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FOSTERHJEMSKONTAKT 

 
Ny utgivelse av Fosterhjems-
kontakt foreligger med disse 
hovedsakene: En artikkel om 
ettervern av forskeren og 
barnevernsmentoren Elisabeth 
Backe-Hansen, en artikkel om 
hvordan fosterforeldre kan hjelpe 
barn som sliter med lesing og 
skriving av spesialpedagog Jørgen 
Frost, samt en artikkel om 
regjeringens forslag om at barn som 
sliter på skolen, skal få intensiv 
opplæring før problemene fester 
seg.  Det juridiske temaet som 
denne gang blir belyst i "Juridisk 
spalte", er fosterhjemskontrakten. I 
spalten "Spør rådgiver" som speiler 
henvendelsene som kommer til vår 
rådgivertjeneste, kan du lese om 
hvordan det er for foster-foreldre å 
ha en "overforelder" å forholde seg 
til. God lesning!  

LEDERSAMLING AVHOLDT 
Norsk Fosterhjemsforening har 
avholdt sin årlige ledersamling for 
fylkesledere og nestledere i 
organisasjonen. Dette for å utvikle 
fylkesforeningene til å best mulig 
kunne ivareta det viktige arbeidet 
med å nå ut til medlemmer. Det 
gjøres veldig mye bra forenings-
arbeid rundt om i landet takket 
være våre ildsjeler i fylkesstyrene. 

RÅDGIVERTJENESTEN 
Rapport fra rådgivningstjenesten første halvår 2017 foreligger nå, 
logg deg inn på våre medlemssider for å lese mer om saker som har 
kommet inn til sekretariatet fra andre fosterforeldre. 

PROSJEKT VOLDSPREGEDE BARN I FOSTERHJEM 

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) Stavanger utformer nå et 
prosjekt der hovedmålet er å utvikle en veiledningsmodell for 
fosterforeldre, kombinert med at fosterbarnet får terapi hos ATV. 
«Voldspregede barn i fosterhjem» er et prosjekt som går over en 
periode på 3 år. Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet (Bufdir) 
har gitt tilskudd til prosjektets første år, men ATV Stavanger regner 
også med finansiering av prosjektets siste to år. Etter 
modellutprøving, prosjektevaluering og revidering, er målet å 
implementere modellen til alle ATV kontor som arbeider med 
barn, samt eventuelt andre relevante faginstanser. Norsk 
Fosterhjemsforening er representert i dette prosjektet gjennom 
fylkesforeningen i Rogaland. 

FOSTERHJEMSUTVALGET – NYTT MØTE 
Foreningen er invitert til nytt møte i Fosterhjemsutvalget 7. 
november. For at du som medlem skal kunne følge med har vi 
opprettet en egen mappe på hjemmesiden som heter 
Fosterhjemsutvalget. Her kan du se alt som utvalget spør oss om 
og hva vi gir av innspill.  

Vi har fått spørsmål fra utvalget om faglig veiledning og frikjøp. Har 
du synspunkter på hva slags faglig veiledning det er viktig å få som 
fosterforelder og om dette savnes? Har du tanker om i hvilke tilfeller 
frikjøp er nyttig som fosterkingstiltak, og vil du fraråde det brukt i 
enkelte tilfeller? Bør det være felles regler / retningslinjer for dette? 

Send til post@fosterhjemsforening.no om du har noe du ønsker vi 
skal spille inn. Vi er glad for innspill fra dere som medlemmer og 
takker for de vi har fått hittil, både på Facebook og på mail. 

STATSBUDSJETTET 2018  
– OVERGANGSORDNING FOR NAV 
REGELVERKET 
I forslag til statsbudsjett er det foreslått 
at godtgjøringen fosterforeldre får for 
fosterhjemsoppdraget ikke skal gå til 
fradrag i utbetaling av dagpenger og 
arbeidsavklaringspenger. Norsk 
Fosterhjemsforening følger opp 
Stortingets behandling av saken.  

 


