
Spør rådgiver

Norsk Fosterhjemsforenings 
rådgivningstelefon betjenes av 
fagkonsulent Jennifer Drummond 
Johansen. 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 

Når fosterforeldre skiller seg

Jennifer  
Drummond Johansen 
Rådgivningstjenesten i Norsk Fosterhjems-
forening 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 Norsk Fosterhjemsforening.
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Man skulle kunne tenke seg at 
fosterforeldre er utsatt for større 
risiko for samlivsbrudd enn befolk-
ningen for øvrig, fordi det  å være 
fosterforeldre kan by på noen ekstra 
utfordringer for samlivet.  Men 
undersøkelser utført for noen år 
tilbake viste at fosterforeldre tvert i 
mot har et mer stabilt samliv enn 
befolkningen for øvrig (se Havik 
2005). Om bildet er det samme i 
dag er vanskelig å si. 

Henvendelser til rådgivningstje-
nesten vår viser  i hvert fall at 
samlivsbrudd er en aktuell pro-
blemstilling. Jevnlig ringer det 
fosterforeldre inn til oss som 
opplever problemer  og som 
vurderer, eller har bestemt seg for å 
skilles. De henvender seg til oss 
fordi de er bekymret for hva som 
vil skje med fosterbarnet hvis de 
flytter fra hverandre. Felles for de 
fleste er at de gruer seg for å 
informere barneverntjenesten og 
ønsker råd om hvordan de bør gå 
fram. En del fosterforeldre tar også 
kontakt i etterkant av at de har 
gått fra hverandre fordi de opple-
ver at ordningene ikke ivaretar 
kontakt mellom dem og fosterbar-
net på en tilfredsstillende måte. 
Her er to eksempler på saker fra 
rådgivningen:

1.  Fosterforeldrene skal skilles og er 
blitt enige om at deres biologiske 
barn skal bo annenhver uke hos 
hver av foreldrene. Fosterforeld-
rene ønsker at det skal være på 
samme måte for fosterbarnet, 
men barnevernet ønsker at 
fosterbarnet i hovedsak bor hos 
fostermor og er på helgebesøk 
hos fosterfar. For fosterforeldrene 
virker det ulogisk og urettferdig. 
Fosterforeldrene tenker at det vil 
bli oppfattet som forskjellsbe-
handling og at fosterbarnet vil 
ønske å ha samme ordning som 

de andre. Hva slag faglige 
begrunnelser kan barnevernet ha 
for sitt syn? 

2.  Fosterfar og fostermor  er skilt og 
de har store problemer med å 
samarbeide . Det har til tider 
vært store konflikter og fostermor 
vil ikke la tidligere fosterfar være 
sammen med fosterbarna. 
Fosterfar opplever at barnevernet 
muntlig støtter opp under at han 
skal ha samvær med fosterbarna, 
men at de ikke foretar seg noe 
aktivt for å bidra til at de får se 
hverandre. Hvilke rettigheter har 
han og barna?

I fosterhjemsavtalen står det 
følgende om samlivsbrudd:

5.9 Samlivsbrudd 
Dersom fosterforeldrene skal skilles 
eller bryte samlivet på annen måte, 
skal de så tidlig som mulig informere 
barneverntjenesten og samarbeide 
med barneverntjenesten for å finne en 
løsning som ivaretar fosterbarnet på 
en så god måte som mulig. 

Ved samlivsbrudd faller denne 
avtalen bort, jf. punkt 7.1. Barne
verntjenesten kan inngå ny avtale om 
plassering med en av fosterforeldrene 
dersom det anses som barnets beste. 

Hvis det inngås ny avtale med en 
av fosterforeldrene, må barnevern
tjenesten vurdere om fosterbarnet skal 
ha kontakt med den andre foster
foreld eren, og eventuelt hvor mye og 
hva slags kontakt det skal være. Det 
er en forutsetning for slik kontakt at 
alle parter blir enige om hvordan 
kontakten skal foregå og at de inngår 
en avtale om dette, og at de samar
beider om denne avtalen. 

Grunnlaget for fosterhjemsavtalen 
faller altså bort ved samlivsbrudd 
og barneverntjenesten skal vurdere 
hva som vil være til det enkelte 



fosterbarns beste. Fosterforeldrene har  
ingen rett til å fortsette som fosterfor-
eldre, men i de fleste tilfeller vil det 
vært naturlig å vurdere om foster-
barnet kan fortsette å bo hos en av 
fosterforeldrene. Barnets tilknytning 
til de voksne må være en viktig del av 
denne vurderingen. Hvis en av 
foster foreldrene skal fortsette som 
fosterforelder må det lages en ny 
fosterhjemsavtale.  

Fosterbarn har opplevd ett eller 
flere brudd til nære personer tidligere, 
og det er derfor svært viktig å legge til 
rette for løsninger som kan fungere 
best mulig  for fosterbarnet. En viktig 
del av barnevernets arbeid vil bli, i 
samarbeid med fosterforeldrene, å 
hente frem fosterbarnets tanker og 
meninger. Det er de voksnes ansvar å 
legge til rette for at det oppleves trygt 
og mulig å snakke om ting som kan 
være vanskelig å sette ord på. Når det 
er sagt skal ikke barna få ansvar for å 
bestemme hvordan ting skal bli, men 
deres synspunkter skal være en viktig 
del av beslutningsgrunnlaget. I mange 
tilfeller vil det være riktig og naturlig 
at fosterbarnet følger samme samværs-
ordning som andre barn i familien. 
Men for noen fosterbarn vil dette bli 
for mye frem og tilbake, fordi de har 
med seg en sårbarhet som gjør at de 
trenger særlig stabilitet og gode 
rutiner. For andre så har de så mye 
samvær med familie fra før at enda en 
samværsordning vil bli i meste laget.  

Det finnes altså ingen fasitsvar. 
Barnevernets oppgave blir å se hele 
fosterbarnets situasjon og gjøre en 
samlet vurdering av hva som er til 
barnets beste. Fordi fosterbarn allerede 
har opplevd flere brudd, er det spesielt 
viktig for dem at de voksne rundt 
samarbeider på en god måte. Det er 
viktig å skape en sammenhengende 
ramme omkring barnets tilværelse og 
å sørge for å videreføre flest mulig av 
de gode relasjoner som fosterbarnet 
har opparbeidet seg. Men det er ikke 

alltid at dette lar seg gjøre. Av og til vil 
konfliktene mellom fosterforeldrene 
være så store og alvorlige at barnever-
net velger å plassere barnet ut av 
familien. 

Referanse:
Havik, Toril. 2005. Slik foster-
foreldrene ser det – II. 
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Vil du være med?
Invitasjon til å dele gode erfaringer
Jeg er en klinisk pedagog , som også har hovedfag i spesialpedagogikk. Jeg 
skriver mange historier og artikler fra det praktiske livet med fosterbarn. 

Nå søker jeg etter familier som i en peride har brukt en spesiell 
metode for å hjelpe fosterbarnet sitt med å få bedre orden på livet. Det 
kan være en filosofi familien jobber etter, som at det å gå ut i naturen 
og oppleve noe sammen er det som har hjulpet, eller det kan være 
arbeidet i en menighet, fysisk trening eller noe helt annet. 

Poenget er at familien har hatt tro på det de har jobbet med og vil 
dele det som eksempler på hvordan man i en familie kan hjelpe barn 
videre. Eksempler som sjelden kommer frem, men som jeg har stor tro 
på kan være til hjelp for andre. 

En jeg kjenner har for eks skrevet dagbok til fosterbarnet sitt, og da 
er det pandaen, kosedyret, som forteller det de har opplevd i løpet av 
en dag. Fosterbarnet har stor glede av å lese dagboka først alene selv, så 
høyt ved frokostbordet. Han «vet» at det er fostermoren som skriver, 
men likevel er det en stor sak at pandaen skriver, fra sitt litt skråe 
sideblikk.

Jeg vil gjerne intervjue de som har lyst å være med; enten på telefon 
eller ved et besøk. Etterpå kan vi bli enig om hvordan det de forteller 
kan presenteres. Har familien lyst å være anonym, er det selvsagt helt 
greit. Da anonymiserer  jeg stoffet slik at det ikke er ettersporbart. De 
som eier historiene vil selvsagt få lese gjennom det jeg skriver og 
korrigere stoffet, om de tenker jeg har misforstått.

Jeg håper at mange familier har lyst til å øse av sine erfaringer, og at 
de ikke sitter og tenker at det vi pusler med, det er så lite! Ta gjerne 
kontakt for en uformell samtale i første omgang med 

Beate Heide
beheide@online.no

Beate Heide, skribent 
jakter på de gode 
eksempler. De kan gjerne 
være lekne! 


