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Om forfatteren

Mehri Mohebzadeh•	  er utdannet 
spesialpedagog med flere 

videreutdanninger innen 
barnevern. Hun har 

jobbet som pedagogisk 
leder, miljøterapeut i 
bolig for enslige 
mindreårige flytninger 
og ved BUPA. De siste 
8 årene har hun jobbet 

i tiltak, fagteam og 
fosterhjemstjeneste i 

Bufetat.

Enslige mindreårige  
asylsøkere i fosterhjem

Enslige mindreårige flyktninger er fellesbe-
tegnelsen på alle barn og unge under 18 år 
som kommer til landet uten foreldre, eller 
som ikke har andre voksne med foreldrean-
svar i Norge. Dette inkluderer også de som 
kommer til landet i følge med andre voksne 
enn sine egne foreldre, for eksempel 
sammen med eldre søsken, tante, onkel 
eller lignende.

Hvorfor kommer de?
En asylsøker søker om beskyttelse mot 
forfølging på grunn av rase, religion, 
nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial 
gruppe eller politisk oppfatning. De fleste 
enslige mindreårige som får asyl i Norge, 
får det fordi de tilhører en kategori som har 
kollektiv flyktningstatus eller fordi de er 
blant FNs overføringsflyktninger.

Oppholdstillatelsen for disse barna er i 
hovedsak basert på at de er skilt fra 
foreldrene og at de ikke kan oppspores. 
Siden barna er alene kan de, av menneske-
lige hensyn, ikke returneres til sitt opprin-
nelsesland.

Ifølge uttalelser fra Utlendingsdirektora-
tet foreligger det bevis på at barn er sendt 
til Norge for at familien senere skal kunne 
komme etter. Barna kan føle seg forpliktet 
overfor familien. De fleste kan være enige 
om at dette er misbruk av barn, men hittil 
er det ikke bevist hvor mange som er under 
sistnevnte kategori. Norge har økt satsingen 
på sporing av foreldre og familiegjenfore-
ning i hjemlandet.

Hvordan startet vårt arbeid?
I 2009 ønsket Larvik barnevernstjeneste 
bistand fra Bufetat Tønsberg fosterhjems-
tjeneste til å rekruttere fosterfamilier som 
kunne ta i mot enslige mindreårige 
flyktninger (heretter EMF). Fosterhjems-
tjenesten startet jobben med å holde 
informasjonsmøter sammen med barne-
vernstjenesten. Innholdet for informa-
sjonsmøtene var spesielt tilrettelagt for 
familier som kunne tenke seg denne 
oppgaven. Informasjonsmøter og annon-
sering i forkjellige aviser og på Bufetats 
nettsider resulterte i at flere familier 
henvendte seg til Bufetat. Nysgjerrigheten 
og interessen var stor. I løpet av kort tid 
kom alle EMF som Larvik hadde sagt ja til 
i fosterhjem.

Tilbud til familier og barn
I samarbeid med barnevernstjenesten og 
ansvarlige for spesialboliger for EMF i 
kommunen, utarbeidet vi et «pakketilbud» 
til de aktuelle familiene. Dette var i form av 
nettverksgrupper og veiledning fra boligen. 
De ansatte ved boligen tilbød seg å være 
tilgjengelig på telefon for familiene også 
etter kontortid.

Nettverksgruppemøtene i regi av 
Bufetat har hatt som mål at familiene skulle 
bli kjent med hverandre for å utveksle 
erfaringer, og også for å skape muligheten 
for at fosterbarn som kom fra samme land 
kunne bli kjent med hverandre. Dette med 
tanke på å bruke sitt morsmålspråk. Vi har 
også tatt opp flere aktuelle temaer og 
problemstillinger på møtene.

av Mehri Mohebzadeh, fagkonsulent Bufetat Region Sør, Tønsberg fosterhjemstjeneste• 

Det er et behov for fosterfamilier som kan ta imot  
enslige mindreårige asylsøkere som har kommet til Norge.  

Hva bør vektlegges ved slike plasseringer?
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Prosessen
Enslige mindreårige asylsøkere blir plassert 
i omsorgssentre etter et kort opphold i 
transittmottak etter ankomst til Norge. De 
kommer til omsorgssentre i påvente av at 
søknaden om oppholdstillatelse blir 
behandlet av Utlendingsdirektoratet. Tre 
måneder etter at søknaden om asyl 
innvilges skal de bli plassert i forskjellige 
kommuner. De under 15 år kommer 
vanligvis i fosterhjem og de over 15 år 
kommer i bolig for EMF.

Vi har etter hvert erfart at prosessen, fra 
vi fikk søknad om fosterhjemsplassering til 
de kom i fosterhjem, ikke behøvde å gå så 
fort som den gjorde. Dette skjedde fordi 
man ønsket at barna skulle flytte i foster-
hjem før skolestart. I enkelte saker viste 
dette seg å være uheldig.

Kartlegging
Oppholdet på omsorgssenteret kan variere 
fra noen måneder og opp til ett år og 
kanskje enda lenger. Barnas behov blir 
kartlagt på et slikt omsorgssenter, og 
resultatet av kartleggingen avgjør om barn 
skal i fosterhjem eller om det må bli annen 
form for omsorgssituasjon.

Det er ikke uvanlig at flyktninger har 
opplevd traumer. Omfanget av traumet er 
avhengig av bakgrunn, formen og lengden 
på flukten. Her har omsorgssenteret en stor 
oppgave i forhold til kartleggingen. Er ikke 
kartlegging av barnets behov godt nok ved 
plassering for eksempel i fosterhjem, kan 
man risikere brudd i fosterhjemmet. EMF 
kan ha opplevd flere brudd før de kommer 
til Norge, og da er det nettopp dette de 
ikke trenger.

Forberedelse
Vi har dessverre hatt et par brudd i 
plasseringene. Dette kan ha flere årsaker, 
blant annet at det ikke har blitt lagt nok 
vekt på forberedelse. Det er viktig at vi 
sikrer oss, så langt det lar seg gjøre, at 

net. Det må derfor stilles krav til at barnas 
omsorgspersoner har evnen til å legge til 
rette for en god språklig utvikling, og har et 
fokus på at det kan være andre utfordringer 
i forhold til skole og samfunn enn hos 
norske barn. Barna kan eksempelvis ha 
store mangler i sin skolegang. De fleste har 
liten eller ingen skolegang på grunn av 
situasjonen i hjemlandet.

Videre er det viktig at barna har 
mulighet for kontakt med egen etnisk 
gruppe. Dette både for å opprettholde 
morsmål, men også for å ha en tilknytning 
til hjemlandet, egen kultur og mulighet for 
å praktisere egen religion.

Hva gjør jobben spennende?
Gjennom å jobbe med EMF får man 
mulighet til å hjelpe noen til en positiv 
integrering i det norske samfunnet. Man 
får i tillegg bli kjent med, og får forståelse 
for, andre kulturer og levesett.

Våre erfaringer viser at disse barna er 
meget resurssterke og har et godt mål med 
livet i Norge. De vil studere og få seg gode 
jobber. Mange av dem er interessert i sport 
og er talentfulle. Det sies at omsorgsperso-
nene i hjemlandet der disse barna kommer 
fra, sender dem de har tro på og som er 
ressurssterke enslig mindreårige.

Ved å ta imot EMF får man også 
oppleve å være en del av et profesjonelt 
team. Som fosterhjem for enslige mindreå-
rige flyktninger står man aldri alene. Det 
finnes profesjonelle tilgjengelig for famili-
ene når de måtte ha behov for det.

I arbeidet med enslige mindreårige 
flyktninger har vi hatt et godt samarbeid 
med Larvik barnevernstjeneste og spesielt 
bofellesskapet.

Larvik barnevernstjeneste har gjort seg mange erfaringer 
med plassering av enslige mindreårige flyktninger i 
fosterhjem. Disse ønsker vi å dele med andre.

familiene skal være forberedt på hva det 
innebærer å være fosterhjem for EMF.

Samtidig må det jobbes mer med å 
forberede barna før de kommer i foster-
hjem. Her er omsorgssentrenes rolle viktig. 
Det er blant annet viktig hvordan de 
informerer barna om hva det innebærer å 
bo i et fosterhjem i Norge. Barna har gitt 
uttrykk for at de gjerne skulle visst mye 
mer om hvordan norske familier fungerer. 
Dette for å være mer forberedt på hvilke 
regler som gjelder i vanlige norske hjem.

Valg av fosterhjem
Enslige mindreårige flyktninger har behov 
for en omsorgsbase med et langsiktig 
perspektiv, ettersom mange av dem verken 
har familie eller bekjente i Norge. Det 
nettverket som bygges rundt barnet ved 
plassering i kommune og fosterhjem, kan 
være det eneste nettverket barna har i 
Norge. Barna vil således være avhengig av 
fosterhjemmet utover fylte 18 år. Derfor 
må ønske om å være fosterhjem for enslige 
mindreårige motiveres av engasjement og 
omsorg.

Dersom barnet allerede har et nettverk i 
Norge, men likevel plasseres i et fosterhjem 
utenfor familien, kan dette være en 
utfordring for fosterforeldrene. Det er 
viktig at fosterhjemmet er samarbeidsvillig i 
forhold til barnets familie i Norge, og at 
de prøver å legge til rette for samvær i 
samarbeid med barnevernstjenes-
ten. En annen utfordring kan 
være når en eller begge 
foreldrene til barnet 
dukker opp i Norge.

Utfordringer
Barna vil trenge 
ekstra oppfølging i 
forhold til det norske 
språket, eget 
morsmål, skolegang 
og det å orientere seg 
i det norske samfun-

Våre erfaringer
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