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STYRET i Norsk Fosterhjemsforening ROGALAND 2017              
 
Leder:   Solfrid Kjærvoll-Birkedal, Figgjo, 92431082. solfrid.kb@gmail.com 
                                      Har erfaring med barn og unge gjennom skole og allsidig organisasjons- 
                                      virksomhet. Gode erfaringer med skolebytte. Nestleder i Hovedstyret i  
                                      Norsk Fosterhjemsforening. Tidligere SFO-leder. 
 
Nestleder:  Linn Dræggevik, Stavanger, 901 47 667, belle@lyse.net   
                                      Har lang erfaring som fosterhjem og besøkshjem. 
              
Kasserer:  Norunn Johnsen, Sandnes, 924 58 761, norunjoh@online.no  

Har erfaring med småbarn, ungdom og 2 base                                       
 

Sekretær:  Lisbeth Hagen, Stavanger, 452 45 452, lisbeth.hagen11@gmail.com  
Har lang erfaring med barn og ungdom i skole, fosterhjem og besøkshjem. 

  
 
 
Styremedlemmer:  Monica Sjursen Skogland, Haugesund, 93083831,  
                                      Monica_sjursen@yahoo.no                      

Har erfaring med barn og ungdom, (fosterhjem og besøkshjem) samt skole 
og fritidsklubb. Har også bred erfaring innen frivillig organisasjonsarbeid. 

 
Anne Beth Jacobsen, Stavanger, 400 10 265, 
anne.beth.jacobsen@gmail.com  
Har erfaring ift nettverksplassering. Har erfaringer fra politisk arbeid og i 
Gulating, samt forliksrådet. 
 
Arild Strandberg, Hellvik, 90541772, arild.nff.rogaland@gmail.com 
Har erfaring med barn og ungdom (fosterhjem og støttekontakt). Har erfaring 
innenfor frivillig arbeid i Røde Kors Hjelpekorps. 

 
   
 
Varamedlemmer: Lindi Helland 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. 

 
Iris Margareta Høie, Sandnes, 900 81 588, ihoie@yahoo.no  
Har erfaring som fosterhjem. 
 

                                       
 
Valgkomite:             Leder: Geir Simion Sørdal, nord,  gsoerd@online.no 
               Medlem: Pål Dahl Andersen, sør,  pda@lyse.net 

 
 
E-mailadresse:          Rogaland@fosterhjemsforening.no 
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               LEDEREN HAR ORDET…… 
 

”Tålmodighet er en dyd” var det noen som sa en gang. Den dyden er i alle fall ikke 
jeg forunt… 
 
Og jeg vet altså hva jeg snakker om, for ikke lenge siden avsluttet jeg eeeeendelig 
et uhorvelig langt svangerskap! 9 hele måneder med nesten kun ett eneste fokus; 
et nytt familiemedlem, ei ny æra! Når kommer dette barnet? Er vi klar? Har vi alt 
vi trenger av utstyr? Må vi ha ny bil? Hvordan ser dette lille mennesket ut? 
Hvilken personlighet vil det ha? Er det gutt eller jente? Og så er man omsider 
dagsventende og man forlater knapt heimen uten ferdigpakket fødebag og med 
alle papirer på stell… Og har man 9 år mellom første og andre graviditet, vekker 
det et snev av nysgjerrighet hos til og med den mest diskre jordmor: ”Jeg ser at 
du har et barn ifra før, gleder han eller hun seg til å bli storebror?” ”Ja, guttene 
gleder seg veldig til å bli storebrødre!” sier jeg stolt. ”Guttene – var det 
tvillinger??” sier jordmor overrasket. ”Neida, jeg er fostermor” sier jeg, med 
største selvfølgelighet. 
 
Å være i en prosess for å bli fosterforeldre, enten for aller første gang eller for 
andre eller tredje gang, er litt av en tålmodighetsprøve. Som gravid går man (takk 
og lov!) bare dagsventende en måned eller så, men som vordende fostermor eller 
fosterfar kan man gå dagsventende i månedsvis!! Fra det øyeblikket man er 
anbefalt etter et PRIDE-kurs setter man nærmest alt på pause. Telefonen er aldri 
langt borte og man er i ventemodus… Dager, uker og måneder snegler seg av sted. 
Men så skjer det; vannet går ikke, men telefonen man så lenge har ventet på 
kommer og da går ting gjerne fryktelig fort!  
 
Uavhengig av om det er en nyfødt baby eller en tenåring som kommer som 
fosterbarn er de første ukene og månedene krevende. Man skal bli kjent med 
dette lille barnet. Barnet man selv har båret frem, har man blitt litt kjent med i de 
månedene man gikk gravid. Kanskje kjenner man igjen døgnrytmen og noen av 
bevegelsene? Som mamma til et barn man har båret frem, har man fullt innsyn i 
barnets journal og papirer. Og ting går ”smooth”. Jaja, kanskje ikke akkurat 
navnevalget, om det er stor uenighet og motstridende preferanser her, men ellers 
går ting litt sånn automatisk. Straks barnet er født er man registret som forelder. 
Barnet får personnummer og attpåtil fastlege knapt før man har rukket hjem fra 
sykehuset. Skulle det bli oppdaget noen avvik på legevisitten er du den første som 
får vite det. Med fosterbarnet er du gjerne den siste som får vite noe som helst. Og 
ting går i alle fall ikke av seg selv. Og man har heller ikke anledning til å bytte 
fastlege, søke om europeisk helsetrygdekort eller ordne bankkonti og eventuelt 
minibankkort til fosterbarnet.  
 
Noen fosterforeldre opplever at barnevernstjenesten tar avgjørelser ”over hodet” 
på dem som fosterforeldre - som hverdagsforeldre. Og når barnevernstjenesten 
har bestemt seg for noe, ja så blir det slik. Utilsiktede flyttinger er et eksempel 
her. Som biologiske foreldre vil man inviteres til dialog med barnevernstjenesten  
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og det settes inn hjelpetiltak før barnet eventuelt tas ut fra hjemmet. Slik er det 
nødvendigvis ikke med fosterbarn og fosterforeldre står sjokkert og vantro 
tilbake når barnevernstjenesten har fattet et vedtak og barnet plutselig flyttes. 
Mange fosterforeldre føler seg stemmeløse i møte med systemet. Norsk 
Fosterhjemsforening ønsker her å være en stemme for de stemmeløse – og 
rådgivningstelefonen vår er en tjeneste mange benytter seg av. Foreningen har 
fått til mye så langt, men vi har fortsatt en lang vei å gå. Heldigvis har vi mange 
eksempler på både lykkelige fosterforeldre og lykkelige fosterbarn. Og vi 
opplever at mange i barnevernstjenesten tar fosterforeldrene på alvor og setter 
samarbeid høyt.  Det så vi da vi inviterte til samarbeidsmøte høsten 2016. Norsk 
Fosterhjemsforening Rogaland er også invitert inn til møte med 
barnevernstjenesten og møte med politikere fordi vår stemme blir satt pris på og 
ansett som viktig. Det er vi utrolig glade for.  

 
De beste ønsker for våren og sommeren, og lykke til i den prosessen 

du/dere står i. 
- Solfrid - ☺ 

 

                                       
                                           Takk til Randi for at vi får bruke maleriet ☺ 
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ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016 
 

Årsmøte ble avholdt 05.02.2017, i Tasta bydelshus i Stavanger.  
Møtet ble satt kl. 18.45  
 

SAK  1/16 Åpning av årsmøtet v/ konstituert leder Linn Dræggevik               
                         
                        Nestleder, og dagens konstituerte leder, Linn Dræggevik, ønsket de 
                        frammøtte velkommen til Årsmøtet.  
 
SAK   2/16 Konstituering av årsmøtet – valg av møtefunksjonærer 

 
KONSTITUERING AV MØTET 

  Konstituert leder Linn Dræggevik åpnet møtet og ledet møtet t.o.m sak  
                     2 

           Valg av årsmøtefunksjonærer 
Innstilling: 
Møteleder: Monica Sjursen Skogland 
Sekretær: Lisbeth Hagen  
2 representanter til å underskrive protokollen: Linn Dræggevik og Iris 
Margarita Høie 
 
Vedtak: 
Møteleder: Monica Sjursen Skogland 
Sekretær: Lisbeth Hagen 
2 representanter til å underskrive protokollen: Linn Dræggevik og 
Iris Margarita Høie 
 

                      Årsmøtet ble nå ledet videre av Monica Sjursen Skogland 
 
 
SAK  3/16 Godkjenning av antall stemmeberettigede, innkalling, dagsorden  
                     Og forretningsorden 

 
     Registrering av stemmeberettigede 

Det ble registrert 6 Stemmeberettigede 
 

     Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 
Enstemmig 
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Vedtak: 
Godkjent innkalling, dagsorden og forretningsorden 
 

 
SAK 4 /16  ÅRSBERETNING 
 
  Årsberetning lest opp av konstituert leder Linn Dræggevik  
                     Vedtak:   
  Årsberetning er godkjent 
 
SAK 5 /16 Regnskap 2016 

 
Møteleder utdypet regnskapet for Årsmøtet.  
 
Forslag: Regnskap for 2016 godkjent 

                     Vedtak:  
Regnskap 2016 er enstemmig godkjent. 
 
  

SAK 6/16 Budsjett 2017 
Møteleder utdypet budsjett 2017 for Årsmøtet 

  Det ble stilt spørsmål ift kursinntekter? Hvorfor arrangerer vi ikke kurs?  
  Vi tenker at foreningen videreformidler alle kurs som er av interesse for 
                     fosterforeldre, i regi av aktuelle partnere. Å arrangere kurs krever for  
                     tiden for mye fra styret både ift tid og ansvar, samt at det også  blir en  
                     økonmisk  utgiftspost.   

 
Forslag: Budsjett for 2017 godkjent 

                    Vedtak: Budsjett for 2017 enstemmig godkjent. 
 
 
SAK 7 /16 Handlingsplan 2017  
  Aktivitetsplan 2017 

   
Fylkesstyrets innstilling: 
Gjeldende handlingsplan fra Norsk Fosterhjemsforening lest opp 
og foreløpig aktivitetsplan/årshjul lagt fram  
 

                     Forslag til vedtak:     
Endelig aktivitetsplan for Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 2017 
fastsettes på første styremøte med det nye styret.   
 
Vedtak: 

 Aktivitetsplan for Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 2017 
          fastsettes på første styremøte, med det nye styret 
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SAK 8/16       Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid 
 

         Konstituert leder, Linn Dræggevik, orienterte om regions-samarbeidet  i  
                   vest 
                Vedtak: Fylkesstyret tar til etterretning orienteringen om regions-  
                     samarbeidet i vest. 
 
 
SAK 9 /16  INNKOMNE FORSLAG 

 
Fastsettelse av styrehonorar 
Norsk Fosterhjemsforening har vedtak på honorar/godtgjøring for å sitte 
i styret. Styret ønsker å viderefører samme satser for 2017 som i 2016, 
med en presisering om deltakelse på mer enn 50% av styremøtene.  

                      
Fylkesstyrets innstilling:  
Forslag til opprettholdelse av gjeldene vedtak og en presisering: 
Medlemmer i styret (både faste og vara) får et honorar tilsvarende den 
til enhver tid gjeldene medlemskontingent, som et styrehonorar. Leder 
får honorar tilsvarende den til enhver tid gjeldene sats for fritatt beløp 
for beskatning.  
Honorar utbetales etterskuddsvis, i inneværende regnskapsår. 
Betingelsen er at medlemmet har deltatt på minst 50% av styremøtene.  
 

            Vedtak:  
Alle medlemmer av styret får et honorar tilsvarende den til enhver tid 
gjeldene medlemskontingent, som et styrehonorar. Leder får honorar 
tilsvarende den til enhver tid gjeldene sats for fritatt beløp for 
beskatning.  
Honorar utbetales etterskuddsvis, i inneværende regnskapsår. 
Betingelsen er at medlemmet har deltatt på minst 50% av styremøtene. 
 

 
Sak 10/16 OPPNEVNING AV REVISOR/ER 
   

 Fylkesstyrets innstilling: Norsk Fosterhjemsforening Rogaland   
          opprettholder avtalen med Ottar Lutsi som revisor for Norsk  
          Fosterhjemsforening Rogaland 

 

Vedtak:  
Enstemmig at Ottar Lutsi fortsetter som  revisor for Norsk 
Fosterhjemsforening Rogaland 
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Sak 11/16 VALG AV FYLKESSTYRE 
 

Møteleder geleidet Årsmøtet gjennom valget.  
(Det ble presisert at alle i styret får samme mulighet til å være med på 
Norsk Fosterhjemsforening Rogalands aktiviteter, uansett om en er 
styremedlem eller varamedlem).  
 
Valgkomiteens innstilling: 
Leder:  
Solfrid Kjærvoll-Birkedal, 1 år; ikke på valg (sør) 
Nestleder: 
Linn Dræggevik, 2 år (sør)  
Styremedlemmer:      
Lisbeth Hagen, 1 år; ikke på valg (sør)  
 Norunn Johnsen, 2 år (sør)    
Monica Sjursen Skogland, 1 år; ikke på valg (nord) 
Anne Beth Jacobsen, 2 år  (sør) 
Varamedlemmer:    
Lindi  Helland Brandvik, 1 år, (nord) 
Arild Johan Carlsen Strandberg, 1 år (sør) 
 Iris Margarita Høie, 2 år (sør)     
 
Vedtak: 
Alle valgt ved akklamasjon.  
Det nye styret konstituerer seg selv.  
     

  VALG AV VALGKOMITE 
  

Fylkesstyrets innstilling: Geir Simion Sørdal (nord)  Leder  
                                           Pål Dahl Andersen (sør) Medlem 
Vedtak: 
Fylkesstyrets innstilling vedtatt;  
Leder: Geir Simion Sørdal (nord)  
Medlem: Pål Dahl Andersen (sør) 

 
                    Funksjonstid er fra ett årsmøte til neste årsmøte          
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   NY I STYRET  
 

Iris Margarita Høie                              
 
Iris er ei fargerik ung dame på 43 år som bor i Sandnes. Til daglig jobber hun 
som prosjektøkonom. Hun er fostermor til en jente på 10 år og har hatt en 
plassering tidligere også. Iris er singel og gjennom fosterhjemsarbeidet så hun 
en flott mulighet til å bli mor. Da hun ble spurt om å stille til valg i Rogaland sa 
hun JA fordi hun lett lar seg engasjere og ser hvilke utfordringer som finnes i 
fosterhjemsarbeidet. 
Hun ser frem til å bli kjent med styret og dets arbeid, og til å treffe våre 
medlemmer på arrangementene våre 
 

 

Anne Beth Jacobsen                         
 
Anne Beth er ei tydelig og uredd flott dame på 64 år fra Stavanger. Hun er nå 
hjemmeværende sammen med sitt fosterbarn/barnebarn og er fullt engasjert i 
denne jobben for at barnebarnet skal få en god avslutning på den 
videregående skolegangen og en god start på voksenlivet ☺  
Anne Beth var heller ikke vanskelig å få til å si JA til å stille på valg for 
styreverv i Fosterhjemsforeninga – og styret er glade for å ha henne med på 
laget!  
Anne Beth er særlig interessert i å jobbe med planarbeid, og samtidig gleder 
hun seg til å treffe våre styrevenner fra andre fylker og ikke minst dere 
medlemmer i Rogaland!   
 

               Styret ønsker Iris og Anne Beth velkommen!! 
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FOSTERHJEMSCAFÈ i Haugesund 

 
I februar arrangerte vi fosterhjemskafe for andre gang i Haugesund og det var kjekt! 
Positivt å få lov til å møtes over en god kopp kaffe og noe å bite i. (Må nevnes at 
gulrotkaken som selges hos Carlos er fantastisk god, mmmmm ;-) ) 
Alle som var tilstede kjente noen, men ingen kjente alle og praten gikk lett rundt 
bordet. Noen fosterforeldre var helt ferske i gamet og noen hadde lang erfaring. 
Heldigvis så er vi alle rause av natur og deler villig erfaringer vi har, selvfølgelig 
innenfor gitte rammer. 
Vi ble 14 stk tilslutt og vi ble enige om at dette skal gjentas, både med og uten tema. 
 

 
Hilsen fra Monica og gjengen 
 
Og til orientering; Allerede 29.mai kl. 18 inviterer vi igjen – denne gang med 
advokater fra Advokathuset i Stavanger. De samme kjekke damene var hos oss i 
forkant av Årsmøtet i Stavanger og de svarte villig på spørsmål. Bare det at de 
fortalte litt om erfaringer fra rettsalen hjalp ift å forberede seg på å vitne i 
Fylkesnemda, for eksempel. Advokatene har lang erfaring og har hatt oppdrag for 
Bufetat også, de kjenner godt til problematikk og utfordringer fosterforeldre kan stå i.  
 
Benytt sjansen og KOM. 
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FAMILIE-SAMLINGER mai/juni  

 
 
Vikinggården søndag 21.mai klokka 13.00    
 
 
Norsk Fosterhjemsforening Rogaland inviterer igjen alle sine medlemmer til 
familiearrangement på Vikinggården. 
Ta med grillmat og det du/dere ønsker å spise/drikke, vi stiller med grillkull og litt 
leker for barna. 
Det vil bli opprettet arrangement på Facebooksiden vår også, det er ingen påmelding 
men kjekt å få en tilbakemelding om dere vet at dere tenker å ta turen denne dagen. 
 

Velkommen skal dere være 
 

På vegne Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 
Monica Sjursen Skogland 

Telefon 93083831 
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Velkommen til sosial dag i Trollskogen på Hundvåg  
 

                                 
 
                         Søndag 11. juni 2017, klokken 13.00 
 
Vi vil i år også invitere alle fosterfamilier til en dag med lek og prat i skogen. Dette er 
en flott mulighet til å møte andre fosterfamilier og samtidig få en flott dag ute med 
familien! Vi tar med griller om noen ønsker å grille litt.     

Vi gleder oss til å møte dere!       Oppmøte nede ved Grillplassen ☺ 
 

Mvh oss i Styret  i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland 
 

 
 
MEST AV ALT 
 
Før dere bestemmer dere        Jeg trenger noen som        
for å mene at jeg ikke er grei    ser meg og forstår 
Må dere være villig til å prøve   Noen som viser meg at dagen       
å bli bedre kjent med meg     i dag kan bli bedre enn i går   
               
Før dere bestemmer dere      Men mest av alt trenger jeg noen  
for regler om dette og hint    som vil elske meg som jeg er   
Må dere forstå at kav og mas    Noen som får meg til å forstå 
kan gjøre meg sint    at de har meg kjær 
    
Det jeg trenger først og fremst         
når dagene blir grå     Jarl Jostein Brosstad 
Er at noen viser meg omsorg  
ja, det må dere da forstå    
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    STORSAMLINGEN I HAUGESUND, 2017 
 

Fosterhjemtjenesten i Haugesund arrangerte storsamling for kommunale og statlige 
fosterhjem 21– 22 januar 2017. Samlingen ble holdt på Scandic Maritim hotell. Vi ble 
møtt der med varme croissant og kaffe.  
Arnhild Lauveng hold et foredrag som gikk ut på å få til det umulige. Her bidrog hun 
med en hel haug av egne erfaringer, og beskrev triste hendelser i sitt eget liv på en 
humoristisk måte.  
Etter en fantastisk god lunsj fikk vi tid til en hvil og tid til å pynte oss til middagsfest i 
storsalen. Her bidrog Per Ivar Reine med nydelig sang og god underholdning. Maten 
var også herlig.  
Etter en innholdsrik frokostbuffé, var vi mette og klare for et motiverende foredrag. 
Det var ingen andre enn Alexander Gamme, han som er sammen med Cecilie Skog 
(de med krøllene). Han har blant annet besteget Mt. Everest og en del andre høye 
fjell. Han var en fargeklatt av en mann og forklarte på en levende måte om hans reise 
ALENE tur- retur Sydpolen. 
Etter foredraget kunne de som orket mer mat få en deilig lunsj.  
Takk til de som arrangerte dette flotte opplegget, jeg gleder meg allerede til neste år!  
          Mvh Elisabeth Nesheim -  fostermor i Haugesund 
 
 

STORSAMLINGEN I STAVANGER, 28.-29.januar 2017 
 

På lørdags morgen, før selve programmet på Storsamlingen startet, sto foreningen 
klare med stand på utsiden av kurslokalet og var spent på hva denne helgen ville 
bringe? Det så ut som et spennende program med gode foredragsholdere!   
 
Bufetat ønsket alle velkommen og startet kursdagen med et musikalsk kulturelt 
innslag. Og før kursholderne ble presentert fikk nestleder i Fosterhjemsforeninga; 
Linn Dræggevik, 5 minutter til å presentere foreninga og ønske velkommen til 
standen vår, for en god prat ☺       
 
Temaet for helga var samtaler med barn – en praktisk tilnærming. 
 
Her ga Reidun Dybsland og Kjersti Anker Hansen eksempler på hvordan samtaler 
med barn og unge fort kan bli lite produktive, og viste oss at med gode redskaper og 
en enkel vri –på hvordan gå frem – kan få en god og trygg samtale for begge parter.  
 
På kvelden ble det servert en flott middag og Kevin Lunde imponerte med sin flotte 
humor og med tryllekunster! Det ble en fin avslutning på kvelden. 
 
Søndagen kom Alexsander Skadberg (24 år) som en storm på scenen, med masse 
energi, sin hærlige latter, nord-norske dialekt og ga oss  innblikk i sin sårbare 
barndomshistorie. Han fortalte om hvordan han bruker energien fra sin AD/HD-
diagnose og erfaringene fra den tøffe oppveksten til noe positivt i livet sitt. Han 
ønsket med dette foredraget å kjempe for barn og unge skal bli hørt og det å finne 
tilbake til livet etter å ha hatt det vanskelig.                         Mvh Linn Dræggevik   
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DIVERSE: 
 
           BEHOV FOR RÅDGIVNING? 
 
             Norsk Fosterhjemsforenings rådgivningstelefon for medlemmer: 23 31 54 00  eller 
              46 50 08 47 
              Rådgivningstelefonen er åpen torsdager mellom kl. 09 og 15 eller send oss en e-post;   
             post@fosterhjemsforening.no 
 
 
 
 

  

Som vanlig tar vi med de veiledende KS-satsene: 
 

  

 Veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra og med 1. Juli 2016 
 
Alder Utgiftsdekning Arbeidsgodtgjøring Samlet godtgjøring 
0-6 år 5 025 kr 7 800 kr 12 825 kr 
6-11 år 6 235 kr 7 800 kr 14 035 kr 
11-15 år 6 815 kr 7 800 kr 14 615 kr 
15 år og eldre 7 405 kr 7 800 kr 15 205 kr 
 
 
 
Veiledende satser for besøkshjem per barn per måned fra og med 1. Juli 2016 
 
Alder Utgiftsdekning Arbeidsgodtgjøring Samlet godtgjøring 
0-10 år 275 kr 750 kr 1025 kr 
10 år og eldre 320 kr 750 kr 1070 kr 
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             Med gode ønsker om en super vår og en flotte sommer fra oss i  
  Styret i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland  
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