
Ungdomsutvalg

Ungdomsutvalget består av:

Camilla Torkildsen

Fredrik Torkildsen

Ingelin Strandmyr

Kim Andre Johnsen

Fra hovedstyret

Solfrid Ruud Rekdal

Helle Christensen



Samlinger

Første samling 14. - 15.okt 2017

• Bli kjent lørdag, klatrepark og bowling 

• Søndag ble bruk til samtale om hva et 

ungdomsutvalg er og kan være, og hva 

ungdommen kunne tenke seg

• Her ble ungdomsutvalget satt



Ungdomsutvalget sammen med 
Cecilie Skog



Ungdomshelg på Østlandet
21. - 23. september 2018

• Fredags kveld, møte med ungdomsutvalget

• Lørdag kom de påmeldte, møte de på Oslo S

• Besøkte UngNorge på Lohavn, Sørenga

• Tilbud om Ribb-tur i bølgene til Knud

(mange tok utfordringen)

*   UngNorge spanderte lunsh på restaurant

• StandUp på Edderkoppen lørdag kveld

• Kveldsmåltid på Peppes Pizza



Ungdomshelg på Østlandet
21. - 23. september 2018

• Søndag god frokost og samling på hotellet

• Besøk hos UngNorge, på Nedre Bekkelaget

- Besøk i Shoppen - ungdommen fikk poser  

fulle av gratis tøy

- Presentasjon av UngNorge og programmet 

til Ungdomsutvalget

- Innspill fra de unge

• Rebusløp med gruppeselfi

• Lunsh på LaBaguette



Ungdomshelg

• Her fikk ungdommer lov å fylle poser med 

klær

• Fikk orientering om UngNorge

• Samtale om hva de kunne ønske seg videre

• Ønske om : vintertur, Paintball, klatrepark, 

sminke/styling, juleverksted.. 

• Ønske om at det ble snart ble en ny samling, 

da gruppen hadde fått så god kontakt med 

hverandre



Bilder fra helgen



Bilde



Bilde



Takk

• Hei.

• Har fått så bra tilbakemelding på 

ungdomshelgen dere arrangerte så tenkte jeg 

ville si det til dere. Ei som fikk utfordret 

grensene sine og var strålende fornøyd da 

hun kom hjem. Takk til dere for et flott 

arrangement. 



Samarbeide med UngNorge

• Sak 48/18:

• Samarbeid Norsk Fosterhjemsforening og UngNorge

• Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret godkjenner at Norsk Fosterhjemsforening formidler 

informasjon om UngNorge på våre websider, Facebook side og artikkel i 

Fosterhjemskontakt.  Fylkesforeningen Oslo inngår i tillegg et samarbeid 

med UngNorge i forhold til aktiviteter ved familiesamlinger.  UngNorge

trekkes også inn i samling med ungdomsutvalget. Samarbeidet evalueres i 

november 2018.  



UngNorge

• Eivin Sundal, grunnlegger av UngNorge

• Tidligere barnevernsbarn

• Fellesskap er et hovedpunkt i UngNorge

• «Barnevernsbarn er kule barn»

• Mange kontakter 

• Mye aktiviteter med båt

• Shoppen oppe hver torsdag 



Evin Sundal



Veien videre 

2018

• 8. desember starter Ungdoms-Kafé i Oslo,

lokalisert hos UngNorge på Nedre Bekkelaget

• 15. - 16. desember ungdomshelg i Bergen

2019

• Helgekurs ulike steder: 

”Å bli en robust voksen” med Patrick Glavin

• 14. - 16. juni 2019 Ungdomshelg på Jeløy


