
Spør rådgiver

NFFs rådgivningstelefon 
betjenes av fagkonsulent  
Lajla Husvik. Telefontjenesten 
har åpent på torsdager 
mellom klokken 09.00  
og 15.00. 

Ring vår fagkonsulent  
på telefon

23 31 54 00
Du kan også sende inn 
spørsmål til fagkonsulenten  
på e-post: 

fagkonsulent@
fosterhjemsforening.no 
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?Rådgivningstjenesten i Norsk 
Fosterhjemsforening skal dekke 
medlemmenes behov for  
å drøfte og snakke med en 
fagperson om situasjoner og 
problemstillinger som oppleves 
som vanskelige. På rådgivnings-
telefonen kan man ringe inn og 
være anonym, men de fleste 
velger å presentere seg.

På denne siden presenteres 
noen av spørsmålene som 
kommer inn til rådgivnings-
tjenesten i NFF.

Lajla Husvik 

Rådgivningstjenesten til Norsk Foster
hjemsforening får ikke mange problemstil
linger knyttet til skolen, men de som tar 
kontakt setter fokus på et særdeles viktig 
punkt i fosterhjemsomsorgen. 

Vi har fått en jente plassert hos oss. Det som 
forundrer oss er at barnevernet tok så lett på 
skolen. Ingenting var forberedt og hun måtte 
derfor vente en uke før hun kunne begynne på 
skolen. Saksbehandler sa at det ikke gjorde 
noe om hun ikke begynte på skolen med en 
gang. Er dette en vanlig praksis?

Det står i retningslinjene at barnevernet 
skal sørge for at skolebytte foreberedes, så 
langt det er mulig. Fosterbarn har opplevd 
stressende situasjoner på grunn av stadige 
skiftninger av bosted, voksenrelasjoner og 
andre rammebetingelser. Ved overgang til et 
nytt hjem blir de utsatt for mange store 
forandringer på en gang, noe som kan 
oppleves som vanskelig. Det kan hjelpe å 
gjøre overgangen til ny skole gradvis, for 
eksempel i forhold til nye lærere, elever og 
bygninger. Det kan gjøre overgangen lettere 
for barnet å besøke den nye skolen, hilse på 
den nye klassen og bli kjent med en ny 
kontaktlærer, før man har sin første dag på 
ny skole. Selv om dette ville være det beste 
for barnet, er det ikke sikkert at det er der 
saksbehandler har fokus. Det er så mange 
viktige ting før et barn flytter i fosterhjem, 
både når det gjelder jus og praktiske 
detaljer som må på plass. Det er betenkelig 
når barnevernet ikke har ressurser nok til å 
ivareta det som dette egentlig handler om: 
barnet. Det er alvorlig og noe som legitime
rer påstanden om at fosterbarn får dårligere 
utdanning enn barn som vokser opp hos 
biologiske foreldre. 

Vi er fosterforeldre for en jente som har strevd 
med konsentrasjonen og ikke følt seg helt på 
høyden på skolen. Nå har vi sammen med 
lærerne funnet en videregående skole som vil 
passe godt for henne, og som hun er motivert 
for å begynne på. Men den er privat og  vi 
må betale skolepenger. Vi har en slektsplas-
sering og er pensjonerte, så vi har ikke så god 
råd. Barnevernet sier at privat skole er utenfor 
deres ansvarsområde. 

Jeg kjenner meg igjen i barnevernets 
svar, og jeg ville nok kanskje svart det 
samme selv den gangen jeg var saksbehand

ler. Skal kommunenes dårlige økonomi 
også belastes med at noen finner ut at de 
ikke vil gå på offentlig skole? I så fall får de 
betale det selv, eller få foreldrene til å 
betale. Men i dag er jeg av en annen 
mening. Norsk Fosterhjemsforening har 
sterkt fokus på hvor viktig skolen er. Å være 
barnevernsplassert er i seg selv en risiko. 
Som voksne har de større sjanse for å  
havne på sidelinjen av samfunnet. Å gi 
ungdom utdanning er en beskyttelsesfaktor 
mot en slik utvikling:

Det er forebyggende for problemutvik
ling å bruke penger på barn og ungdom
mers skole og utdanning. Jeg tar med et 
annet eksempel  fra fosterforeldres erfaring: 
Vi har en jente med en alvorlig diagnose  
som har strevd på skolen i alle år. Her vi  
bor er det en god privat skole som både vi  
og lærerne mente ville passe for henne. Vi  
søkte barnevernet, men fikk avslag. Likevel 
søkte vi henne inn på skolen. Etter at hun 
begynte der har hun trivdes og gjort frem-
skritt, faglig sett. Nå etterpå ser barnevernet 
det også, og de betaler skolen ved å gi oss økt 
utgiftsdekning.

Jeg kommer på noe jeg noterte fra et 
foredrag jeg var på i fjor: Skolekonseptet har 
høye terskler. Skolen blir en belastning. Det 
blir en tung vei til arbeidslivet. Vi har en 
test- og diagnostiseringsbølge. Det er en 
ansvarsfraskrivende tendens som setter barn  
og unge på et sidespor. Vi mangler etos i 
skolen: viktigere enn å være vinner er det å 
være et godt og verdifullt menneske. Avskaff 
ordninger som tar håpet og energien fra  
barna og ungdommene. Få frem optimisme, 
styrke, tro og håp. Identifisere det som er 
positivt. (E. Befring).

Plasserte barn har ekstra 
bagasje i ryggsekken som vi 
må være klar over:
•  De har ofte gått glipp av viktige sider ved 

det å kunne utfolde seg som barn. Dette 
innebærer at de ofte søker mot yngre barn 
og må gå gjennom ulike faser ved det å 
leke på nytt, og dette er det viktig at det 
tas hensyn til både i fosterhjemmet og på 
skolen.

•  Mange har en historie med for hyppig 
skifte av, eller overfladisk voksen 
kontakt. Å knytte seg til nye personer kan 



derfor være vanskelig. Mottoet her er: 
Hvorfor knytte seg til nye mennesker når 
mine tidligere erfaringer tilsier at slike 
tilknytninger før eller senere blir ”revet 
opp”. Dette gjør at de også kan trenge 
mer tid på å få venner, sammenlignet 
med andre barn. Det kan også være at de 
blir mer usikre og ”klønete” i sin måte å 
forholde seg til jevnaldrende på.

•  Spesiell sårbarhet i forhold til det å 
kunne stole på voksne i sin alminnelig
het, om de holder løfter osv. 

•  Det er også verd å merke seg at barna 
ofte kan få symptomer som kan gi 
mistanke om andre problemer, som  
de egentlig ikke har. For eksempel er  
det ikke uvanlig at de kan være  
ukonsentrerte og urolige, uten at det 
behøver å bety at de for eksempel har 
AD/HD. 

•  Mange fosterbarn har et sterkt behov for 
å være mest mulig alminnelige og ikke 
oppleve at andre først og fremst tenker 
på dem som fosterbarn, men at de blir 
”sett” i kraft av sine øvrige egenskaper. 
Noen har nok også hatt et behov for å 
skjule dette, hvis det har vært mulighet 
for det, for eksempel fordi de kom tidlig 
inn i familien. Det blir derfor spesielt 
viktig at man ikke fokuserer mer på 
barnets ”annerledeshet” enn det barnet 
selv føler for. En annen side ved dette er 
at en del har vansker som de kanskje 
ikke er modne for å bearbeide før de er 
voksne. 

•  Fosterbarn kan også ha lærevansker  
eller andre vansker som ikke nød 
vendigvis behøver å ha å noe å gjøre  
med turbulens i tidlig barndom (K. 
Totland).

Tre råd:
1) Snakk med barnet
Alt handler om å føle seg trygg. Barnet  
vet selv mye om sin egen situasjon, men 
kan ha problemer med å sette ord på det. 
Det handler om å komme på innsiden og 
hjelpe til med å sette ord på det som er 
vanskelig. Dette vil føre til at barnet føler 
seg sett og tatt på alvor. Det er et mye 
bedre utgangspunkt for å hjelpe enn tiltak 
som tres ned over hodet på et menneske. 

2) Ha positive forventinger
Det finnes ingen automatisk sammenheng 
mellom vanskeligheter i barndommen og 
hvordan det går deg senere i livet. En 
svensk undersøkelse viser at 75 prosent av 
plasserte barn er underytere i skolen, 
faglig sett. Det vil si at det ikke er evnene 
det er noe i veien med. Det er vanskelig
heten som får så mye oppmerksomhet at 
ressurser og evner kommer i bakgrunnen. 
Pessimistiske og lave forventninger er 
farlig. Kunnskapshull er noe annet. Det er 
vanlig, og de må tas på alvor, kartlegges og 
tettes, for eksempel lese og skriveferdig
heter som er helt fundamentalt. Det må 
settes inn alle nødvendige ressurser for å 
sørge for at ethvert barn lærer å lese og 
skrive. 

3) Krev for barnets skyld
Fosterbarn som er under offentlig omsorg, 
skulle ha vært de barna som var best stilt i 
hele landet. Når barnevernet tar omsorgen 
for et barn tar det på seg ansvaret for å gi 
barnet de samme muligheter som foreldre 
gir til sine barn. Fosterforeldre har 
sammen med barnevernet et kjempe
ansvar.  Kunnskap og utdanning er 
avgjørende for å bli gode deltakere i 
samfunnet. God skolegang og utdanning 
er en beskyttelsesfaktor mot negativ 
utvikling. En liten utgift i kommune
budsjettet kan på lang sikt bety store 
besparelser både menneskelig og for 
samfunnet.  Med dette utgangspunktet 
skal fosterforeldre bare stå på og vite at 
når de stiller krav for å gi barna og 
ungdommene utdanning, da gjør de det 
som kreves av dem!

Se revidert fosterhjemsavtale, pkt 5.3.
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