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Fosterbarn flest har hatt en tøff start på livet, som i noen tilfeller gir dem vansker når de 
kommer i skolen og skal leve opp til læreplanmål. Vanskene kan komme av at de er 
relasjonskadde, har opplevd traumer eller at de har andre medfødte sårbarheter. 
Dette kan bli mer fremtredende i skolen enn det har vært tidligere – nettopp fordi det 
med skolealder, oppstår økt krav til konsentrasjon og utholdenhet.

Ekstra påfyll
Når fosterbarn trenger noe utover ordinær undervisning

                            Om forfatterne 
• Rina Nicolaisen er utdannet spesialpedagog. Hun 
arbeider som veileder og kursholder for Hjerte i 
Relasjonen. Hun har skrevet flere artikler i 
Fosterhjemskontakt og Spesialpedagogikk. 
Hun har i mange år jobbet i barnehage, og 
har vært fostermor i 17 år.

• Beate Heide er spesialpedagog og klinisk 
pedagog. Hun er i tillegg faglitterær forfatter 

med spesiell interesse for fosterhjemfeltet. Hun 
har også skrevet barnebøker.

• Beate Heide og Rina Nicolaisen, 
spesialpedagoger

I denne artikkelen vil du møte Maria, 
ti år og hennes fosterforeldre, Anniken 
og Bjørn. Det er oppdiktede personer, 
men utfordringen og problematikken 
er vi kjent med gjennom ulikt arbeid 
med fosterhjem. 

 Risikoen for at barn i fosterhjem vil 
streve i skolen er relativ stor. Dette fordi 
grun nen til at disse barna er i fosterhjem 
ofte handler om dårlig omsorg i bio lo -
gisk hjem. Nyere hjerneforskning har vist 
at dårlig omsorg påvirker hjernens ut - 
vik ling og at barna er særlig sårbare de 
første årene Dette fordi det da skjer en 
så rask utvikling av hjernens funksjoner 
som vi mennesker ikke på noe tidspunkt 
seinere i livet har (Nordanger. 2017).

I tillegg tilsier all erfaring at bytte av 
skole og omsorgssituasjon er ekstra vanske - 
lig for fosterbarn. Deres sårbar heter 
kom   mer da til uttrykk, og de regreder 
ofte i funksjon. Når vi mennes ker blir 
utsatte for sterk påkjenning, har vi nok 
med å være i den nye situasjonen, og det 

er lite kapasitet til overs til å lære. Der - 
for er det å få lande i nye omgivelser, vik - 
tig for å se hvordan barnet tilpasser seg 
til de nye omgivelsene, og hvordan 
skolen møter barnet og tilpasser under-
visningen til barnets behov. Det vik tig -
ste i denne fasen er å jobbe for å få en 
god relasjon til barnet, slik at det kan bli 
trygt. Det høres ofte banalt ut, men 
trygghet er ett av våre basale behov 
(Maslow, 2018).

Den inkluderende skolen
I Norge har vi enhetsskolen som jobber 
inkluderende. Det betyr i praksis at alle 
barn har rett til å tilhøre den skolekret-
sen og den skolen som adressen deres 
tilsier. Spesialskoler for ulike vanskeom-
råder er bygget ned, og prinsippet om 
at alle skal tilhøre en ordinær klasse er 
et bærende prinsipp for den norske skole.

I Nou: 2003:16 slåes det fast at skolen 
skal jobbe med å tilpasse seg alle elevene 
(s 85). Når barnet ikke oppnår lære plan - 
målene for årstrinnet, så skal skolen se 
på sin tilpasning, og ikke peke på at det 
er noe galt med eleven. Forskning viser 

at barn lærer best sammen med sine 
jevnaldrende inne i klassen (Haug, 2017) 
og at de i tillegg lett kan komme til å 
føle seg annerledes og stigmatisert om 
de blir tatt ut for å få spesialunder vis-
ning. Det er etter hvert blitt et stort 
fokus i skolen på opplevd inkludering. 
Da er det elevene selv som kan si noe 
om både hva som fungerer for dem og 
hvordan de lærer best. Ved å involvere 
eleven i sin egen skolegang og læring, vil 
en også oppfylle FNs Barnekonvensjons 
artikkel 12, som gir barn rett til å si sin 
mening i saker som angår dem. Norge 
har forpliktet seg til å etterleve konven-
sjonen, og har derfor implementert 
barnekonvensjonen i norsk lov. 

I Norge er det differensiert under vis-
ning inne i klassen. Dette kalles tilpasset 
opplæring. Alle elever – med ulike behov 
– har rett til å få en slik tilpasning av lære - 
stoffet og metoden for innlæring. Der - 
som lærer får mistanke om at barnet 
strever utover det som er vanlig, drøftes 
gjerne saken internt på skolen – og sam - 
men med foresatte. I slike tilfeller be - 
nyttes ulike kartleggingsprøver og obser - 
vasjoner, og foreldre kan bli bedt om å 
ta kontakt med lege, optikere og helse - 
søster for å se om det finnes en fysisk 
forklaring på vanskene. Dette er i 
grunnen viktig å få gjort slik at en ikke 
utsetter eleven for testinger som har en 
forklaring i nedsatt syn eller hørsel. 

Spesialundervisning
Dersom det utover dette er ytterliggere 
behov, kan barn tilmeldes til PPT (peda-
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Tiltak

Når fosterbarn trenger noe utover ordinær undervisning

Maria
Maria er snart ti år og flyttet i sommer i fosterhjem til Anniken og Bjørn. Frem 
til Maria var åtte år har hun bodd sammen med sin mamma. Maria flyttet da i 
beredskapshjem, og startet på ny skole der. Nå er det igjen skolebytte for Maria. 
Anniken og Bjørn er spente på det, og de vet at det har vært mange utfordringer i 
forhold til skolen hvor Maria gikk tidligere. De har imidlertid ikke helt fått taket 
på hva det bestod i. 

Enkelte dager har ikke Maria vært på skolen, og skolen har observert mangler 
når det gjelder aldersadekvate ferdigheter og kunnskaper, både sosialt og faglig. Nå 
har fosterhjemmet bedt om et møte med barnevernet der de vil ha mer 
informasjon om Marias skolehistorie. De har bedt om å få lese rapporter og 
vurderinger fra de to tidligere skolene Maria har gått på. 
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gogisk psykologisk tjeneste) for å få ut - 
redet de vanskene som viser seg i skolen. 
PPT baserer sine utredninger på obser - 
vasjon av eleven i klasse, tester og under - 
søkelser og samtale med eleven, fore - 
satte og skolen. Dette arbeidet er svært 
omfattende og kan derfor ta tid. Utred - 
ningen ender opp i en sakkyndig til råd - 
ing som slår fast om barnet har tilstrek-
kelig utbytte av ordinær undervisning 
eller om barnet trenger spesialundervis-
ning. Dette er undervisning som kan 
skille seg fra ordinær undervisning i inn - 
hold eller metode, og det fattes et 
enkeltvedtak etter «Lov om offentlig 
forvaltning». Sakkyndig vurdering viser 
barnets vansker og sier noe om sterke 
sider. Den peker også på hvordan under - 
visningen kan organiseres for å imøte-
komme elevens behov. I tillegg sier sak - 
kyndig vurdering noe om omfanget av 
spesialundervisning og hvilken kompe-
tanse det er nødvendig å ha inn for å gi 
adekvat hjelp.  

Ved enkeltvedtak og endring av 
elevens læring, skal det utarbeides en 
individuell opplæringsplan (IOP) som 
beskriver de områdene undervisningen 
avviker fra klassens plan. Det er også 
plikt å utarbeide pedagogiske rapporter 
som følger opp IOPen og som beskriver 
utviklingen for eleven. I forkant av utar - 
beidelse av pedagogisk rapport, er det 
vanlig å ha en samtale med foresatte for 
å høre hvilket inntrykk de har av frem - 
gangen. Dessverre er det ikke innar bei-
det rutine med at en snakker med eleven.

Elevmappa
Tilbake til Maria i casen. Maria har alle - 
rede byttet skole en gang, og fosterfor-
eldrene har hørt at det har vært vansker 
med skolegangen, uten at de helt eksakt 
vet hva det innebærer. De har bedt om 
å få lese elevmappa til Maria. Elevmap-
pa inneholder all informasjon fra Marias 
tidligere skolegang. Denne mappa følger 
eleven, og det er mottakerskolen som 
ber om å få elevmappa tilsendt. For 
noen barn er det samlet mye infor ma - 
sjon i elevmappa, mens andre barn har 
en tynn mappe. Det er ikke alltid at 
elevmappa gir et fyldiggjørende bilde av 
eleven, og da er det mulig å få supple-
rende opplysninger. Noen ganger blir 

bekymring for barn underkommunisert 
i elevens papirer. Standardiserte prøver 
og annet test- og observasjonsmateriell 
kan ligge i mappa. Om det er skrevet 
en bekymringsmelding til barnevernet, 
vil det befinne seg en kopi eller et notat 
i mappa. 

Å begynne å nøste i barnets skole-
historie, og finne ut av hvordan Maria 
har forholdt seg til lærings tempoet, vil 
gi barnevernet og fosterforeldrene en 
pekepinne om hvordan Maria har fun - 
gert på skolen. Vi vil understreke at det 
er helt nødvendig å ha barnevernet med 
i arbeidet mot skolen. Det er barnever -
n et som har det formelle ansvaret for 
barnet. Fosterforeldre jobber på oppdrag 
fra barnevernet. Derfor er det nødven -
dig at den barnevernsfaglige kompe tan-
sen kommer skolen og fosterfor eldrene til 
gode. 

Fosterbarnets mestring og 
motivasjon
Papirene vises at Maria har hatt perio - 
der hvor hun vegrer seg for å være på 

skolen. I beredskapshjemmet fikk Maria 
levert planer og oppgaver hjem slik at 
hun fikk gjort skolearbeidet hjemme. 
Det kommer frem at Maria ser ut for å 
mangle motivasjon for skolearbeidet, 
og lærere på den forrige skolen tenker 
at dette kan være grunnen til at Maria 
ikke vil på skolen. 

Anniken, som er Marias nye foster-
mor, har gjort seg andre tanker.  Slik er 
det ofte med den som er mest sammen 
med fosterbarnet i løpet av dagen. De 
kan bidra med alternative observasjoner 
og tanker rundt hvordan en kan forstå 
Marias problemer. Anniken har erfa-
ringer med barn som kan se ut for å 
mangle motivasjon, der det heller er 
andre forhold som spiller inn. Disse kan 
være konsentrasjonsutfordringer eller 
mangel på faglig forståelse. Hun tenker 
at de skal legge forholdene til rette for å 
finne ut hva det er, og at Maria skal få 
hjelp. 

Det er flere måter å forstå hva motiva - 
sjon er og hvordan denne skapes. En 
kan se på motivasjon som det som forår - 
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saker aktivitet hos barnet, det som holder 
aktiviteten ved like og det som gir den 
mål og mening for barnet.
I teorien om sosial kognitiv læring blir 
det beskrevet at motivasjon kan oppnås 
på følgende måter (Bufdir, 2013):
•  å oppleve at en får det slik en hadde 

tenkt (selvmotivering)
•  belønning fra andre (forsterkning)
•  å oppleve at andre får belønning for 

samme atferd (vikarierende belønning)

Anniken tenker at hun vil finne ut hva 
som etter hvert er med på å motivere 
Maria til å gå på skolen og til å ville 
jobbe med skolearbeidet. Aller først må 
Maria bli kjent med skolen, elevene, 
lærerne, og hun må trygges.

Det å mestre en oppgave vil for de 
aller fleste barn gi en god følelse. Denne 
følelsen vil gi motivasjon for å ønske å 
løse flere oppgaver, som ved mestring, 
gir motivasjon for ytterligere oppgave-
løs ning. Maria har ikke fått til alt hun 
har utrettet, og hun har opplevd dårlig 
mestringsfølelse i mange fag. Ved å få 
gode mestringsopplevelser, vil dette 
kunne gi Maria troen på seg selv, mulig - 
het til å interessere seg for noe, og mot 

til å ta fatt på nye utfordringer. 
Å mestre å gå på skolen, blir med 

andre ord et godt utgangspunkt for å 
ville gå på skolen – som det også er å 
mestre sosiale sammenhenger, faglige 
utfordringer og deltagelse i klassen. Det 
gir motivasjon til å ville delta i situasjo-
ner – som gir samme følelse av mestring 
senere. 

Derfor er det viktig at fosterforeldre 
hjelper Maria med å få gode arbeidsru-
tiner, og støtter det i å bruke sine evner 
og ressurser på en måte som motiverer 
og gir opplevelse av mestring. Anniken 
er særdeles opptatt av at Maria ikke skal 
bli gitt oppgaver som hun ikke er i stand 
til å løse, da dette etterhvert vil føre til 
at Maria ikke bygger opp moti vasjonen 
sin. Det kan også føre til at Maria prøver 
å unngå situasjoner som fører til 
manglende mestring og neder lag. For 
Maria vil det bli vanskelig og truende å 
sette seg i situasjoner der hun risikerer å 
måtte vise at hun ikke duger eller får 
ting til. 

Vi tenker at dersom et barn har mang - 
lende erfaringer med å mestre skole-
situasjonen, vil motivasjonen være å 
unngå skolesituasjoner. Som igjen gjør 

at det blir lettere å la være å gå på skolen, 
eller at barnet har en adferd som er nega - 
tiv for å dekke over hva som er årsaken 
til at oppgavene ikke blir løst. Disse 
barna er gjerne de som er bråkete eller 
vanskelige, og som det blir utfordrende 
å ha i en klasse. For barnet er dette et 
meget godt utgangspunkt for ikke å ville 
gå på skolen, for ikke å delta i klassen og 
for aldri å bli en kompetent eller 
fornøyd elev. 

Stillasbygging
Hva kan så Anniken og Bjørn i samar-
beid med barnevernstjenesten og skolen 
gjøre for å hjelpe Maria til å oppleve 
mestring og gode opplevelser på skolen?

Barnevernet foreslår at de kan starte 
med stillasbygging. Dette er et begrep 
om en metafor som viser at voksne kan 
fungere som en støtte, et stillas, for 
barnets utvikling av kompetanse. Det 
gjøres gjennom stimulering, veiledning 
og modellæring (Bufdir, 2013). Akkurat 
som Maria kan trenge; støtte i utvik-
lingen av kompetansen slik at hun får 
sikret at hun har lært det hun skal for å 
ha en god utvikling både faglig og 
sosialt. Etter hvert som Maria får 
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utvik let sitt potensiale, vil hun greie mye 
på egenhånd og trenger ingen støtte 
eller delvis støtte fra en lærer, forelder, 
vei leder, medelev eller andre rundt seg. 
Maria kan også etterhvert utføre oppgaven 
eller løse problemet selv.  

Marias fosterforeldre opplever at skole - 
hverdagen hennes blir vanskelig fordi 
mestring sjelden eller aldri forekommer, 
og da er det viktig å gjøre noe. Dette 
gjelder både faglige og sosiale oppgaver. 
I Marias tilfelle må en følge med og se 
til at det blir bedring, for det kan være 
minst like vanskelig for henne å mislyk -
kes i friminuttet som inne i timene. Alle 
hjelperne til Maria er betydningsfulle 
voksne i Marias liv, og dermed også 
viktige motivatorer og hjel pere. Slik er 
det for alle, både fosterbarn og andre 
barn. Sammen har en bedre forutset-
ninger for å skape engasjement og begeis - 
tring, også rundt skole og lekselesing. 

Det kommunale 
barnevernets ansvar
Maria har gått på skolen i en måned, 
og rektor prøver å nøste i alle tråder for 
å finne ut hva de kan gjøre for å hjelpe 
henne til å få en god og trygg skole-
hverdag.

Kontaktlærer har snakket med rektor 
for å drøfte på et overordnet nivå hvil - 
ken kompetanse skolen må tilegne seg 
for å møte Maria med forståelse. Skolen 
har innkalt fosterforeldre og barnevernet 
til en drøfting der elevmappa og barne - 
vernets kunnskap om barn som har levd 
med dårlig omsorg, danner grunnlaget 
for samtalen.  Dette har resultert i at 
skolen tar imot tilbud om kursing i 
metoden «Trygghetssirkelen» der hele 
personalgruppa kan utvikle samme 
forståelse for hvordan barn skal møtes. 
Barnevernet har understreket at denne 
måten å arbeide med barn vil komme 
alle barn på skolen til gode. Rektor har 
snakket om lærerstiler, og at skolen er på 
trappene til å ta i bruk den autoritative 
lærerstilen, den som satser like mye på 
struktur som på relasjon. Rektor og 
barnevernet går inn i et samarbeid for å 
få løftet kompetansen på skolen. Sam - 
tidig snakker rektor om skolens plan for 
inkludering og hvordan de prøver å 
tilrettelegge alle grupper slik at skolens 

pedagogikk blir universelt utformet. 
Han peker videre på at relasjonsskadde 
barn har usynlige funksjonsnedsettelse 
som de trenger å drøfte med PPT på et 
overordnet og systemisk nivå.

Kontaktlærer ser at Maria ikke er 
trygg i klassen ennå, og hun lurer på om 
fraværet fra skolen skyldes engstelse.  
Barnevernet, skolen og fosterforeldre 
blir enig om å foreslå at fostermor skal 
være med Maria på skolen for å trygge 
overgangen. Det legges til rette for at 
Maria kan trekke seg tilbake på et egnet 
rom, og at fostermor kan følge henne på 
slike pauser fordi det i dag er fostermor 
som er den som kjenner Maria best.  
Når det gjelder det faglige blir de enige 
om å vente med kartlegging faglig til 
Maria vurderes som trygg på skolen.

Skolen har tilbudt seg å skrive referat 
der alle tiltakene kommer tydelig frem, 
og det avtales et møte om fire uker for å 
evaluere tiltakene. 

Rett etter møtet skal kontaktlærer og 
fostermor sammen snakke med Maria 
om hva som er kommet frem på møtet. 
Dette ivaretar Marias rett til å være del - 
aktig i beslutninger som angår henne 
(Barnekonvensjonens artikkel 3 og 12). 
Dette for at tiltaket om at fostermor kan 
være med Maria på skolen for å ivareta 
tryggheten, må drøftes med Maria. Hun 
må høres på hvordan en slik hjelp kan 
være virksom for henne. 

Tiltaksplan og omsorgsplan 
Barn som plasseres i fosterhjem, skal ha 
en tiltaksplan og omsorgsplan som 
forteller noe om hva som er planen for 
barnet. Dette skal være et redskap for å 
styrke det faglige arbeidet og bedre 
kommunikasjonen mellom barneverns-
tjenesten og familien (Bufdir (2013). 
Barnevernstjenesten snakker med foster - 
foreldrene til Maria og forteller at de vil 
lage en tiltaksplan for henne. Denne 
skal fortelle hva som skal prioriteres i 
arbeidet rundt Maria i tiden fremover. I 
Marias tilfelle er hun hentet ut av hjem - 
met og plassert i fosterhjem. Saken har 
vært oppe i fylkesnemnda og det er 
bestemt at Maria ikke skal bo sammen 
med sin mor. 

Nå er det gått snart to år siden Maria 
ble tatt ut av hjemmet, og det betyr at 

barnevernstjenesten også skal lage en 
omsorgsplan for Maria. 

Formålet med planen er at den skal 
bidra til at Maria får størst mulig utbytte 
av tiltakene som iverksettes. Både tiltaks  - 
plan og omsorgsplan skal inneholde 
opplysninger om nåværende skoletilbud 
og planer for fremtidig skole og opplæ-
ring. Siden Maria nettopp er flyttet til 
Anniken og Bjørn, mener barneverns-
tjenesten at det kan være hensiktsmessig 
å foreta kartlegg inger for å finne ut om 
Maria har spesi elle behov for tilretteleg-
ging av opplær ingstilbudet i skolen. 
Dette skal også fremgå av omsorgsplan, 
men dette må vente til Maria er trygg 
både i foster hjemmet og i skolen. Maria 
har allerede to brudd bak seg, og erfaring 
tilsier at det vil ta tid å slå seg til ro og 
stole på at voksne er til å stole på. Der - 
for er fostermor frikjøpt det første året 
for å bidra til at den nye relasjon skal få 
rom til å utvikle seg.

Hjemkommunens ansvar
Det er hjemkommunen til fosterbarnet 
som er økonomisk ansvarlig for eventu - 
elle hjelpetiltak utover ordinær under-
visning. Det er vanlig at de krever 
doku mentasjon i form av pedagogiske 
rapporter, observasjoner, faglige vurde - 
ringer og dokumentasjon på hvilke 
hjelpetiltak som er prøvd – og med 
hvilket resultat. Dersom det vurderes at 
Maria ikke har tilstrekkelig utbytte av 
ordinær undervisning, må skolen ti l - 
melde PPT. Det er de som har mandat 
til å utarbeide sakkyndig vurdering. På 
bak grunn av sakkyndig utredning, 
fatter hjemkommunen vedtak om 
spesialundervisning. 

Dersom det er behov for tilpasset opp - 
læring, både faglig og sosialt, er også 
disse tiltakene noe hjemkommunen har 
økonomisk ansvar for. Hjemkommunen 
betaler også for skoleplassen til foster-
barnet. 

Hvordan støtte og hjelpe 
fosterbarnet i læringsarbeidet
En av de viktigste faktorene for å lykkes 
i læringsarbeidet rundt fosterbarn er å 
vise at en har tro på at fosterbarnet vil 
lykkes. Det smitter og kan flytte fjell. 
Fosterbarnet får da troen på at det kan 
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mestre. Fosterforeldrene er i så måte 
heiagjengen til barnet; de som uttryk-
ker at de tror på henne – og de som 
gleder seg over fremskrittene. Gode 
rutiner, planer og strukturer er rammer 
som fosterbarn, og alle barn, trenger for 
å få godt utbytte at læringssituasjonen 
på skolen. 

Maria har nå fått en lærer som er 
ryddig og strukturert. Ukeplanene som 
deles ut på mail hver fredag, er informa-
tive, og de gjør at det er lettere for foster - 
hjemmet og Maria å ha oversikt over 
uken. Det jobbes med klasseledelse på 
trinnet hvor Maria går. God klassele - 
d else er viktig for et trygt og godt klasse - 
miljø, og Maria trenger dette. Skolen 
har også et overordnet og synlig mål om 
at alle skal trives og alle skal lære. Rektor 
er med på aktuelle møter, som den 
viktige lederfiguren han er. 

Hvordan hjelpe fosterbarnet 
med lekser og hjemmearbeid
God leksehjelp og støtte er viktig for 
barns læring og utvikling. Erfaringer 
viser at elever som har engasjerte, inte - 
resserte og støttende foreldre, har større 

muligheter for å lykkes på skolen. Foster - 
foreldre har derfor en stor og viktig 
oppgave når det gjelder å følge opp 
lekser og skolegang. Det vil ofte være et 
tidkrevende arbeid hvor tålmodighet og 
evne til å motivere barnet blir viktig. 
Maria trenger hjelp til det meste av 
fagene, og hun trenger hjelp til å lage 
seg en struktur for å gjøre lekser. Foster - 
mor snakker med Maria, og de blir enige 
om at hun skal gjøre lekser med det 
samme hun kommer hjem fra skolen. 
Det er allerede avtalt med skolen hvor 
lang tid Maria skal bruke på lekser, og 
hva som skal prioriteres av fag. De 
prøver seg frem de første ukene, og 
fostermor skal skrive logg og det skal 
evalueres på møtet med skolen og 
barnevernstjenesten. 

Ukeplanene fra skolen er tydelige og 
svært informative, så det er lett for foster - 
mor å følge med hva som er planlagt i 
de ulike timene og hvilket fagstoff de 
skal gå igjennom. Hjemmearbeidet 
Maria får, er stoff som er gjennomgått 
på skolen og oppgaver til dette. 

Det er skoleeier eller skolen selv som 
avgjør om den vil pålegge elevene lekser. 

Flertallet av skolene her i landet har valgt 
å gi elevene lekser. Det som er sentralt, 
er at skolen legger opp opplæringen, 
inkludert eventuelle lekser, slik at den er 
egnet til at eleven kan nå kompetanse-
målene i læreplanene. Når en velger å gi 
elever lekser, må dette kobles til opplæ-
ringen og gjennomføringen av denne.

Hjemmet har ansvar for at barna gjør 
lekser (Bufdir, 2013). En kan også si at 
oppfølging av lekser vil gi hjemmet en 
mulighet til å ta del i elevens opplæring. 
Lekser er også en viktig funksjon i sam - 
arbeidet mellom skole og hjem. Vi 
ønsker å nevne at det ved skolestart 
høsten 2010 ble innført at kommunene 
gir gratis leksehjelp for alle elever på 
1.–4. trinn (Oppll § 13–7a). Dette 
tilbudet er frivillig for elevene. Skolene 
står fritt til å organisere leksehjelpen, 
men hvert årstrinn skal ha tilbud om 
minimum en time per uke. Noen skoler 
legger også til rette for at eldre elever 
kan få leksehjelp på skolen. 

Fostermor Anniken og Maria har 
kommet til at det er best for Maria at 
hun gjør leksene hjemme. Dette har 
flere årsaker – Anniken trenger å obser - 
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 vere leksesituasjonen og Maria trenger å 
innarbeide gode rutiner. 

Samarbeid mellom skole og 
hjem
Samarbeid mellom skole og hjem er et 
gjensidig ansvar der skolen har plikt til 
å legge forholdene til rette for godt 
samarbeid. Skolen skal styrke foreldre-
engasjement som er viktig for å utvikle 
skolen videre. Dette er med på å gi for - 
eldre en sterk formell posisjon i sam - 
arbeidet med skolen. Det formaliserte 
samarbeidet mellom skolen og hjemmet 
kan omfatte den enkelte elev, klassen, 
skolen og oppvekstmiljøet som helhet 
– noe som betyr at samarbeid skal 
strekke seg langt utover det rent faglige. 

Taushetsplikten skal tas hensyn til, 
uten å la hensynet til taushetsplikten 
hindre at barnets beste alltid er i fokus i 
samarbeidet mellom hjemmet og skolen. 
For å fremme god faglig og sosial utvik - 
ling, er det viktig at skole og hjem spiller 
på lag og at barn slipper å oppleve kon - 

 flikt mellom hjem og skole (Kinge, 2012).
Fosterforeldre oppfordres derfor til å 

innta en aktiv og tydelig rolle i samar-
beidet med skole. Barnets omsorg per-
soner kan i utfordrende saker be om, og 
forvente, bistand fra ulike samarbeids-
partnere, for eksempel det kommunale 
barnevern (fosterbarnets omsorgs kom mu -
ne), Bufetat, BUP eller andre in stan ser. 

For mange fosterbarn kan det være 
hensiktsmessig at det bes om at det opp - 
rettes en samarbeidsgruppe eller en an - 
svarsgruppe. Denne gruppen møtes og 
deler viktig informasjon om foster barnet. 
Noen barnevernstjenester har tatt i bruk 
redskaper for lettere å kunne kommu-
nisere med hverandre. Et eksem pel på 
dette er en stafettlogg (Nittedal 
Kommune, 2018). 

Stafettloggen er en elektronisk logg - 
bok over tiltak og involverte samar beids-
parter. I stafettloggen er alle tiltak rettet 
mot fosterbarnet samlet på ett sted. 
Dette gir en oversikt på hvilke tjenester 
og fagpersoner som er involvert og 

synliggjør hvilke oppgaver den enkelte 
har. Stafettloggen synliggjør og beskriver 
hvilke avtaler som er inngått, og hvilke 
områder og mål som skal være i fokus.

Hver kommune som tar i bruk sta - 
fettlogg som samhandlingsverktøy, har 
en eller flere lokale administratorer. 
Deres fremste oppgave er å sørge for at 
verktøyet brukes i tråd med gjeldende 
forskrifter og avtaleverk. Lokal admini-
strator kan gi den som skal har rollen 
koordinator/stafettholder, tilgang til 
verktøyet.

Koordinatorene vil vanligvis ha rettig - 
heter til å opprette nye planer og knytte 
til plandeltakere. Arbeidet rundt den 
enkelte plan vil gjerne foregå i det som 
kalles ansvarsgrupper. Koordinatorene 
utfører sitt arbeid i nært samarbeid med 
den planen gjelder. Om planen brukes 
for et fosterbarn, vil dette være planeier. 
Det er fosterforeldrene og barneverns-
tjenesten som representerer fosterbarnet.
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Avsluttende betraktninger
For barn som Maria, er det aller vik - 
tigste å arbeide mot trivsel og trygghet 
på skolen. Når det er på plass, kan kart - 
legging avdekke hull i opplæringa og/
eller spesifikke vansker. Om skolen er 
usikker på Marias forutsetninger, kan 
de i første omgang be om hjelp fra 
PPT. Herfra kan ytterliggende utred-
ninger bli nødvendig både når det 
gjelder somatiske eller psykiske forkla-
ringsmodeller for vansker. Mange 
fosterbarn som har levd under dårlig 
omsorg sliter med utrygg tilknytning 
- som kommer til uttrykk som vansker 
med både å knytte seg til og stole på 
voksne. De kan ha traumer, både små 
og store, som gjør at hjernen er i kon - 
stant fluktberedskap. Dette påvirker 
veldig ofte barnets tanker og følelser 
om seg selv som menneske. Det betyr 
at mange fosterbarn har lav selvfølelse.  
Når barn har lav selvfølelse har de også 
liten tro på at de kan lære noe nytt – og 
akademisk. Derfor er det viktig å få tak 
i barnets egen forståelse for de vanskene 
som viser seg på skolen. Å komme i 
god dialog med fosterbarnet, er nøkke-

len til å få gitt adekvat og nyttig hjelp. 
Barn vet veldig ofte hvordan de lærer 
best; og disse stemmene skal vi lytte til. 
Det er også ekstra viktig å lytte til foster - 
foreldre som er tett på barnet og således 
har en unik posisjon for å forstå barnet. 
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