag: ” Positivt fokus på barn og unges psykiske utvikling” 

ved Jorunn Eide og Unn Kristin Vedal (møterom kjeller). 
Hva som kan være til hjelp for at barn og unge skal få en god psykisk helse. Hva som kan 
styrke barna slik at de får det best mulig med seg selv. Eksempel på tilbud som finnes til 
foresatte for å styrke de i sin rolle. Tilbud til barn og unge som kan bidra til en positiv utvikling. 
Kl. 13.00 - 14.30 Lunsj inne i parken v/skitrekket 
Kl. 16.00 - 17.30 Svømmehallen er åpen og gratis for våre medlemmer 
Kl. 18.30  Middag - sosialt samvær 
Kl. 20.00 - 22.00 Diskotek for barn og unge 

Søndag 11. mars: 
Kl. 08.00 - 09.30 Frokost 
Kl. 10.00 - 14.00 Skitrekket er åpent, gratis heis, ski og kjelker 
Kl. 13.30 - 15.00 Lunsj - avreise 
Tips! Vi oppfordrer alle til å presentere seg og bli kjent med nye folk. 

Ta med innesko og noe i sekken til barna. Det kan bli litt lenge mellom 
måltidene. Det er normalt mulig å kjøre inn til skitrekket innerst i 
parken men det er begrenset med parkering. Hunder ikke tillatt i 
parken. 

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 9-11. mars 2012 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. 1600,- 
Barn 4-13 år      kr. 1050,- 
Barn 0-3 år i egen seng    kr. 350,- 
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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Forandringsfabrikken 
 

Norsk Fosterhjemsforening har lenge samarbeidet med Forandringsfabrikken. De 
har startet en helt ny arbeidsmetode basert på en tanke om at hjelpesystemene i 
Norge i mye større grad må utvikles ut fra svar fra dem de vil hjelpe. De har 
mottatt flere priser og fått mye oppmerksomhet for sitt arbeid. Nettsidene 
forandringsfabrikken.no anbefales for nærmere informasjon. Mye interessant 
lesning der. Flere av prosjektene retter seg spesielt mot barnevernet og 
fosterhjemsomsorgen. Bare for å nevne noen av de mest relevante prosjektene: 

• Barnevernsproffene 
• Stortingsmelding fra unge 
• SamværsProffene  
• FlytteProffene 
• JustisProffene 
• Vitaminer til barnevernet 
• PengeProffene 
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Handlingsplan for 
Norsk Fosterhjemsforening 

2012-2014 
FORMÅL 
Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på 
alle plan innen fosterhjemsomsorgen. Dette gjøres gjennom følgende 
satsningsområder: 

FOSTERBARN 
• Sikre fosterbarn gode oppvekstvilkår. 
• Arbeide for at alle fosterbarn blir utredet slik at de sikres riktig og 

tilstrekkelig hjelp og tiltak til rett tid ved barnets alle overganger i perioden 
0-23 år. 

• Arbeide for at alle barn og unge i fosterhjem får et reelt tilbud om 
oppfølging fra barnevernet frem til de er 23 år. 

• Arbeide for at hvert fosterbarn får tilgang på sin livshistorie gjennom egen 
livsbok. 

FOSTERHJEM 
• Forbedre fosterhjemmenes rammevilkår. 
• Arbeide for økt KS-sats som grunnpakke slik at alle kan kjøpe 

pensjonsforsikring, samt undersøkelse i forhold til skattereduksjon for de 
som blir fosterforeldre. 

• Arbeide for at fosterforeldres egne barn blir hørt og ivaretatt. 
• Arbeide for å få et uavhengig organ som bisitter ved konflikt mellom 

barnevernet og fosterhjem, samt å etablere en kontrollinstans med 
myndighet til å overprøve barnevernets enkeltvedtak. 

MEDLEMMER OG ORGANISASJON 
• Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en attraktiv interesseorganisasjon. 
• Arbeide for at det blir attraktivt å sitte som medlem i fylkesstyret. 
• Arbeide for å profilere Norsk Fosterhjemsforening. 
• Arbeide for at alle fosterforeldre i Norge blir medlemmer i Norsk 

Fosterhjemsforeing. 
• Arbeide for at fosterbarn og fosterforeldres egne barn får en stemme inn i 

foreningen. 

Denne handlingsplanen ble vedtatt på landsmøtet i Balestrand 28.-30. oktober 
2011. 
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NFF Nord-Trøndelag 
Aktivitetsplan 2012 

 

Måned Dato Aktivitet Sted Ansvarlig Bekjentgjøres 
Februar 6  Styremøte. 

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

Inderøy Leder Innkalling på e-post 

Februar   Medlemsblad 01/12 utgis. 
Innbydelse vintersamling og 
årsmøteinnkalling mm. 

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

Februar   Søknader til kommunene og 
brev til de utmeldt sendes ut 

  Styret Pr. brev/e-post 

Mars  5 Styremøte, planlegging 
vintersamling og årsmøte. 

Telefonmøte kl 
21 

Leder Innkalling på e-post 

Mars 9-11 Vintersamling. Familiehelg. Trones Styret 
Mars 9 Årsmøte. Trones Leder 

Medlemsblad 01/12 

Mars / 
April 

  Styremøte, konstituering av nytt 
styre mm. 

 Leder Innkalling på e-post 

April 20-22 Organisasjonskurs i NFF. 
Regions- og ledersamling. 

First Hotel 
Ambassadeur 
Drammen 

NFF 
sentralt 

Egen invitasjon fra 
sentralt. 

Mai / Juni   Styremøte hvis behov Telefonmøte Leder Innkalling på e-post 
August   Medlemsblad 02/12 utgis. 

Innbydelse familiedag og 
badedag mm. 

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

August   Styremøte. Planlegging av 
familiedag mm. 

Inderøy Leder Innkalling på e-post 

August  26 Sommersamling/Familiedag   Styret Medlemsblad 02/12, 
nett og e-post 

September   Familiehelg i Åre ved Holiday 
Club, badeland m.m. 

Åre, se 
holidayclub.se 

Styret Medlemsblad 02/12, 
nett og e-post 

Oktober   Møte mellom styreledere i 
regionen og Bufetat på 
regionsnivå. 

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 Innbydelse på e-post 
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Til: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NORD-TRØNDELAG


