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CZECH PARLIAMENTARY COMMITTEE OF SOCIAL AFFAIRS 
Norsk Fosterhjemsforening har hatt besøk av en delegasjon fra Czech Parliament 

Committee of Social Affairs, og den tsjekkiske ambassadøren! De hadde mange 

spørsmål om Norsk Fosterhjemsforening og om fosterhjemsfeltet i Norge. 

Delegasjonen hadde også møte med Barne- og likestillingsdepartementet, Bufdir, 

Barneombudet, Barne- og familieetaten, Ullensaker kommune og Arbeids- og 

sosialdepartementet. 

 

 

OPPVEKSTKOMITEEN, BYDEL ØSTENSJØ 

Oppvekstkomiteen i Bydel Østensjø inviterte Norsk Fosterhjemsforening til et 

møte i komiteen den 11. juni for å lære mer om hvilke utfordringer fosterhjem 

opplever i dag og hvordan man i bydelen kan ivareta fosterhjem bedre. Norsk 

Fosterhjemsforening Oslo ved leder og nestleder, samt sekretariatet v 

fagansvarlig, deltok i komitemøtet og ga politikerne et godt innblikk i 

fosterhjemmets indre liv. Vi oppfatter det som meget positivt med en slik 

invitasjon og interesse for fosterhjemmets situasjon. 

MØTE MED BARNE- OG 

LIKESTILLINGSMINISTER 

I juni har Norsk Fosterhjemsforening 

truffet barne- og likestillingsminister 

Linda Hofstad Helleland. Ministeren 

var blant annet opptatt av den 

forebyggende innsatsen man vil 

iverksette i hjemmene framover. 

Foreningen overleverte ministeren 

en skriftlig redegjørelse på de 

viktigste punkter som det er viktig at 

hun kjenner til som øverste ansvarlige 

for fosterhjemsomsorgen. 

SEKRETARIATET HAR STENGT I JULI, OG VI VIL DERFOR ØNSKE ALLE 

MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE EN RIKTIG GOD SOMMER! 

FOSTERHJEMSKONTAKT 
3/2018 

Tredje utgaven av Fosterhjems-

kontakt for 2018 er nå sendt ut til 

våre medlemmer og abonnenter!  

Hovedartikler i utgivelsen er 

«Relasjonens betydning i 

skolen», av Rina Nicolaisen, 

veileder og kursholder for Hjerte 

i Relasjonen, og Beate Heide, 

spesialpedagog og klinisk 

pedagog, «Underbevisstheten 

styrer oss mer enn vi tror», av 

Tom E. Myrbråthen, familiehjem 

på Farmen Gård og TFT-terapeut 

på Farmen Tankefeltterapi.  

 

 

 

EVALUERING AV TILSYNSORDNINGEN 

Memon Economics har i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved 

OsloMet fått i oppdrag fra Bufdir å gjennomføre en evaluering av tilsynsordningen 

for barn i fosterhjem. Evalueringen har svært korte tidsfrister, og medvirkning fra 

de berørte parter er dessverre veldig begrenset. Norsk Fosterhjemsforening har 

fått innspill fra medlemmer og overlevert disse. Evalueringen skal være ferdig i 

august 2018. 

INNSPILL TIL OMFANG OG GJENNOMFØRING AV SAMVÆR 

OsloMet ved Professor dr.jur. Elisabeth Gording Stang har fått i oppdrag av Barn- 

og likestillingsdepartementet å evaluere dagens samværsordning og regulering av 

dette i ny lov, og ønsket møte med oss knyttet til erfaring med gjennomføring av 

samvær. Norsk Fosterhjemsforening har gitt innspill til dette, og tatt med 

erfaringer fra foreningens medlemmer.   Også denne evaluering har svært korte 

tidsfrister, og et første utkast skal være ferdig 1. september 2018. 

RÅD FOR Å HÅNDTERE SJIKANE, HETS OG TRUSLER 

En veileder for netthets, sjikane og trusler ligger siden mai 2018 ute på Bufdirs side. 

Foreningen har sendt innspill på denne, selv om denne veileder ikke var på høring.  

Fagansvarlig Marianne Oftedahl, barneminister Linda 
Hofstad Helleland, generalsekretær 

Tove M. S. Wahlstrøm og redaktør Åse L. Larsen 

INNSPILL SAMVÆR 
Vi har tidligere bedt om innspill og 

erfaringer på emnet samvær, og 

har nå fått ytterligere to spørsmål: 

1. Hvordan vil du beskrive noen av 

dine erfaringer med tilrettelegging 

og forberedelse av barnet før 

samvær, og oppfølging/støtte til 

barnet i etterkant av samvær?  

2. Har du noen forslag til grep/ 

endringer som kan implementeres 

for å ivareta barnets interesser 

best mulig? - Kom gjerne med 

innspill så snart du kan til 

post@fosterhjemsforening.no 

eller på vår Facebookside! 

Kom gjerne med innspill så snart du 

kan til 

post@fosterhjemsforening.no eller 

på vår Facebookside! 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 


