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Kontakt på sosiale medier 
Sosiale medier åpner for 
at fosterbarn kan ha 
kontakt med foreldre og 
øvrig familie langt ut over 
det som står i samværs-
avtalen. Dette skaper 
utfordringer for de voksne 
rundt barnet. Når er 
kontakten god for barnet 
og når må barnet 
beskyttes for denne 
kontakten? 

• av Hege Sundt, sosionom med 
master i sosialt arbeid

For de fleste barn og unge er bruk av 
sosiale medier en viktig del av deres 
daglige sosiale liv. De bruker ulike 
medier til ulike aktiviteter, og de fleste 
tjenester er sosiale. For fosterbarn gir 
sosiale medier også en mulighet for 
kontakt med foreldre, søsken og øvrig 
familie - på godt og vondt. I de siste 
årene har de voksne rundt fosterbarna 
blitt mer bevisst denne muligheten for 
kontakt. Det har også blitt fokus på 
temaet fra faglig hold.

NOVAs forskning
I 2014 kom forskningsrapporten; 
«Kontakt på sosiale medier mellom 
foreldre og barn under offentlig omsorg. 
«Det er jo morsomt for mamma å følge 
med på oss. Da ser hun at vi driver med 
idrett» (Aamodt & Mossige, 2014, 
NOVA). Rapporten bygger på intervju 
med unge som bor eller har bodd i 

                        Om forfatteren 
• Hege Sundt er utdannet sosionom og har 
mastergrad i sosialt arbeid. Hun er selvstendig 
næringsdrivende og arbeider blant annet med 

prosjektarbeid innen barnevern/
fosterhjem og tilsyn av fosterbarn. Hun 

har vært redaktør og artikkelforfat-
ter i de siste utgavene av Foster-
hjemshåndboka, har tidligere vært 
generalsekretær i Norsk Foster-
hjemsforening, og har arbeidet i 
flere år med barnevernsarbeid.
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Relasjoner

mellom fosterbarn og deres familier
Kontakt på sosiale medier 

fosterhjem eller barnevernsinstitusjon, 
fosterforeldre, foreldre, saksbehandlere i 
barnevernstjenesten og ansatte på 
barnevernsinstitusjon.

Rapporten hadde tre hovedfunn: 
1.  Med sosiale medier har foreldre an - 

ledning til å utøve kontinuerlig press 
overfor barnet. Kontakten kan være 
så skadelig at det går utover formålet 
med plasseringen.

2.   Kontakt gjennom sosiale medier ut - 
over avtalt samvær kan være positivt 
for barna, og kan gjøre hverdagen 
mer håndterlig for barn som bor i 
fosterhjem eller på institusjon.

3.  Samarbeid med foreldre blir avgjør-
ende for å kunne beskytte og skjerme 
barnet der det er nødvendig.

Rapporten konkluderer med at det ikke 
er mulig å kontrollere den kontakten 
barn og foreldre har gjen nom sosiale 
medier, og dette tvinger frem et enda 
større behov for samarbeid med foreldre. 
Å legge til rette for gode samværsord-
ninger krever at man også tar stilling 
til, og er klar over, kontakten som skjer 
via sosiale medier (ibid. side 9).

Prosjekt om nettkontakt
Som en oppfølging av NOVA-rapporten 
har Landsforeningen for barneverns-
barn, Norsk Fosterhjemsforening, 
Organisasjonen for barnevernsforeldre 
og Redd Barna, med støtte fra Extra-
Stiftelsen gjennomført et prosjekt som 
resulterte i  heftet «Snakk om nettkon
takt! Utfordringer og muligheter til 
kon takt på sosiale medier mellom barn 

under offentlig omsorg og deres for eldre». 
Undertegnede har vært leder for dette 
prosjektet.

I 2015 arrangerte vi et dialogmøte 
med unge med erfaring fra barnevernet, 
foreldre, fosterforeldre og ansatte i barne - 
vernstjenesten. Hensikten med møtet 
var å dele erfaringer og gi innspill til 
hvordan en kan snakke om kontakt på 
sosiale medier når et barn eller en ung - 
dom flytter i regi av barnevernet. Disse 
ble så samlet i dette heftet. 

Målet for heftet er at kontakt på 
sosiale medier mellom barn og foreldre 
blir et tema som alltid snakkes om og 
avklares når barn flytter i regi av barne - 
vernet – og videre under barneverns  -
tjen estens oppfølging av barna, foreldrene 
og fosterforeldrene mens barn bor i 
fosterhjem, på barnevernsinstitusjon 
eller i andre omsorgstiltak. Målgruppen 
for heftet er barn plassert, foreldre, 
fosterforeldre, og ansatte i barnevernet.

Denne artikkelen baserer seg på NOVA- 
rapporten og heftet, og tar for seg kort 
om samvær og kontakt, posi tive og nega - 
tive effekter ved kontakt på sosiale medier, 
samt hvordan vi skal håndtere dette. 

Fosterbarns samvær og 
kontakt med sin familie
Forskning rundt betydningen av sam- 
vær viser at det er sammenheng mellom 
samvær og barns trivsel, positiv utvik - 
ling, stabilitet i plasseringen og mulig-
het for tilbakeføring til foreldrene. Forsk - 
ningen er imidlertid ikke entydig. Sam - 
vær og kontakt betyr noe for barns opp - 
levelse av kontinuitet i livet. Det gir en 

sammenheng i barnets livshistorie, noe 
som er positivt for barnets utvikling. 
Videre vil kontakten med foreldrene 
hjelpe noen barn i adskillelsen og med 
å bearbeide sorg (Bunkholdt og Kvaran, 
2015; NOU:2012:5).

Når barnevernstjenesten skal vurdere 
om barnet skal ha kontakt med foreldre 
og søsken og hvor ofte, skal de ta ut - 
gangspunkt i hva som er utviklings-
støttene og til det enkelte barns beste, 
samt barnets egne synspunkter. Vurder-
ingstemaene kan knyttes til forhold ved 
barnet, ved foreldrene, ved foster - 
hjemmet og organisatoriske forhold 
(Haugli og Havik, 2010). 

Noen ganger kan barn formilde for - 
skjellige synspunkter til foreldrene og 
fosterforeldrene, (saksbehandler i barne - 
vernstjenesten), og det kan føre til at de 
blir trukket inn i konflikter rundt sam - 
værsordningen og bli utsatt for et kryss - 
press (Backe-Hansen, 2017). Det kan 
føre til uro for barnet, og at problemer 
barnet allerede sliter med forsterkes.

Samvær og kontakt kan føre til at 
barnet reaktiverer negative opplevelser 
og traumer som var årsaken til at barnet 
ble tatt under omsorg, og at negative 
samspillsmønstre opprettholdes. Dette 
kan gå utover formålet med flyttingen 
og også barnets tilknytning til nye om - 
sorgspersoner. 

Positive muligheter med 
kontakt på sosiale medier
Barns medvirkning
Noen barn ønsker selv å styre kon tak ten 
de vil ha med sine foreldre og øvrig 
familie. Kontakt på sosiale medier gir 
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mulighet for det. Det kan være opplev-
elser  som de ønsker å dele med for - 
eldrene, og det kan være at de opplever 
å se foreldrene for sjeldent. Barn har 
uttrykt hvor betydningsfullt det er for 
dem  å selv bestemme om og når de vil 
ha kontakt, og ikke måtte vente til det 
er drøftet og avgjort av saksbehandler i 
barnevernstjenesten. I tillegg styrker 
dette barns rett til privatliv, også på 
sosiale medier.

Bedre tilgjengelighet – mer 
fleksibilitet
Både barn og foreldre opplever nettkon - 
 takt som en mer uformell kontaktform 
som er lett tilgjengelig. Ulike medier 
gir fleksibilitet og variasjon. Det er 
enkelt å gi korte beskjeder og lage av - 
taler. For eksempel det å kunne sende 
ønskeliste i forbindelse med bursdager 
og høytider. Kontakten gir også mulig - 
het for raskt å rette opp eventuelle 
misforståelser.

Noen barn og foreldre opplever at 
det å ha telefonkontakt kan være vanske - 
lig, både fordi en ikke ser hverandre og 
heller ikke vet hva en skal si. Da kan 
kontakt på skype være et godt alterna - 
tiv. På skype får en mer med seg tone - 
fall og ansiktsuttrykk, som kan gjøre 
kommunikasjonen lettere. 

Informasjon om hverandre 
Barn har utrykt at de opplever det som 
positivt å fortelle foreldrene sine om 
hendelser i livet sitt sånn at foreldre kan 
følge med på hverdagslivet deres. Dette 
oppleves positivt for foreldre, og det 
betyr mye å få denne informasjonen 
jevnlig og direkte fra barna sine. For 
foreldre kan dette gi en mulighet til å 
føle seg mer involvert i barnets liv også 
etter at barnet har flyttet fra dem, noen 
som igjen kan hjelpe dem i deres rolle 
med å være foreldre til barn en ikke bor 
sammen med. 

Når barn får fortelle om eget liv 
direkte til sine foreldre, kan foreldrene i 
større grad se og bekreftet det som barnet 
forteller. Både å vite at foreldrene frem - 
deles er opptatt av dem og bryr seg om 
dem, og selv kunne formidle til for - 
eldrene at de er opptatt av dem og bryr 
seg om dem, blir trukket frem som 

betydningsfullt. Bekreftelse fra foreldre 
har betydning for barnets identitet og 
selvoppfatning (Aamodt & Mossige, 
2014:35; Bunkholdt og Kvaran, 
2015:288). 

For barn kan det å få vite litt mer 
om hvem foreldrene er, og ikke bare 
grunnen til at de måtte flytte, gi et posi - 
tivt vindu inn i foreldrenes verden. Det 
kan være fortellinger fra foreldrene om 
egen oppvekst og om familien som gir 
barnet mulighet å ta med seg for -
historien, som igjen kan skape en sam - 
menheng og kontinuitet i barnets liv. 
Mange fosterbarn er bekymret for sine 
foreldre og det er viktig å få informa -
sjon om hvordan det går med dem. 

 «For både foreldre og barn, ser det 
ut som om kontakten via sosiale medier  
bidrar til å skape en mer felles verden. 
Kommunikasjonen gjør det mulig for 
begge parter å fortelle om sine liv uten 
at en sviktende omsorgskapasitet står i 
veien for en slik felles deling. Mediets 
karakter av å formidle nærhet, samtidig 
som aktørene har avstand til hverandre, 
kan være noe av forklaringen på at 
denne kommunikasjonen blir så verdi - 
full» (Aamodt & Mossige, 2014:36).

Mer kontakt med foreldre 
Noen fosterbarn savner foreldrene sine, 

og har behov for mer kontakt enn de 
vedtatte antall samvær. Kontakt på 
sosiale medier gir mulighet for ekstra-
kontakt både med foreldre, søsken og 
andre i familien. Dette kan redusere 
savnet og gi ro og hjelp til å mestre 
hverdagen. Noe som kan styrke rela - 
sjonene i familien og bidra til kontinui-
tet og trygghet for barnet.

Ved flyttingen til fosterhjemmet kan 
kontakt gjøre overgangen til fosterhjem  - 
met enklere for barnet og bedre tilpas - 
ningen. Dette forutsetter at foreldrene 
klarer å støtte barnet i flyttingen og 
tilknytningen til nye omsorgspersoner 
(Bunkholdt og Kvaran, 2015:317).

De fysiske samværene blir bedre
Noen barn og foreldre har samvær 
sjeldent. Da kan det ha skjedd mye i 
barnets liv siden sist. Barn og foreldre 
er ikke «oppdatert» på hverandre, og 
dette kan føre til usikkerhet og sjenanse 
i samværet. På samværet kan det lett bli 
mange spørsmål til barna som; «hvor-
dan går det på skolen», som ikke alle 
barn er så glad i, og samværet kan bli 
unaturlig og «stivt». Ved å ha kon takt 
mellom samvær gir det mulighet til at 
en vet litt om hverandre og kjenner 
hverandre bedre.

For noen barn er det viktig å for - 
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berede seg til samvær, og da kan det 
være at en telefonsamtale eller kontakt 
på sosiale medier i forkant kan trygge 
barnet og bidra til å redusere en eventu-
ell usikkerhet og uro. Det kan være det 
å høre stemmen til foreldrene eller å ha 
»snakket sammen» om hva de skal gjøre 
når de møtes. 

Sosiale medier kan være en fin arena 
for planlegging av aktiviteter i forbind-
else med samvær. 

Mangel på fysisk samvær, men likevel 
kontakt
I de tilfelle det er vedtatt at barnet ikke 
skal ha samvær med foreldrene, kan  
grunnen være knyttet til det fysiske 
møtet, og det kan isteden være mulig å 
ha kontakt på sosiale medier.

Der det er stor geografisk avstand 
mellom hvor barn og foreldre bor, kan 
det være vanskelig å få til fysisk å møtes. 
Kontakt på sosiale medier kan da være 
et godt alternativ for å opprettholde 
kontinuitet i kontakten.

Kontakt med søsken, øvrig familie og 
nettverk
Når et barn flytter fra foreldre kan det 
føre til at en mister kontakt med søsken, 
øvrig familie og andre personer som har 
vært betydningsfulle. Fosterbarn har 
for talt om savn etter søsken de ikke bor 
sammen med og andre i familien. 

Gjennom sosiale medier kan barn 
og familie opprettholde kontakt med 
hverandre og gode relasjoner. Både in - 
formasjon og kjennskap til hverandre 
og det å dele felles historie, bidrar til 
kontinuitet i barnets liv og har betyd -
ning for barnets opplevelse av egen 
identitet og tilhørighet.

Når et fosterbarn flytter for seg selv 
kan sosiale medier være viktig for å 
kom me i kontakt med familie og tid lig ere 
nettverk, spesielt hvis de ikke lenger har 
kontakt med fosterfamilien sin.

Bedre kontakt mellom foreldre og 
fosterforeldre
Kontakt på sosiale medier kan også 
være en god kommunikasjonsform 
mel lom foreldre og fosterforeldre, og 
føre til en mer åpen linje og til godt 
samarbeid. 

Mange foreldre setter stor pris på å 
få små meldinger fra fosterforeldrene 
om hva barnet har vært med på, og ikke 
minst bilder av barnet, og det kan både 
snapchat og MMS være godt egnet til.

Kontakten kan også brukes til infor - 
masjon og planlegging av samvær, og i 
dette gi gode overganger mellom livet i 
fosterfamilien og samværene med for - 
eldrene.

Utfordringer og risiko med 
kontakt på sosiale medier
De positive mulighetene med kontakt 
på sosiale medier som noen fosterbarn 
opplever, kan for andre barn oppleves 
som negativt og være direkte skadelig 
for deres utvikling.

Smarttelefoner og sosiale nettsam -
funn skaper helt uoversiktlige kontakt-
flater, og kontakten mellom fosterbarn 
og foreldre kan skje i det skjulte uten at 
de voksne klarer å fange det opp. For 
fosterforeldre og saksbehandlere er dette 
en stor utfordring, fordi en ikke vet om 
kontakten er vanskelig for barnet og om 
det har behov for hjelp til å sette grenser 
eller annen form for beskyttelse. Selv om 
barnet ikke selv har smarttelefon eller 
fosterforeldre har noe kontroll på den, 
kan barn alltid finne muligheter til å 
låne en telefon, Ipad eller datamaskin. 

Barns medvirkning  
Mange fosterbarn har foreldre som har 
sine utfordringer i livet, enten det er 
rus, dårlig psykisk helse eller andre ting. 
Det kan være gode og dårlige perioder, 
og  en vet ikke hvordan dette kan 
komme til uttrykk på sosiale medier. 
Kontakten på sosiale medier kan derfor 
bli svært uforutsigbar. Når barn har 
kontakt med foreldre på sosiale medier 
og selv styrer denne kontakten, er det 
vanskelig for fosterforeldre og saksbe-
handler å være i forkant og skjerme 
barnet for kontakt med foreldre i dår - 
lige perioder.

Fosterbarn kan føle seg dradd mel - 
lom foreldre og fosterforeldre, og de 
ønsker å være lojal mot begge foreldre-
settene og ikke såre noen. Barn kan lett 
komme i lojalitetskonflikt hvis foreldre 
eller andre i familien ønsker kontakt, og 
de selv ikke ønsker det. Hvis de ikke 

klarer å si direkte fra om dette, kan lojali - 
teten til foreldrene gjøre det vanskelig å 
si fra om dette til foster foreldrene og til 
saksbehandler. Dette kan føre til at barnet 
blir påført et ansvar for å regulere om - 
fang og inn hold i kontakten som kan 
bli tungt å bære  (Aamodt & Mossige, 
2014:54).

Tilgjengeligheten - manglende 
regulering
Det at bruk av sosiale medier er så hver  - 
dagslig og lett tilgjengelig, har også sine 
negative konsekvenser. Ikke alle barn og 
voksne ønsker å være så til gjengelig, enten 
det er i perioder eller over lenger tid. 

En annen utfordring for både barn 
og voksne er at de ikke har så mye 
kunnskap om sosiale medier, så en kan 
lett si ja til en forespørsel og åpne for 
kontakt før en har vurdert konsekvens-
ene av det og burde vært mer tilbake-
holden. «For barn i barnevernet kan 
dette tenkes å være en særlig utfordring 
nettopp fordi de kan ha vansker med å 
regulere avstand og nærhet i kontakt 
med andre» (Aamodt & Mossige, 
2014:13). 

Noen barn, spesielt sårbare barn, har 
større problemer enn andre barn med å 
regulere avstand og nærhet. Dette kan 
være knyttet til foreldrenes manglende 
sensitivitet overfor barnets behov. «Noen 
barn som er under barnevernets omsorg 
strever med å finne det som for dem er 
riktig balanse mellom avstand og nær - 
het i forhold til sine foreldre. Et spørs - 
mål det kan være grunn til å stille, er 
om kontakten mellom disse barna og 
deres foreldre i noen tilfeller kan for - 
styrre etableringen av en slik balanse» 
(ibid. side 17).

Forstyrende informasjon 
Vi har sett at det for barn og foreldre er 
positivt å bruke sosiale medier til å for - 
telle hverandre om sine hverdagsliv og 
familiehistorie. Når det er åpnet for 
kontakt, får barn også tilgang på infor - 
masjon som det er vanskelig å forholde 
seg til. Foreldre kan skape uro for barnet 
ved stadig å utsette det for forstyrende 
informasjon. 

Mange fosterbarn ønsker å vite om 
foreldre har det bra, men hvis foreldre 
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bruker nettet til å tømmer seg for sine 
bekymringer, vil det føre til uro og 
bekymringer for barnet. Det kan være 
når foreldre deler ut informasjon om 
personlig forhold på nettet, som for 
eksempel om utroskap, økonomi, deres 
opplevelse av NAV og om barneverns-
saken. Informasjonen om barneverns-
saken kan være helt annerledes enn det 
barnet har fått fra barnevernstjenesten 
og fosterforeldrene, og kan føre til at 
barnet blir usikker på hva som er sant. 
«Det er vanskelig for meg som barn å se 
at foreldre skriver stygt om barnevernet, 
når jeg selv opplever å ha fått så god 
hjelp.» (Redd Barna, 2016).

«Ikke alle foreldre klarer å se hvor dan 
de belaster barna med egne vansker, og 
klarer derfor ikke å beskytte barna mot 
å bli emosjonelt og konkret innblandet 
i disse» (Aamodt & Mossige, 2014:50).

For noen fosterbarn er det vedtatt 
«sperret adresse», som innebærer at for - 
eldrene ikke skal vite adressen til foster - 
hjemmet. På sosiale medier kan det kom - 
me frem hvor barnet bor, noe som kan 
gjøre det vanskelig å beskytte barnet og 
fosterfamilien. 

Ved bruk av sosiale medier som er 
åpne for andre, kan det bli kjent at et 
barn er under offentlig omsorg, også 
for barns jevnaldrende. Dette har ført 
til mobbing av barn.

Avvisning og press
Kontakt på sosiale medier gir mulig het-
er for at barn og foreldre kan gi direkte 
bekreftelser til hverandre og formidle at 
de bryr seg om hverandre. Men hvis barn 
ønsker kontakt med foreldre og øvrig 
familie og ikke får det, kan dette opp - 
leves som en avvisning og forsterke en 
følelse av at foreldrene og familien ikke 
lenger bryr seg om dem. Foreldre kan 
også oppleve å bli avvist av sine barn 
hvis barnet ikke svarer dem. 

Kontakt på sosiale medier kan mis - 
brukes. Både foreldre og andre i famili - 
en kan utsette barnet for kontinuerlig 
press ved stadig å ta kontakt eller bruke 
kontakten til kontroll på å ulike måter. 
Foreldre som ønsker at barnet skal flytte 
hjem til dem igjen, eller som vanske lig 
kan akseptere at barna skal knytte seg til 
andre, kan komme med både lov nader 

til barnet og beskyldninger mot fosterfor - 
eldre. Også andre i familien kan blande 
seg i barnevernssaken på sosiale medier, 
noe som kan innebære et press både på 
barn og foreldre. 

Foreldre kan ha sviktende evne til å 
mentalisere ved at de ikke klarer å sette 
seg inn i hva det betyr for barnet deres 
å lese det de skriver på sosiale medier. 
Når barnet opplever dette som vanske -
lig og føler seg presset, kan denne kon - 
takten  svekke relasjonen mellom dem 
fremfor å styrke relasjonen. Dette kan 
også skape problemer for etableringen 
av en god relasjon til fosterforeldre 
(ibid. side 46.) 

Utviklingshemmende
Når kontakten på sosiale medier inne bær - 
er så mye uro og belastninger for barnet 
vil denne type kontakt være direkte skade - 
lig for barnets utvikling. Det kan føre til 
at barn ikke fikk den nødvendige roen til 
å etablere seg i fosterhjemmet, og ikke 
klarer å knytte følelsesmessige bånd til 
fosterfamilien.

Noe som igjen kan bidra til at for - 
målet med at barnet er flyttet, mislykkes 
(Aamodt & Mossige, 2014).

Hvordan håndterer vi dette? 
Så hvordan legger vi til rette for at foster - 
barn kan få en god, positiv, forutsigbar 
kontakt med egne foreldre og familie på 
sosiale medier? Hvordan kan vi fange opp 
denne kontakten, og vite at barn ikke blir 
manipulert og presset til kontakt? 

Hvordan kan vi få barn til å fortelle 
om kontakten de har på sosiale medier? 
Skal vi få barna i dialog må vi som er 
voksne som jobber med problematiske 
sider, huske på at den digitale verden 
ser annerledes ut fra barnets ståsted. 

Løsningene vil variere ut fra barnets 
alder, grunnen til at det flyttet, barnets 
og foreldrenes fungering og hvordan 
samværene fungerer (Hegg, 2014).

I NOVA-rapporten konkluderes det 
med at fremfor å utarbeide retnings lin jer, 
må man heller få til et samarbeid og 
dialog med barnet, foreldre, 
fosterforeldre og barnevernstjenesten 
sånn at en kan få til den beste løsning 
for hvert enkelt barn.

Når en skal gå inn i dette, vil det 

hele tiden være en balanse mellom 
barnets ønsker, retten til medvirkning 
og til privatliv på sosiale medier på den 
ene siden, og barnets rett til beskyttelse 
og støtte på den andre siden. 

Kunnskap om sosiale medier 
Både barn og voksne trenger å lære om 
generell bruk av sosiale medier og om 
hva som er godt nettvett. Dette for å se 
hvilke positive muligheter det gir, og 
for å bli bevisst hvilke virkninger dette 
kan få for dem selv og andre. Med god 
kunnskap kan man forebygge og hjelpe 
barn til en trygg og god digital hverdag. 
Internett er en del av det offentlige rom, 
og de samme lovene og reglene gjelder 
der som i samfunnet for øvrig.

Ansatte i barnevernet trenger mer 
kunnskap og forskning for å se hvilke 
muligheter denne nye teknologien og 
kommunikasjonen har for deres arbeid 
og i kontakten med barn og foreldre 
(Kojan mfl., 2014).

Barnevernstjenestens oppfølgingsansvar
Barnevernstjenesten skal følge nøye med 
på hvordan det går med barnet og for - 
eldrene (bvl. §§ 4-5 og 4-16), og skal 
følge opp fosterforeldrene (bvl. § 4-22). 
Oppfølgingen skal innebære informa-
sjon, støtte, veiledning og samarbeid. I 
oppfølgingsarbeidet skal barneverns-
tjenesten ta ansvar for at det er et godt 
samarbeid mellom de ulike voksne 
rundt barnet. De må også ta ansvar for 
å sette dette med kontakt på sosiale 
medier på dagsordenen. 

En god oppfølging fra barneverns-
tjenest  ens side vil ha betydning for hvor - 
dan sosiale medier brukes, og kan minske 
behovet for at noe uheldig kommu nika - 
 sjon skjer via nettet. Vi skal nå gå nær - 
mere inn på noen av disse oppfølg ings-
temaene som kan bidra til dialog og 
samarbeid i dette med kontakt på 
sosiale medier.

 
Oppfølging av foreldrene til 
fosterbarna
For å få til godt samarbeid er god opp - 
følging av foreldrene en forutsetning. 

Foreldre har etter en omsorgsover-
takelse følt seg lite ivaretatt og alene 
med sin sorg, og fortvilelse. De har be - 
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hov for hjelp til å bearbeide sorg og 
andre følelser, hjelp til å håndtere sin 
nye livssituasjonen og hvordan de skal 
være foreldre til et barn de ikke bor 
sammen med. Det innebærer å forstå  
at de også er betydningsfulle for barna 
sine etter en flytting, å se og forstå  
barnets behov, få til gode samvær og 
godt sam arbeid rundt barnet. Hjelp til 
foreldre er også en hjelp til barnet. 
Foreldre har et stor behov for å få 
informasjon om barnevernets opp-
følging og samarbeids former og ikke 
minst behov for konti nuerlig infor-
masjon om hvordan det går med barnet 
deres (Bunkholdt og Kvaran, 2015; 
NOU 2012:5; Sundt, 2016). Familie-
vernet har nå et tilbud til foreldre som 
har barn plassert av barne  vernet. De 
kan få hjelp til å bearbeide følelser, og 
veiledning til den nye for eldrerollen og 
gjennomføringen av samværene 
(Bufdir, 2015). 

Når det gjelder kontakt med barna 
på sosiale medier har foreldre behov for 
hjelp til å forstå hvordan kontakten kan 
oppleves av barna og til å vurdere 
grenser for hva barn skal involveres i. 

Veiledning av fosterfamilien
For at fosterforeldre skal kunne gi foster - 
barnet den utviklingsstøttene omsorg 
det har behov for og utføre foster hjems - 
oppdraget med de endringer i familien 
det kan innebære, så må de få den 
veiledning de trenger. I dette er foster - 
barnets forhold til egen familie, samvær 
og kontakt helt sentralt. 

Fosterforeldre må få kunnskap og 
veiledning om hvorfor det er viktig for 
barna å opprettholde kontakt med for - 
eldre, til å forstå både barnets og for - 
eldres reaksjoner, og hvordan barnet 
kan oppleve spenningsforhold mellom 
foreldrene og fosterforeldrene. Veiled-
ning kan forebygge at barnet kan kom - 
me i lojalitetskonflikt mellom de to 
foreldresettene (Bunkholdt og Kvaran, 
2015).

Fosterforeldre vil også ha behov for 
veiledning når det gjelder bruk av 
sosiale medier og grenseoppgangen til 
den taushetsplikt de har i fosterhjems-
oppdraget  (bvl. § 6-7). Facebook kan 
for eksempel ikke brukes til å innhente 
råd og tips fra andre fosterforeldre, selv 
ikke i lukkede grupper (Haram, 2016). 

Fosterfamiliens egne barn vil også ha 
behov for veiledning når det gjelder 
deres bruk av sosiale medier og infor-
masjon og bilder av familien.

Informasjon om og til barnet 
Fosterhjemsavtalen punkt 4.1 handler 
om informasjon til fosterforeldrene og 
andre (BLD, 2010). 
Barnevernstjenesten skal gi fosterfor-
eldrene alle opplysninger som er nød - 
vendig for at fosterforeldrene kan 
ivareta omsorgen for barnet. Videre 
skal barnevernstjenesten gi fosterbarnet 
informasjon og sørge for at barnet får 
hjelp til å kunne ta vare på sin historie 
på best mulig måte.

Barnevernstjenesten skal også av - 
klare hvilke opplysninger om foster-
barnet som kan gis til fosterforeldrenes 
familie og nettverk, herunder foster-
familiens egne barn.

I dette ligger også et fortløpende 
informasjonsansvar når det skjer noe i 
barnevernssaken, for eksempel et nytt 
vedtak i fylkesnemnda. Det har kommet 
frem at barn gjennom kontakten med 
foreldre har fått informasjon om dette 
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på sosiale medier. Barn har også opplevd 
å få informasjon om barnevernssaken 
sin på sosiale medier som ikke sam svarer 
med det de har fått fra barneverns-
tjenesten og fosterforeldrene. Dette er 
det viktig å følge med på så barna ikke 
blir usikre på hva som er sant og hvem 
de kan stole på.  

Samtaler med barnet og barnets rett 
til medvirkning
Barnevernstjenesten skal jevnlig ha sam - 
taler med barnet og sikre barnets rett til 
medvirkning i egen barnevernssak (bvl. 
§ 4-1 annet ledd). Samvær er et viktig 
tema her, og da må det også snakkes 
om mulig kontakt på sosiale medier 
med foreldre, søsken og øvrig familie.

I NOVA-rapporten kommer det 
frem at barna mente at det er de som 
vet best hvem som skal vurdere og 
konkludere om kontakten på sosiale 
medier fungerte greit for dem eller om 
kontakten skulle stanses. Hvis de opp - 
levde kontakten negativ og følte seg 
presset, ville de ha hjelp til å hånd tere 
dette.

Barna presiserte at det alltid måtte 
snakkes med dem før noe ble bestemt 
(Aamodt & Mossige, 2014:71).

Det forutsetter gode dialoger med 
barnet hvor barnet føler seg  trygg til å 
fortelle om sine opplevelser og tør be 
om hjelp til å sette grenser. Et godt 
grunnlag er at foreldrene blir omtalt 
med respekt av så vel barnevernet som 
fosterforeldrene. Barnet må også opp - 
leve at de voksne rundt dem tar ansvar, 
og at det ikke er barnet som skal få 
belastningen med at det blir innskrenk -
ninger i de samvær og den kontakt de 
har med familien sin.

Barnet tilsynsperson bør også tilby 
barnet å snakke om dette med kontakt 
med barnets familie på sosiale medier. 

Samarbeid og dialog
Med åpen dialog, gjensidig tillit og godt 
samarbeid kan det settes gode rammer 
for at kontakt på sosiale medier blir 
positivt for barn og foreldre. 

Det er viktig at kontakten på sosiale 
medier tas opp tidlig i flyttefasen, og at 
det er et fast tema under oppfølgingen, 

både med barnet og de voksne. Barne-
vernet må bistå med å bygge opp tillit 
og kommunikasjon mellom foreldre og 
fosterforeldre. «Uten at denne kontakt-
en er preget av en viss grad av gjensidig - 
het og aksept kan det bringe barnet inn 
i en lojalitetskonflikt hvor sosiale medier 
blir et middel for både barn og foreldre 
til å formidle sine utspill i det som kan 
bli en maktkamp mellom disse og barne - 
vernet» (Aamodt & Mossige, 2014:67).

Det må avklares hvordan foreldre-
settene kan samarbeide, om det skal 
være faste samarbeidsmøter, om det kan 
være telefonkontakt eller faste treffpunkt. 

Et forslag til samarbeid som en barne - 
verntjeneste praktiserer, er at foreldre, 
fosterforeldre og barnevernstjenesten 
har et felles møte der de blir enig om 
felles «kjøreregler» om kontakt på sosial 
medier. Møtet bør gjennomføres i start - 
fasen etter flytting. Ut fra barnets alder 
og modenhet og barnets eget ønske må 
det vurderes om barnet skal være med 
på møtet. Barn under omsorg kan ha 
med tillitspersonen sin på møtet. Hvis 
barnet ikke deltar på møtet, må dets 
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meninger innhentes på forhånd, og det 
må sikres at barnet får god informasjon 
i etterkant om hva som ble bestemt. 
Tema og rammer for møtet bør være 
satt på forhånd. 

Andre arenaer hvor det kan være 
aktuelt å snakke om dette er på sam - 
arbeidsmøter, ansvarsgruppemøter, i 
familieråd eller nettverksmøter. Det at 
det finnes samarbeidsarenaer hvor 
uenighet kan drøftes ansikt til ansikt, 
kan hindre at sinne og frustrasjon fra 
foreldrenes side kommer ut på sosiale 
medier. 

I hefte «Snakk om nettkontakt!» er 
det en sjekkliste for samtaler om digital 
kontakt med barn, foreldre, omsorgs-
personer og barnevernstjenester.

Samværsplanen
Barnevernstjenesten har ansvar for at 
det utarbeides en samværsavtale om 
den praktiske gjennomføringen og 
tilretteleggingen av samværet. Dette 
bør gjøres i samarbeid med barnet, 
foreldrene, fosterforeldrene, og eventu-
elt andre som skal ha samvær med 
barnet. Barnevernstjenesten skal følge 
nøye med på hvordan samværet funger - 
er for barnet, og samværsavtalen skal 
evalueres jevnlig.

Kontakt på sosiale medier bør være 
et eget punkt i samværsplanen, og 
særlig hvis barnevernstjenesten ønsker 
at det skal være noen begrensninger i 
denne kontakten. Dette vil også sikre at 
det blir en del av evalueringen av sam - 
værene som barnevernstjenesten har 
ansvar for å gjennomføre jevnlig.
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VISSTE DU AT…  
Det finnes et hefte som 
heter «Snakk om nett-
kontakt! Utfordringer og 
muligheter knyttet til 
kontakt på sosiale medier 
mellom barn under om - 
sorg og deres foreldre»

• Hefte utgitt i desember 2016 
•  Utviklet i et samarbeidsprosjekt mellom Redd 

Barna, Landsforen ingen for barnevernsbarn, 
Norsk Fosterhjemsforening og Organisasjonen for 
barnevernsforeldre med støtte fra ExtraStiftelsen

•  Heftets hovedtema er barns bruk av sosiale medier 
i kontakten med sin familie

•  Heftet finnes på  
www.fosterhjemsforening.no

•  Papirutgave kan bestilles hos Norsk Fosterhjems-
forening

VISSTE DU AT…  
Det finnes nettsider om barn og  
sosiale medier: 
• Datatilsynet: www.datatilsynet.no 
• Medietilsynet: www.medietilsynet.no 
•  «Trygg bruk»  Informasjon om nettvett. www.tryggbruk.no 
•  Barn og medier: http://www.barnogmedier2016.no/
•  Redd Barna: https://www.reddbarna.no/nettvett 
•  Røde kors: «Kors på Halsen» her barn kan ringe, chatte 

eller sende e-post til frivillige voksne: www.korspahalsen.no   
•  Slettmeg.no, nettbasert tjeneste med veiledning om 

hvordan få opplysning er fjernet: https:/slettmeg.no 
•  Ung.no; informasjonsnettsted for barn, inkludert det som 

skjer på nettet: www.ung.no
•  Voksne for barn: www.vfb.no

Ny aktuell bok: Oudmayer, K. (2017) Mobbeboka. Alt du 
lurer på, men ikke tør spørre om. Humanist forlag. (handler 
også om mobbing på sosiale medier).
 


