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MØRE OG ROMSDAL 

 
 

ÅRSMELDING NORSK FOSTERHJEMSFORENING  

MØRE OG ROMSDAL - 2012 
 

Styret har bestått av: 
Leder:   Linda Solli 
Nestleder:  Elisabeth Vigestad 
Kasserer:  Kristin Skjæret Stennes 
Styremedlem  Aina Tomren 
Styremedlem: Heidi Lillebø Knardal 
Styremedlem: Einar Aasen 
Styremedlem: Heidi G Vebenstad 
Styremedlem  Britt S. Pedersen – trukket seg i løpet av 2012 
Varamedlem:  Unni Klubben Håbrekke – fast på styremøter for Pedersen 
Varamedlem:  Grete Muriaas Huse  
 
Valgkomite:  Liv Pauline Bele, Bente Rogne, Eva Hjelset 
 

Medlemmer 
Medlemstallet ligger nå på rundt 230 medlemmer. I løpet av 2012 har 42 medlemmer 
meldt seg inn, mens 43 har meldt seg ut. 
 

Fylkesstyrets arbeid 
Styret har hatt 6 styremøter, et av styremøtene over to dager, samt 1 arbeidsmøte og 
behandlet 55 saker. Siden vår fylkesforening ikke har tilgang på egne møtelokaler, har 
styremøtene blitt avholdt ved Helland skule på Vestnes, ved Sanitetsforeningens lokaler i 
Molde samt et styremøte over 2 dager ved Bryggen Hotell i Ålesund.  
Styret har gjort seg erfaring med at heldags-styremøter har vært mer effektive og fungert 
bedre enn ettermiddags-styremøter. Dette med årsak i at vi har hatt geografiske 
utfordringer i forbindelse med gjennomføringa av styremøtene våre. 
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Medlemsverving 
Vi har gjennom hele styreåret hatt fokus på medlemsverving. Vi ønsker oss stadig flere 
medlemmer, særlig med tanke på at mange fosterforeldre i Møre og Romsdal ikke er 
medlemmer i vår forening. Gjennom økte medlemstall, økes også økonomien i 
fylkesforeningen, og dermed også grunnlaget for å kunne gjøre en bedre jobb for 
medlemmene våre. Foreningen har vært representert ved de Pride-avslutningene vi har 
blitt invitert til i Molde og Ålesund. Representasjon ved Pride-avslutningene har stor 
betydning for medlemsvervingen vår, og vi har meldt inn interesse for også å kunne delta 
ved avslutning på Mini-Pride kurs og kurs for fosterforeldre ved familieplasseringer. 
 

Regionsamarbeid   
Vi hører til region Midt- Norge og regionen vår består av tre fylkesforeninger; Nord-
Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Leder har hatt god kontakt med vår 
regionkontakt og hovedstyremedlem Bjørn Morten Holm. Vi har sett og fått bekreftet klare 
fordeler ved at fylkesforeningen har et kontaktledd inn mot NFF`s hovedstyre. 
 

Årsmøteseminaret 2012      
Ble holdt i Molde på Rica Seilet 9- 11. mars. 
 
Vi var så heldig at vi fikk Britt Neumann som foredragsholder der. Hennes hovedtema var 
barns selvverdsfølelse, som hun presenterte gjennom «Menneskeskolen».   
Hennes hovedforedrag «Å bygge opp barns selvverdsfølelse og gjøre dem trygge på at de 
har en verdi i seg selv og sitt fellesskap, var et spennende foredrag som ble etterfulgt av 
parallellseminarer med gruppearbeid og samtalegruppe. Gruppearbeidet ble basert på 
”Trygg – modellen” og vi ble inndelt i grupper på ca. 30. Siden vi ikke hadde innleide 
gruppeledere for samtalegruppene ble de selvstyrte, noe som virket å fungere greit for de 
fleste. 
 
Neumann snakket om barn som sliter, ikke nødvendigvis fosterbarn, og at disse barna 
trenger 5 ganger mer trygghet, men ofte får 5 ganger mer kjeft. Det mest effektive er 
tydelige voksne, som legger til rette for et trygt fellesskap, som bygger et grunnfjell av 
trygghet, som igjen fører til vekst og læring hos barnet. Som Britt Neumann presiserte slik; 
 
1. fasthet i det sentrale 
2. frihet i det perifere 
3. Men, kjærlighet i alt 
 

Familiehelgen på Dombås 
3.-5. februar var 107 barn og voksne samlet på Dombås.  Dombås Aktiv stod for varierte 
aktiviteter som hundesledekjøring, moskussafari, slalom og svømmehall. Vi var heldig med 
været selv om det var kaldt(- 14), aktivitetene gjorde at vi fikk være mye sammen og bli 
kjent med nye fosterfamilier. Alt i alt ble dette en vellykket og  god familiesamling. 
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Andre kurs/møter 

2 fra styret deltok på organisasjonskurs 20-22 april i Drammen. Et av NFF`s 
satsingsområder for perioden 2012-2014 er blant annet ”å gjøre det mer attraktivt å sitte 
som medlem i fylkesstyrer”. NFF har derfor i 2012 blant annet jobbet med å utarbeide en 
”startpakke” for nye styremedlemmer, som skal presenteres ved organisasjonskurset i 
2013. NFF oppfordrer også sterkt til at alle styremedlemmer i de ulike fylkesforeningene 
deltar ved organisasjonskursene.  
  

Samling for fosterforeldre i Geiranger  
I 2012 var det Bufetat i Ålesund som hadde ansvar for den årlige Geirangersamlingen. 
Her var det ca. 180- 200 fosterforeldre samlet 29-30 september. Temaet her var; «Ikke alle 
kan bli verdensmestere, men alle skal få sjansen til å mestre sin egen verden.» 
Foredragsholder var Godi Keller, med sin ”pøbelpedagogi”. 
Jarle Knut Hånes og Torill Kleven presenterte vår fylkesforening der, og vi fikk flere 
medlemmer denne helgen. 

 

Samarbeid med Bufetat  
Fagteam og Fosterhjemstjenesten har i samarbeid med Høgskolen i Molde har i 2011 og 
2012 jobbet med et forskningsprosjekt rundt «Fosterforeldres opplevelser av utilsiktede 
flyttinger». 12 fosterforeldrepar som har opplevd utilsiktede flyttinger har her blitt intervjuet. 
I forbindelse med dette prosjektet ble det satt sammen en referansegruppe, her har 1 fra 
vår fylkesforening vært representert. 
 
Styret v/leder har hatt en del kontakt med fosterhjemstjenesten i forbindelse med 
planleggingen og gjennomføringa av ”Fosterhjemmets dag” i november 2012. Hele styret 
ble invitert til ”presselunch”, men bare 2 hadde mulighet til å delta denne dagen. 
 
Fosterhjemstjenesten planlegger et samarbeidsprosjekt med ”Jeger og Fiskeforeningen” i 
Møre og Romsdal og kontaktet fylkesforeningen i den forbindelse, med tanke på et 
evetentuelt samarbeid. Tanken bak prosjektet er å kunne tilby fosterfamiliene i fylket vårt 
”Familiecamp” eller ”Friluftsdager” i 2013.  
 

Informasjonsarbeid 
Julebrev ble sendt ut til alle medlemmer med en enkel oppsummering av aktivitetene 
gjennom 2012. 
Informasjonsarbeid har ellers vært jobbet med gjennom deltakelse på PRIDE kurs, 
samarbeidskurset i mars og på Geirangersamlinga i oktober.  
Vi har prøvd å samle inn og oppdatere medlemmenes e-post adresser. Noe som igjen er 
et viktig arbeid for å kunne nå ut til alle våre medlemmer med informasjon på en effektiv og 
ikke minst økonomisk måte.  
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Likemannsarbeid 
Styret har i to styremøter diskutert likemannsarbeid. Vi har tatt utgangspunkt i 
veiledningshefte til Funksjonshemmedes organisasjon, en organisasjon som driver mye 
likemannsarbeid.  
Det har i alle år vært gjort mye arbeid i Møre og Romsdal Fosterhjemsforening for 
medlemmer, det har vært mye god samhandling mellom medlemmene i organisasjonen 
hvor en har delt nyttig erfaring og det har vært gitt råd og hjelp i vanskelige saker til 
medlemmene. Det har vært en endring i forståelsen for hva likemannsarbeid er etter at 
myndighetene satte av øremerkede midler til likemannsarbeid. Det stilles krav til at 
arbeidet som gjøres ikke er preget av tilfeldigheter men at organisasjonen har laget planer 
for hvordan arbeidet skal gjøres og hva som skal gjøres. De som skal være likemenn må 
skoleres i det arbeidet de skal gjøres.  
 
Norsk Fosterhjemsforening har også utarbeidet egne retningslinjer for likemannsarbeid. 
Styret i NFF Møre og Romsdal mener at det vil være riktig å ta utgangspunkt i 
retningslinjene fra NFF, slik at det blir en felles forståelse av likemannsarbeidet og en felles 
opplæring av ”Likemenn”. Likemenn må kurses, og det vil kreves en koordinator for 
Likemenn i fylkene. Vi anser dette å være et omfattende arbeid å igangsette og organisere 
på det nåværende tidspunkt, men vil i fortsettelsen holde oss oppdatert på hva som gjøres 
og eventuelt tilbys av kurs fra NFF sentralt.  
 

Rådgiving til fosterforeldre 
Vi har også i år hatt telefonkontakt og samtaler med flere fosterforeldre som ønsker råd og 
veiledning. Det er leder og nestleder som har hatt denne kontakten. 
 

Økonomi 
Totalresultatet for 2012 viser et overskudd på ca. 69 000.  
  
 
27.02.2013 
 
Norsk Fosterhjemsforening Møre og Romsdal 
- styret -   
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