
 

 
    

ÅRSBERETNING 2014  

 Norsk Fosterhjemsforening Oslo 

 

 

1. Årsmøte 2014 

Norsk Fosterhjemsforening Oslo avviklet sitt årsmøte 2014, den 8. februar 2014 kl. 12.15 – 

13.00 på Quality Hotel og Resort Sarpsborg (Familiehelgen 2014). 

Leder Solfrid Ruud Rekdal og styremedlem Fathe M Mirza var ikke på valg 

 

På årsmøtet 2014 ble følgende valgt: 

Styremedlemmer: Helle Kjendlie og Miriam Lorentsen 

Vara-styremedlem: Arild Rekdal 

Revisorer: Hilde Gjestad og Gunhild Braathen 

Redaktører til vår lukkede Facebookside: Gunhild Braathen og Solfrid Ruud Rekdal 

 

2. Konstituering av styret  

Styret konstituerte seg på styremøte 24.februar, og fikk følgende sammensetning i 2014 

Leder:     Solfrid Ruud Rekdal 

Sekretær og kasserer:   Helle Kjendlie 

Sekretær:    Miriam Lorentsen 

Styremedlem og webansvarlig:  Fateh Mirza 

Vara-styremedlem:   Arild Rekdal 

  

. 

3. Medlemsutvikling 

Norsk Fosterhjemsforening Oslo ble stiftet 15. november 1991.  

31.12.13 hadde NFF Oslo 132 medlemmer inkludert støttemedlemmer.  

Pr. 31.12.14 var medlemstallet 125. Vi har 106 fosterhjemsfamilier, 2 beredskapshjem, 16 

støttemedlemmer og et æresmedlem. I 2014 fikk vi 19 nye medlemmer og 25 stykker avsluttet 

medlemskapet.  

Det er færre barneverntjenester som betaler medlemskap for fosterfamiliene, og 

fosterhjemsforeningen får ikke kjennskap til nye fosterfamilier og muligheten til å rekruttere 

disse som medlemmer. 

 

4. Styret 

Det har vært 2 styremøter og 5 e-poststyremøte.  

Ut over dette har styret hatt e-postkontakt i saker som trengte rask avklaring. 

 

Styret kom med innspill til en høringsuttalelse angående fosterforeldres økonomiske 

rammevilkår i Oslo, som ble oversendt Barne- og familiedirektoratet, sammen med uttalelsen 

fra Norsk Fosterhjemsforening sentralt. 
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5. Representasjon 

Hvert år arrangerer Norsk Fosterhjemsforening et Organisasjonskurs, for å samle og utvikle 

fylkesstyrene. På Organisasjonskurset 25. – 27. april, deltok styrets faste medlemmer, Fateh 

Mizra, Helle Kjendlie, Miriam Lorentsen og Solfrid Ruud Rekdal 

 

På Norsk Fosterhjemsforenings ledersamling i november, deltok leder Solfrid Ruud Rekdal.  

 

Leder Solfrid Ruud Rekdal, var gjest ved Goodwill-ambassadør seremonien i Barne- og 

Familieetaten, Fosterhjemtjenesten i Oslo, 27. mai. 

 

Fateh Mizra representerte vår forening på Trygg-base konferansen i november, arrangert av 

Barne- og familieetaten i Oslo. 

 

Foreningen har deltatt på 3 Regionsmøter i 2014. Det er et samarbeidsforum for styrene fra 

NFF Østfold, Oppland, Hedemark og Oslo. Regionsansvarlig er Mia Solberg, vår 

kontaktperson i hovedstyret. 

 

 

6. Informasjonsarbeid 

Foreningen har sendt 2 medlemsutsendelser pr. post i 2014. I begynnelsen av mai var det 

invitasjon til Tangen dyrepark 25. mai og familiedag på Øvresetertjern 30. august.  

I begynnelsen av november inneholdt utsendelsen, invitasjon til klatredagen på Klatreverket 

30. november, familiehelgen i 2015 og innkalling til Årsmøte 2015. 

 

Foreningens lukkede facebookside, som åpnet november 2013, er blitt en informasjonskanal, 

hvor det legges ut aktuelle artikler innen fosterhjemomsorg, barnevern og barn med ekstra 

utfordringer. Via facebooksiden inviterte vi til forskjellige arrangementer i regi av UngOslo, 

og et ungdomstreff for NFF ungdom på Malmøykalven 20. august. Trygg-base konferanse til 

Barne- og familieetaten, ble kunngjort til våre medlemmer via Facebook. 

Gunhild Braathen og Solfrid Ruud Rekdal har vært redaktører av facebooksiden.  

 

7. Medlemsaktiviteter  

Nyttårsfest 11. januar i Kiwanihuset på Ski, for medlemmer fra Akershus, Oslo og Østfold. 

Et sosialt møte, med underholdning av en klovn for barna. 

 

Familieweekend 7. – 9. februar på Quality Hotell & Resort Sarpsborg, med 17 fosterfamilier 

fra Oslo og Akershus. Generalsekretær Randi Talseth, i organisasjonen Voksne for barn 

presenteret deres film ”Snakk om det”, om hvordan det kan oppleves å flytte inn i en 

fosterfamilie, og klare å sette ord på følelser og tanker. 

Eldre fosterbarn, biologiske barn og fosterforeldre så sammen filmen og satt i grupper etterpå 

og snakket om utfordringer filmen tok tak i.  

Deltakerne besøkte Badeland flittig, og søndag var vi på Inspiria science center. 

  

Målet i 2014 var å gjennomføre fire nettverksmøter, med en innleder til et annonsert tema og 

samtale etterpå. 

18. mars arrangerte vi første møte. Samtaleinnleder, fagkonsulenten i Norsk 

Fosterhjemsforening, melte forfall samme dag på grunn av sykdom i familien. Det var 5 

fremmøtte medlemmer, som luftet utfordringer med hverandre. 

Neste møte var planlagt i mai. Da innleder, en fra PPT ble forhindret i god tid før møte, 

avlyste vi møte. Styret vurderte flere temaer og innledere, men fant at responsen fra 

medlemmene var for liten til å gjennomføre flere møter i 2014. 
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25. mai familiedag i Tangen (Amadeus) dyrepark, 22 deltakere. Vi vandret rundt i parken og 

opplevde dyrene i regnvær. Vi tente bål i lavvoen, varmet oss og grillet pøser på bål. 

 

20. august, en sommerkveld i og ved vann på Malmøykalven i regi av UngOslo for våre 

ungdommer, ble avlyst grunnet manglende påmelding 

 

30. august, familiedag på Øvresetertjern i samarbeid med Oslo og Omegn friluftsråd ble 

avlyst grunnet manglende påmelding. 

 

30. november, familiedag på Klatreverket med fokus på mestringsopplevelser, samlet 10 

fosterfamilier. 3 instruktører hjalp oss, og de registrerte noen klatretalenter blant deltakerne. 

 

 

 

8. Samarbeidspartnere 

 

Vi har gjennomopptatt et samarbeid med Barn- og familieetaten, fosterhjemstjenesten.  

Generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening og leder i Norsk Fosterhjemsforening ble 

invitert av Barne- og familieetaten i Oslo til å være tilstede på deres seremoni 27.05.15, 

utnevnelse av fem Goodwill- ambassadører for fosterhjemtjenesten i Oslo. 

Norsk Fosterhjemsforening Oslo er representert v/ Solfrid Ruud Rekdal i et fosterhjemsfaglig 

drøftningsforum, i regi av Barne- og familieetatens fosterhjemstjeneste.   

 

Norsk Fosterhjemsforening Oslo er støttemedlem i foreningen Voksne for barn, 

Landsforeningen for barnevernsbarn og Barnevernsambandet Oslo. Leder var på konsert på 

Musikkcampen til Landsforeningen i juni, da ungdommer fra Oslo var på musikkcampen. 

 

Vi samarbeider med UngOslo, en stiftelse som arbeider for barnevernsbarn, med aktiviteter, 

butikk med utdeling av gratis tøy m.m.   

 

9. Økonomi 

Vår foreningsinntekt i 2014 har vært (kr ……, regnskap ikke ferdig i skrivende stund) 

 i medlemskontingent som er øremerket medlemsaktiviteter, og kr. 15 000 i statsstøtte, 

øremerket til administrasjon av foreningen.  

Norsk Fosterhjemsforening vedtok på landsmøte 2011 at egenkapitalen i en fylkesforening 

skal være under kr. 100 000, da mer egenkapital kan få konsekvenser i forhold til statlig 

støtte.. Vi ble à jour i forhold til dette pr. 31.12.14. 

De største utgiftene i 2014 var familiehelgen 2014, og organisasjonskurset med 4 deltakere. 

 

10. Status  
Foreningen har manglende tilgang til kontakt med nye fosterforeldre, som ikke blir meldt inn 

i foreningen av barneverntjenesten.  

Foreningen har en utfordring i å få kontakt med sine medlemmer, og dermed vite hva 

medlemmene ønsker foreningen skal arbeide med, og hvilke medlemsaktiviteter som skal 

prioriteres. 

 

 

 


