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Styrets sammensetning 2008 
 
 
 
Leder:  Torbjørn Slungaard 
Adresse:  Dronningberget 9, 7517 Hell 
Tlf. pr.: 74824568 Mobil: 99699360 E-post: torbjorn.slungaard@ktv.no  
 

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

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

Sekretær:  Rolf Ove Viken 
Adresse:  Lilleenget 31, 7800 Namsos  
Tlf. pr.: 74270728 Mobil: 97169179 E-post: rolf.ove.viken@ntebb.no  
 

Studieleder: Karin E. V. Tapio 
Adresse:  Furuskogvegen 33, 7713 Steinkjer  
Tlf. pr.: 40247036    E-post: oss@taakeheimen.no  
 

Styremedlem: Terje Bjerkan 
   Lerkehaugv. 51, 7711 Steinkjer  
Tlf. pr.: 74165776 Mobil: 93819366 E-post: terje.bjerkan@ntebb.no  
 

Styremedlem: Tommy Gilberg 
   7629 Ytterøy  
Tlf. pr.: 74089754 Mobil: 95777205 
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Leder 
 
Da har det allerede blitt oktober, og vi nærmer oss slutten av årets aktivitetsplan. 
St. Olavsloppet 2008 er histore, og de som ønsker å lese litt om 
Fosterhjemskameratenes innsats i løpet kan se i Fosterhjemskontakt nr. 4/2008. 
Sprekt av de som deltok, og vi oppfordrer flere til å vise sin interesse til neste år! 
Familiedagen i Øynaparken må vi betegne som en suksess, med solskinn, 100 
deltagere, høyt aktivitetsnivå og god mat. Til slutt markerte vi fylkesforeningas 
25-årsjubileum. Takk til Louise Weider, tidligere leder i fylkesforeninga og nå 
medlem i hovedstyret, for hennes framføring av en ”rap” originalt skrevet for 20-
årsjubileet (se side 6-8). Louise ber meg hilse til dere alle! Det ligger en enorm 
innsats, både i det alle våre fosterhjem samlet har utført i løpet av disse 25 år, men 
også i det hvert fosterhjem utfører hver dag. 
Styret deltok på årets organisasjonskurs med tre deltagere fra styret (Frid, Karin og 
John). Det ble samtidig avholdt regionssamling. Deltagelse på slike samlinger er 
viktig og utbyttet var godt. 
Lørdag 15. november blir det badedag på Dampsaga Bad. Møt opp! Dette blir mye 
moro til en lav kostnad som for eksempel kan kombineres med en handletur på 
Steinkjer. 
Vi oppfordrer alle til å bruke rådgivningstjenesten i NFF sentralt, og til å ta 
kontakt med oss i styret lokalt om dere har spørsmål eller forslag. Minner også om 
fosterhjemsstudiet i Stavanger som har påmeldingsfrist 1. november. Det jobbes 
stadig med et lignende studie i Trondheim, men dette ser ut til å være en prosess 
som nødvendigvis vil ta litt tid. 

Torbjørn Slungaard 
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Informasjon 
 
Styret ønsker å enklere kunne komme raskt i kontakt med alle medlemmer i 
Nord-Trøndelag: Vi ber derfor alle om å melde inn en eller flere e-postadresser 
de ønsker å motta informasjon/spørsmål på. Send en e-post om dette til leder 
(torbjorn.slungaard@ktv.no), og angi adresse(r) samt om dere kan godta å motta 
medlemsbladet og annen info kun på e-post. Det vil i så fall spare oss for noen 
utgifter til opptrykking og porto! Vi mangler stadig mange! 
 
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 vil starte og legge 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. http://www.fosterhjemsforening.no 
 
Fosterhjemsstudiet i Stavanger: ”Utdanning for fosterforeldre, 30 sp” 
Se link under http://www.fosterhjemsforening.no for informasjon. 
 
 
 

 
Fornøyde fosterhjemskamerater ved innkomst på Trondheim Torg. F.v. Jon Martin, Rolf 
Kaasen, Jim Andre, Jon Anders og Anne Jannicke (Kilde: www.bufetat.no) 
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Lørdag 15. november er alle våre medlemmer velkomne 
til badedag på Dampsaga Bad, Steinkjer! 

 
Vi har adgang fra kl. 11:00 

Badinga må avsluttes senest kl. 16:30 
 

Egenandel: Kr. 100,- pr. familie 
betales i resepsjonen ved ankomst 
Meld inn antall voksne og barn! 

Senest: 9. november 
Til: Karin Tapio 

Helst på E-post: oss@taakeheimen.no 
Ev. på mobil: 40247036 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.dampsaga-bad.no
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Familiedag i Øynaparken 
 
 
 
 
 
 

Søndag 31 august var 100 medlemmer samlet i Øynaparken på Inderøy. En slik 
utedag er veldig avhengig av været for å kunne bli skikkelig bra, og med over 20 
grader og sol lå alt til rette for en vellykket samling!  
Vi startet dagen med kaffe, saft og vafler. Deretter var det aktiviteter. Det gikk i 
puttball (golf spilt med fotball), minigolf og bueskyting. Det var også ei stor 
sandkasse for de minste og store uteområder å boltre seg på. Hovedretten var 
spekemat med mye tilbehør. Meget bra mat! 
Før avreise markerte vi fylkesforeningas 25-årsjubileum med kaffe og kaker 
sponset av Vangs mekaniske verksted, Unicon, Madsen Service AS og 
Øynaparken. Louise Weider, tidligere leder i fylkesforeninga og nå medlem i 
hovedstyret, framførte en ”rap” originalt skrevet for 20-årsjubileet. Styret fikk 
også overrakt en flott bukett med 25 roser fra henne. Denne mottok vi på vegne av 
alle tidligere og nåværende medlemmer gjennom 25 år! Vi takker Frid, vår 
nestleder, for hennes ekstra engasjement i dette arrangementet. 
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Vi rapper for alle oss i NFF Nord-Trøndelag 
i forbindelse med 25-årsjubileet 

i Øynaparken 31.august 2008 
 

Ei forening, ei fosterhjemsforening 
NTFF vart navnet – no har vi ei ny benevning! 
Stifta i 1983 – og gjett om vi e veldig gla for det!! 
Da fikk vi nån å snakk me 
Nån som skjønt ka vi sa  
Nån som vesst ka vi skuill ha 
Faglig påfyll det e bra 
Og få kom sæ heimafra 
Det va mytji vi kuinn lær 
Vi skjønt kolles det skuill vær 
Nye venna – ja - i flæng 
Nån som vi kainn ha læng 
Ungan kosa sæ jo å 
Når dæm ainder fekk sjå 
Nån som å vesst koss det va  
Å mått reis my te og fra 
Dro på samling – ja, i tropp 
Og vi syntes dæm va topp 
Meråker og Trones, ja Heia e bra 
Gjæslingan – vi kuinn nesten itj dra ifra 
Sund Folkehøgskole, ja Teveltunet med  
Mytji å gjørra - og artig va det. 
Vi leika og feska og gjekk litt på ski 
Da va det lætt - å værra bærre blid 
Te Jektvold`n og Tingvold`n ba Fylket oss inn 
Det ga oss påfyll og lætta vårres sinn 
I dag – her i Øynaparken har vi slått leir 
Og her kainn vi heint oss inn enno meir. 
Vi takke førr ailt som vi fekk av de ainder 
No dele vi minnan her i lag med kverainder 
Til lykke med året som e 
Og ailt det som vi kainn få te. 
 

VI JUBILERER OG GRATULERER !!!!!!! 

Opprinnelig skrevet av Anne Katrine og Terje Haugum, Øivind Kjesrud og Louise Weider til 20-årsjubileet 
som ble feira i Brandheia villmarksleir. 
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”Fostervettsregler” med Forandringsfabrikken 
Kilde: http://forandringsfabrikken.no/norsk/?p=144 

 
Ungdom som har vært i fosterhjem har de siste årene kommet til oss med mange 
ideer til forbedring av barneverntjenesten. Fosterforeldre har og erfaringer og 
innspill de ønsker skal bli lyttet til. I dette prosjektet legger vi til rette for at 
fosterbarn og fosterforeldre får uttrykke hvordan de ønsker å bli møtt av 
barnevernstjenesten. Sammen skal de utarbeide regler for hvordan utøve ”sunt 
fostervett”. Arbeidsverksteder gjennomføres i Oslo, Trondheim og Bergen. 
I Trondheim har fosterforeldrene møttes to ganger, siste samling der blir 
1.november. Samling med unge i fosterhjem ble gjennomført 3.-4.oktober. 
I Oslo vil vi gjennomføre samlinger med fosterforeldre og fosterbarn i oktober og 
november. 
Deltakere fra de ulike verkstedene, vil etter hvert møtes i en redaksjon. 
Fostervettsreglene presenteres for media og fagfolk. Bygd på innspillene fra 
brukerne, tror vi da barneverntjenester rundt om i landet kan gjøre en enda mer 
treffsikker og effektiv jobb. Reglene vil også kunne være nyttig for de lokale BUF-
etatene og BUF-direktoratet. Fosterbarn og fosterforeldre vil bidra i lansering av 
heftet for nasjonale myndigheter og for media. 
Forandringsfabrikken samarbeider med Norsk Fosterhjemsforening (NFF) og 
Landsforeningen for Barnevernsbarn (LfB) om prosjektet. Det er finansiert av 
Helse og Rehabilitering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siste samling hvor fosterforeldre fra Nord-Trøndelag kan delta er planlagt til 1. 
november. Ta kontakt med Torbjørn Slungaard i styret dersom du er interessert i 
å delta. Noen års erfaring som fosterforeldre er eneste krav for å kunne delta, men 
antall plasser er begrenset. 
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Handlingsplan for 
NFF Nord-Trøndelag 2008 

 
 

Samlinger: 
• Sommersamling (familiedag på Øyna i Inderøy i månedsskiftet, aug/sept). 
• Vintersamling (familiehelg fre-søn i Namsskogan Familiepark, mars). 
• Badedag (Dampsaga Bad Steinkjer, november). 

 
Medlemsmøte: 

• Ikke konkretisert for 2008. 
 
Samarbeid med Bufetat: 

• Årlig møte på høsten om organisering av fosterhjemstjenesten, kurs og 
samtalegrupper etc. 

• Møter med Bufetat på regionsnivå (regionssak). 
 
Kurs: 

• Informasjon og oppfordring til kursing etc. 
• Vi deltar i diskusjonene rundt et mulig fosterhjemsstudie ved Høgskolen i 

Sør-Trøndelag (regionssak). 
 
Skolering av styret: 

• Vi bruker tillitsvalgtmappa aktivt på styremøtene og prioriterer de nye i 
styret på organisasjonskurs i september.   

 
Rekruttering: 

• Vi ønsker å øke andelen fosterhjem i Nord-Trøndelag som er medlemmer i 
NFF. 

• Alle medlemmer i NFF Nord-Trøndelag bør bruke alle anledninger som byr 
seg til å spre balansert informasjon om det å være fosterforeldre. 

 
Økonomi: 

• Vi søker alle kommuner i Nord-Trøndelag om generell støtte og vi vil søke 
spesifikk støtte til arrangementer. 

 
Kontakt med medlemmene: 

• 2 medlemshefter pr. år. 
• Vi vil se på mulighetene for å initiere samtalegrupper samt fadderordninger 

for nye fosterforeldre (regionssak). 
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NFF Nord-Trøndelag 
Aktivitetsplan 2008. 

 

Måned Dato Aktivitet Sted Ansvarlig Bekjentgjøres 
Januar 17 Styremøte 

Forberede vintersamling og 
årsmøte 08. Utsending av 
Årsmøtepapirer 

Breidablikk 
Steinkjer 

Styret Innkalling 

Mars 3 Styremøte, planlegging 
vintersamling og årsmøte 

Telefonmøte Styret Innkalling 

Mars 7-9 Vintersamling Trones Styret 
Mars 7 Årsmøte Trones Styret 

Egen invitasjon 
utsendt pr. post 

Mars 26 Styremøte, konstituering av 
nytt styre 

Breidablikk 
Steinkjer 

Styret Innkalling 

April 25-27 Landsstyremøte inklusive 
regionsamling. 
Leder og studieleder deltar. 

Thon Hotel 
Arena, 
Lillestrøm 

NFF sentralt Egen invitasjon fra 
sentralt. 

April 28 Styremøte Breidablikk 
Steinkjer 

Styret Innkalling 

Mai  Medlemsblad 1/08 utgis  Styret Sendes pr. post og 
legges på nett 

Juli 2-5 St Olavsloppet. NFF Nord-
Trøndelag stiller med felles 
lag med Fosterhjemstjenesten 
i Bufetat. 

Østersund til 
Trondheim 

Bjørn Skei 
John Anders 
Lillemark 
Kontakt i styret er 
Torbjørn Slungaard 

Medlemsblad 1/08, 
nett og e-post 

August  Styremøte  Breidablikk 
Steinkjer 

Styret Innkalling 

August 31 Familiedag Øynaparken Styret Medlemsblad 1/08, 
nett og e-post 

September 5-7 Organisasjonskurs trinn 1-3. 
Regions- og ledersamling 
De nye i styret prioriteres. 

Sundvolden 
Hotel 
http://www.sundv
olden.no/  

NFF sentralt Egen invitasjon fra 
sentralt. 

Oktober  Medlemsblad 2/08 utgis  Styret Sendes pr. post, e-
post og legges på nett

Oktober 20 Møte med Bufetat på 
regionsnivå. Ledere og 
nestledere deltar. 

Nordre gt. 12 
Trondheim 

Regionsleder Egen innkalling 

Oktober 27 Møte mellom styret og 
Bufetat på fylkesnivå. Etterpå 
avholder vi et styremøte. 

Bufetat/ 
Fokusbygget 
Steinkjer 

Leder Egen innkalling 

November 15 Badedag Dampsaga 
Bad, Steinkjer 

Styret Medlemsblad 2/08, 
nett og e-post 

 
Aktivitetsplan for 2009 kommer i neste medlemsblad som er planlagt utgitt i februar. 
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Til: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NORD-TRØNDELAG 


