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- Media: Hva gjør vi når solia starter lokalt. Det man uttrykker offentlige skal gjenspeile 

foreningens mening 

 

Etiske retningslinjer 
Rytv som sier noe om holdninger om hvordan en skal opptre når en utøver et yrke i ulike 

samarbeidsforhold. Dette skal sikre et felles verdigrunnlag å arbeide ut fra 

 

 

  

Fellestrekk 

Alle menneskers 
likeverd 

Å vise respekt for 
den enkelte 

Forpliktelsen til å 
utvikle seg faglig 

Å fremme et 
positivt samarbeid 

med andre 
yrkesgrupper 

Å sørge for at brukeren 
får informasjon om sine 
rettigheter, blant annet 
rett til innsyn i egen sak 

og medbestemmelse 

Å overholde 
taushetsplikten 



- Mye fokus på fosterhjemsomsorg i media den siste tiden (Brennpunkt). Det som ikke 

fungerer bær diskuteres internt, eller kan det få konsekvenser for rekruttering av nye 

fosterhjem, som igjen går ut over de barna som trenger et nytt hjem 

- Forandringsfabrikken – utrolig bra (Marit Sander er leder= 

- Lovendring i forhold til medvirkning, tillitsperson, barnets medvirkning. Er vi tid for 

endringer, mangel på fosterforeldre, gir oss makt. Bvt er opptatt av at fosterhjemmet ikke 

skal sprekke. 

- Når vi mulder oss inne i foreningen forventer vi ¨få hjelpe når vi står oppe i noe. 

- Det kan ikke være slik at foreningen bare tar solskinnssaker. De må tørre å gå inn i 

konfliktsaker 

- Etterlyser retningslinjer for omsorgskommuner for hvilke kriterier som skal ligge til grunn for 

å godkjenne / ikke godkjenne et nytt fosterhjem. Det kan bli veldig tilfeldig alt etter den 

enkelte saksbehandler og deres holdning i bygdesladder etc.. 

- Påstand: Bvt ønsker ikke å bruke tidligere fosterhjem fordi de er for kravstore. Lettere å 

bruke nye fosterhjem. Mostand: Lettere å bruke fosterhjem med erfaring. Behov for mindre 

oppfølging, mindre risiko for brudd. 

- Mange fosterforeldre føler seg veldig slitne, stor «turnover» i bvt. 

- Alkoholbruk: vi må være bevisste på at vi er foreningens representant når vi er på landsmøte 

eller kurs, og det passer seg ikke at representantene blir overstadig beruset. Ha et bevisst 

forhold til alkohol. 

- Fosterforeldre skal ikke være rasistiske, men ha respekt for andres kultur, legning og religion. 

Som fosterforeldre har vi mulighet til å velge, uten at vi er rasistiske. 

- Vi som fosterforeldre må tenke oss om før vi spres «eder og galle» vedrørende 

barneverntjenesten og dårlige erfaringer vi måtte ha i forhold til fosterhjemsomsorgen. Vi 

har et ansvar i forhold til å rekruttere fosterhjem, slik at barn som trenger det får et hjem. 

Hvis vi spres negative opplysninger og sier at «dere må aldri bli fosterforeldre», vil vi 

ødelegge og bryte ned mye, som det vil ta lang tid å bygge opp igjen. 

- Dersom det skjærer seg med saksbehandler kan vi be om å få byttet 

Fremgangsmåte når det oppstår uenighet i organisasjonen vår: 

- Vi som fosterforeldre jobber daglig med konflikthåndtering, og vi må kunne bruke de 

erfaringene vi får med barna 

- Kan være vanskelig å være «bisitter» i vår sak pga. taushetsplikt. Bedre å gi råd i forkant. 

- Løse problemene på det laveste nivået 

- Ringe Jennifer (barnevernspedagog). Snakke med rådgivningstjenesten, som kan 

videreformidle kontakt med en jurist. 

- Likemannsarbeid – formalisere klagemuren, lytte, men ikke overta problemet. 

 

- 


