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• Av Åse L. Larsen, redaktør

Barn som bor i fosterhjem - både 
midler tidig og permanent - skal ha 
kontakt med sine foreldre. Dette er 
nedfelt både i Lov om barneverntjenes-
ter og i Barnekonvensjonen. 

Det er i tillegg nedfelt i barnevern-
loven at barneverntjenesten skal ta vare 
på og følge opp foreldre som har mistet 
den daglige omsorgen for sitt barn. Det 
er en kjensgjerning at mange foreldre 
blir overlatt til seg selv uten hjelp til å 
bearbeide krisen når deres barn har blitt 
plassert i fosterhjem. Gjennom blant 
annet Barneombudet har det kommet 
mange tilbakemeld inger fra foreldre om 

at de ikke føler seg ivaretatt, og at de 
også føler seg avvist av barnevernet etter 
en omsorgs overtagelse. Det vil være 
vanskelige følelser forbundet med en 
slik inn gripen i livet. Mange foreldre vil 
sitte med en følelse av skyld og skam, 
og i tillegg skal de takle en tung sorg.  
Det gjør det enda vanskeligere at mange 
av disse foreldrene har konflikter med 
barneverntjenesten og fosterforeldrene. 

Forskning i Norge har vist at for -
eldre har et stort behov for hjelp og 
støtte. Det kan være hjelp til sorgbear-
beiding, hjelp til å klare hverdagslivet 
og hjelp til å være foreldre til barn som 
ikke bor sammen med dem (Slettebø, 
2008 & 2009; Moldestad & Skilbred, 

2009; Havik & Moldestad, 2003; 
Ellingsen, 2007; Haugseth, 2012). 
Forskning har vist at hjelp til foreldre til 
barn plassert av barnevernet, bidrar til 
at foreldrene blir bedre samværsforeldre 
og samarbeidspartnere (NOU 2012:5). 

En forskningsoversikt fra 2003 
(Egelund og Hestbæk) viser at mange 
foreldre følte at de hadde blitt lite 
infor mert om barnvernsaken.  Deres 
egen kunnskap om barnet ble i liten 
grad etterspurt av barnevernet eller 
fosterforeldrene. 

Forskning viser også at foreldrene 
ønsket mer informasjon om hvordan 
barnet har det etter at det har flyttet i 
fosterhjem, og at de ønsker å delta i 
barnets liv. 

I år er det igangsatt to store prosjek-
ter som handler om foreldre som har 
mistet omsorgen for barnet sitt. I det 
ene prosjektet – ”Bro mellom foreldre”  
i regi av Norsk Fosterhjemsforening –  
er hovedmålet å skape grunnlag for 
godt samarbeid mellom foreldre og 
foster foreldre. I det andre prosjektet  
– Organisa sjonen for barneverns-
foreldre (OBF) - der hovedmålet er å 
opprette en organisasjon for foreldre, er 
samarbeid ett av tiltaksområdene.

Prosjektet  
”Bro mellom foreldre”
Prosjektet ”Bro mellom foreldre” er et 
toårig samarbeidsprosjekt mellom 
Norsk Fosterhjemsforening og Rus-
misbrukernes interesseorganisasjon 
(RIO) – en organisasjon for tidligere 
rusmisbrukere. Prosjektet har fått 
midler fra Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (Bufdir).

Prosjektet har som hovedmål å 
ut vikle tre verktøy som skal bidra til å 
skape et godt samarbeidsklima mellom 
foreldre og fosterforeldre. Ett av verk -
tøyene skal brukes i gruppeveiledning 
der fosterforeldre og foreldre deltar i 
separate grupper, men der det også 

Prosjekter For FosterBArns ForelDre
Foreldre til fosterbarn som tema har så godt som vært fraværende i prosjektarbeid 
innenfor fosterhjemsfeltet. Det er derfor gledelig at to prosjekter med dette som 
tema nå er satt i gang.
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Prosjekt

skal være en felles veiledning. I dette 
vei ledningsprogrammet, legges det 
vekt på mindfulness som metode. 
Denne metoden som tidligere er blitt 
skrevet om i Fosterhjemskontakt 
(4/11), handler i korthet om å være  
til stede i det vi foretar oss her og nå. 
Når vi er til stede kan vi lettere ta gode 
valg i hverdagen og se våre valg i en 
større sammenheng. 

Mindfulness handler dessuten om å 
være observatør til sine egne tanker, 
følelser og handlinger. På denne måten 
skapes en større bevissthet i vår om -
gang med andre mennesker. På engelsk 
kalles dette «mind your mind» – vær 
oppmerksom på sinnet ditt.

De to andre verktøyene skal være 
samtaleprogram for foreldre som har 
fått vedtak om at barnevernet skal 
overta omsorgen for deres barn. Det 
ene samtale- og støtteprogrammet skal 
tilbys før omsorgsovertagelse og det 
andre rett etter. 

Etter at verktøyene er utviklet i 
løpet av 2013, skal det i løpet av 2014 
holdes kurs for likemenn knyttet til de 
to involvert foreningene. Likemennene 
skal ha ansvaret for støtte- og veiled-
ningsprogrammet ute i fylkene. Det 
skal rekrutteres en forelder og en 

foster forelder i hvert fylke. Dersom du 
har en spesiell interesse knyttet til 
temaet samarbeid mellom foreldre og 
fosterforeldre, så ta kontakt (se 
kontaktopplysning i faktaboks).

Barnevernsforeldre står 
sammen - Organisasjonen 
for barnevernsforeldre
Foreldre har over flere år savnet en 
egen brukerorganisasjon tilsvarende 
Norsk Fosterhjemsforening og Lands-
foreningen for barnevernsbarn. De 
ønsker en organisasjon som kan ha 
fokus på deres situasjon, og hvor de 
kan bli sett på som en viktig aktør i 
samarbeidet rundt barn og unge 
plassert av barnevernet. Dessuten 
ønsker de å samarbeide med myndig-
hetene om utviklingen av et bedre 
barnevern i motsetning til de mange 
foreldreorganisasjoner/nettverk som er 
etablert på internett og som jobber 
mot at barnevernet eksisterer. I 
Danmark har de i over 40 år hatt en 
brukerorganisasjon; ForældreLANDS-
foreningen (FBU) som både er en 
organisasjon som gir støtte og hjelp til 
foreldre og som har rollen som ”foreld-
renes talerør” overfor myndighetene og 
praksisfeltet (www.fbu.dk). 

Fra slutten av 2011 har en gruppe 
foreldre, sammen med noen støtte-
spillere/fagpersoner, møttes jevnlig for 
å etablere en organisasjon for foreldre 
til barn i barnevernet. Støttespillerne er 
fagfolk med erfaring fra barnevernet og 
brukermedvirkningsprosjekter 
(Elisabeth Haugseth, Foreldrestøtten i 
Kirkens Bymisjon, Marit Sanner, 
Forandringsfabrikken, Tor Slettebø, 
Diakonhjemmets Høgskole og Hege 
Sundt, prosjektleder). 

For 2013 har organisasjonen fått 
prosjektmidler gjennom Mental Helse/ 
ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, 
som finansierer en prosjektleder i 15 
prosent stilling. 

Interimsstyret har sammen med 
støttespillerne hatt møte med embets-
verket i Barne-, likestillings- og inklu -
der ingsdepartementet (BLD), sendt 
inn to høringsuttalelser til BLD og en 
til Stortinget med forslag om endringer 
i barnevernloven. I desember 2012 
deltok en av foreldrene og prosjekt-
leder i en workshop i Bufdir (Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet) om 
oppfølging av foreldre etter en om-
sorgsovertakelse.  

Vi jobber nå med rekruttering av 
flere foreldre til organisasjonen, og 


