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Andre utgaven av Fosterhjems-

kontakt for 2018 er nå sendt ut til 

våre medlemmer og abonnenter! 

Andre kan kjøpe det gjennom 

Norsk Fosterhjemsforening. 

Hovedartikler i utgivelsen er 

«Ensomhet og tillit», av Lars Fr. H. 

Svendsen, doktor i filosofi og 

professor ved Universitetet i 

Bergen, «Barn i fosterhjem – når 

foreldre fengsles», av Anne Berit 

Sandvik og Bente C. Grambo, 

seniorrådgivere i organisasjonen 

For Fangers Pårørende (FFP) og 

artikkelen «Når barn fanges i 

nettet», av Åse L. Larsen, redaktør 

i Fosterhjemskontakt. Den 

juridiske spalten berører 

«Avlaster II»-dommen og virkning 

på barnevernsområdet, og 

rådgiverspalten handler om Når 

fosterbarn snakker usant. 

 

 

 

ORGANISASJONSKURS OG EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 2018 
Organisasjonskurset for tillitsvalgte i Norsk Fosterhjemsforening ble holdt helgen 20. - 

22. april 2018 på Quality Hotel Olavsgaard, med ca 90 deltakere. Foredrag ble holdt av 

Trond Solvang og fokus lå på kommunikasjon og organisasjonskultur.  

I forbindelse med organisasjonskurset ble det også avholdt ekstraordinært landsmøte. 

Her ble det valgt en ny nestleder i hovedstyret, Merete Skaarud fra Oppland. Det var 

også suppleringsvalg til valgkomitéen, som nå består av Monica Sjursen Skogland, 

Rogaland (leder), Marianne Sollund, Troms (nestleder), Monica Holst, Oslo (medlem) 

og Frøydis Hordvik Stav, Telemark (varamedlem). 

 

 

 

 

 

FOSTERHJEMSKONFERANSE 3.-4. MAI 2018 – STRØMMING! 
Gode nyheter til alle våre medlemmer! Fosterhjemskonferansen 2018 er fulltegnet, 

men foreningen har nå fått en mulighet å utføre strømming av konferansen på nett-Tv 

slik at flest mulig medlemmer kan få følge med på konferansen. Det betyr at du kan 

følge konferansen hjemmefra via vår Facebook side samt på Norsk Fosterhjem sin side 

på YouTube. Dersom du setter pris på strømmingstilbudet og ønsker å benytte deg av 

det, anmoder vi derfor om at du Vippser kr 300 under sendingen til Norsk 

Fosterhjemsforening (Vippsnummer 502607), evt innbetaler til bankkonto 

(7050.05.26082). Mer informasjon kommer på Facebook om dette. Komplett program 

og mer info finnes på vår hjemmeside! 

 

 

 

 

KURS MED BARNAS PLATTFORM  
Vi vil igjen tipse om at Norsk Fosterhjemsforening og Barnas plattform samarbeider om 

å fremme et foreldrekurs! Med enkle verktøy har det vist seg å hjelpe foreldre til å gi 

barn styrket selvfølelse og selvtillit. 

Kurset gir praktiske verktøy som kun tar 10 minutter å bruke i hverdagen. Disse er kjent 

for å gi gode stunder i familien samtidig som de styrker barnas selvbilde. For påmelding 

eller spørsmål, ta kontakt med Birgit Semundseth (birgit@barnasplattform eller 920 

30 980. Du kan lese mer om kurset på vår hjemmeside! 

 

 

 

 

UTVIKLINGSARBEID G PÅ 
FOSTERHJEMSFELTET 
Bufdir har invitert Norsk 

Fosterhjemsforening til å delta i en 

referansegruppe for utviklings-

arbeid på fosterhjemsfeltet.  

Referansegruppen består av 

personer som skal ivareta bruker-

perspektivet, forskningsbasert og 

erfaringsbasert kunnskap. Første 

møte finner sted 29/5! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Trond Solvang holder foredrag under organisasjonskurset lørdag 21. mai. 


