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KURS MED RBUP ØST OG SØR  

LØRDAG 27 OKTOBER I OSLO 
Fosterhjemmets indre liv - Hvordan utvikle gode 

emosjonelle relasjoner innad i fosterfamilien? Fosterbarn 

viser ikke alltid hva de har behov for i møtet med sine nye 

omsorgspersoner. Fosterforeldre kan derfor streve med å 

forstå fosterbarnets emosjonelle uttrykk. 
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Fjerde utgaven av Fosterhjems-

kontakt for 2018 er nå sendt ut til 

våre medlemmer og abonnenter! 

Hovedartikler i utgivelsen er 

blant annet "Snakk med barn om 

seksualitet", av Lise Aarøe og 

Arne Kallekleiv v/Megisamspill. 

Som medlem kan du lese de ulike 

artiklene på medlemssidene på 

hjemmesiden vår. 

 

 

ARENDALSUKA 2018 

Årets Arendalsuka er over, og Norsk Fosterhjemsforening var selvfølgelig på plass. 

Representanter fra både sekretariatet, fylkesforeningen i Aust-Agder og fra 

hovedstyrets befant seg i Arendal under uken. De fikk med seg både forelesninger 

og interessante møter med blant annet politiker og barneministeren, samtidig  

som de arbeidet med å fronte fosterhjemsarbeidet.  

 
Fra venstre: Helle Christensen fra hovedstyret, Isabel Nymo fra fylkesstyret i Aust-Agder med sønn 

på 6 uker, generalsekretær Tove Wahlstrøm, fagansvarlig Marianne Oftedahl og styreleder Lene P. 

Våmartveit fra hovedstyret. 

ERFARING MED FYLKESNEMND? KOM MED INNSPILL! 

Vi ønsker innspill fra dere, både fosterforeldre og fosterbarn, som har hatt erfaring 

i fylkesnemnda i forhold til samvær, medvirkning eller som vitne. Hva fungerte og 

hva fungerte ikke? Send innspill innen 5. september 2018 til 

post@fosterhjemsforening.no - merk din epost med «Innspill fylkesnemnd». 

På denne konferansen – som er gratis – vil dere få høre erfaringer fra en 

fostermor, et fosterbarn og en som har erfaringer fra å være fostersøsken. Dere 

får også høre om teori og nyere norsk forskning som fokuserer på nære 

relasjoner og hvordan vi forholder oss til oss selv og andre, det vil si våre indre 

liv. Dessuten vil dere få anledning til å dele egne erfaringer. Vi håper dette kan 

være en flott anledning til å treffe andre fosterforeldre og få nyttig kunnskap som 

kan være til hjelp i hverdagen. Les mer på vår hjemmeside og meld deg på! 

BROBYGGER-

PROGRAMMET 

Norsk Fosterhjemsforening har 

fått midler av ExtraStiftelsen til å 

utvikle en webside for 

brobyggerprogrammet. Den er 

nå under produksjon og den 

første versjonen regnes å være i 

drift fra 1. oktober. Websiden 

skal i første omgang gi 

informasjon om brobygging som 

program innenfor fosterhjems-

arbeid. På sikt skal den også 

kunne brukes til rekruttering av 

aktører og de som ønsker hjelp 

gjennom programmet, samt å 

kurse brobyggere og 

brobyggingsledere. 

Vi gleder oss til å komme på nett 

med brobyggerprogrammet!  

PEDAGOGIKK TIL FOSTERBARNETS BESTE 

Tidligere i år fikk Norsk Fosterhjemsforening midler fra Extrastiftelsen til å et 

spennende prosjekt rettet mot fosterforeldre. Det skal bestå av filmer og kortere 

fagtekster som gir veiledning på hvordan fosterforeldre kan håndtere ulike 

utfordringer i omsorgen for fosterbarn. Prosjektet kjører snart i gang, og vi 

gleder oss! 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

  

 

 


