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Innspill veiledning: 

 
Individuelt tilpasset veiledning er kjempeviktig for å beholde fosterhjemmene, og ikke slite ut 

fosterfamiliene. De jeg tenker det gjelder mest, er barna som blir plassert med traumer (og det har jo 

de fleste på en eller annen måte). De viser seg i en eller annen form uansett. Ikke alle er veldig 

belastet, eller har så høyt symptomtrykk at BuP blir aktuelt. Det er da viktig å forhøre seg godt med 

fosterforeldrene om hvordan de takler å stå i situasjonen med barn som krever ekstra omsorg. Hva er 

det viktigste for den enkelte familie, ikke være så fokusert på type diagnose eller atferdsproblem, men 

hva som er belastende å stå i for den enkelte familie, det er ofte hverdagsproblemene man ønsker å få 

hjelp til-konkret. Kanskje kan det være avlastningsfamilie, avlastningsleir innimellom, eller en 

samtalepartner med fagbakgrunn som kan støtte, veilede og gi råd. Jeg vet selv, at om dette ikke hadde 

eksistert, så hadde ikke jeg klart å stå i de verste motbakkene, og det ville det blitt enda en belastning 

på barn som allerede ofte har relasjonsskader. Ikke alle vil ha, ikke alle vet at de kan få, noen spør og 

får ikke, og noen får det når de ber om det. Jeg ville ha anbefalt alle barnevernsansatt som er på tilsyn 

ha rutiner på å spørre om dette i de ulike krevende livsfasene som f.eks. barnehagestart, skolestart, 

skifte av skoler, tenåra.  

 

 

Nå er jeg veldig farget av vår egen hverdag, men sånn blir det jo ofte. Vi har savnet faglig veiledning 

hele veien. Jeg har fått noe fra Bup da vi har hatt barn som får behandling der, da har jeg kunnet få 

veiledning parallelt med dette. Ellers er det kun saksbehandler som skal kunne veilede oss. Den 

aktuelle kommunen har en Max sats for pris på ekstern veiledning, som gjør at det er umulig å få til en 

fast avtale. Nå har det imidlertid dukket opp et veiledningsbehov vi aldri hadde tenkt på. Nemlig 

veiledning til fosterforeldre ved tilbakeføring.. Vi er overlatt helt og holdent til oss selv. Beste 

anbefalingen jeg har fått er å få henvisning til psykolog via fastlegen. Det er på plass. Fikset av meg 

selv, og egenandeler betalt av meg selv. Men jeg synes det burde være noe fagpersonell "automatisk" 

koblet på i en sånn setting. Tilbakeføringen for vår del drar ut over mange måneder, først med et barn 

og så biologisk søsken flere måneder etterpå. Hvem skal hjelpe til i denne fasen? En ting er egen sorg, 

det kan min psykolog hjelpe meg med. Men hvem ivaretar oss som en familie i krise? Hvem kan 

veilede oss i forhold til gjenboende søsken, fostersøsken og den som har flyttet? Det er ganske 

urovekkende at ingen apparat er på plass her, vi er neppe hverken de første eller de siste som står i 

denne situasjonen...? Ikke engang deres egne rådgivere kan si oss hvilke rettigheter vi har.. For det har 

vi vel strengt tatt ikke. Ingen innsynsrett, og heller ingen klagerett. Per definisjon er vi en familie i 

krise. En familie som mister to små barn burde bli ivaretatt av profesjonelle med erfaring på dette.   

 

 

Synes ofte at det blir litt for generelt og flytende og lite konkret. Føler at den veiledningen vi har fått 

har vært til lite hjelp. Men her har nok andre mer erfaring. Det er dessuten vanskelig å få til kvelder 

med veiledning. Blir bare et ekstra stressmoment for voksne og barn.  

 

 

Det burde være et krav til tilbud i hver kommune, også et tilbud man kan benytte seg av uten at det er 

noen form for ekstra problemer, da dette ofte vil være forebyggende, og skape tilhørighet. Ellers burde 

det på et generelt grunnlag være et bedre tilbud innen mental helse.   

 

 

Tenkjer at det skulle vært eit betre oppfølgingstilbud til fosterbarn. Barn av skilte foreldre, barn av 

kreftsyke, barn av psykisk sjuke m.fl har eigne gruppetilbud, kvifor ikkje fosterbarn?  

 

 

Vi måtte skrive under på at vi ville motta veiledning, vi, da vi ble fosterforeldre for 5 år siden. Bruker 

både individuell og gruppeveiledning for alt det er verdt. Veldig glad vi har dette tilbudet.  

  

 

Jeg tenker at så lenge fosterforeldrene mener de har utfordringer i hverdagen, og som de syns er 

vanskelig å håndtere er det viktig å få inn en veileder. Som sammen med fosterforeldrene kan gi råd 



om veien vidre og anbefale en evnt. Utredning så tidlig/ fort som mulig. Tilbud om veileder burde 

være obligatorisk, sånn at fosterbarna får den hjelpen de trenger.  

 

 

Alle fosterforeldre bør få grunnleggende veiledning i hvordan skape god relasjon, gi oppmuntring og 

anerkjennelse på en god måte, samt hvordan lage rammet/ grenser for barn på en respektfull måte. 

Gjerne gruppebasert veiledning, det vil også gi mulighet for å bygge nettverk med andre 

fosterforeldre. I tillegg bør fosterforeldre få tilpasset informasjon/ opplæring/ veiledning i forhold til 

fosterbarnets individuelle utfordringer og behov. Barn som blir plassert i fosterhjem har vært utsatt for 

omsorgssvikt av ulik grad. Noe som betyr at de har med seg en "bagasje" som gir seg utslag i vansker 

med atferd, følelsesregulering, sosial fungering m.m. Det krever mye av fosterforeldre, både mtp 

kompetanse, forståelse, tid og mentalt overskudd for å klare og gi disse barna god og nødvendig 

utviklingsstøtte. Fosterforeldre bruker som regel mer tid på samarbeidsmøter med barnehage, skole 

enn andre foreldre. Jeg tenker at frikjøp fortsatt bør være et mulig forsterkingstiltak når fosterbarn har 

behov for ekstra oppfølging. I sammenheng med frikjøp bør også fosterforeldre gis lovbestemt rett til 

permisjon fra ordinært arbeid.  

 

 

Ang. faglig veiledning er det viktig at veileder er ansatt i barnevernet. Vi var veldig uheldige med vår 

veileder i, hun svartmalte barnet for å prøve å sikre seg at hun fikk jobbe mye og lenge som veileder 

hos oss. Til slutt ble hun svært ubehagelig mot oss da hverken vi eller barnevernet følte behov for 

henne, og hun valgte da å melde bekymring for om vi var egnet som fosterforeldre siden hun mente vi 

nektet å ta imot råd. Heldigvis var både barnevernet og jentas foreldre veldig fornøyd med oss, og 

jenta selv viste en enorm utvikling og knyttet seg veldig raskt til oss, så saken ble ikke tatt på alvor og 

barnevernet valgte isteden å melde fra til veileders overordnede at de ikke var fornøyd med henne. Jeg 

har i ettertid hørt flere andre fosterforeldre som føler at veileder blir mer en belastning enn nytte, men 

de tør ikke si fra i redsel for at dette skal gå ut over fosterbarnet. Det er derfor viktig at veiledere er 

fast ansatt i barnevernet og ikke har noen egen vinning av å svartmale ting eller finne opp problemer 

for å øke egne timer og inntjening.  

 

 

Fosterhjem som har plasseringer med ikke så store utfordringer trenger gjerne en veileder som har 

kompetanse innen veiledning av fosterhjem og gjerne erfaring fra fosterhjemsfaget. Da vil de kunne få 

veiledning på de utfordringene som er "hverdagslige" i et fosterhjem.  

I de fosterhjemmene der det er større utfordringer knyttet til atferd og/eller diagnoser, er det nødvendig 

med mer faglig kompetanse inn i veiledningen. Da kan det ofte være behov for en psykolog eller en 

som har den utfordringen som sitt fagfelt.  

I praksis er det viktig å tilrette veiledningen for fosterforeldrene. Veiledningen er ønskelig å ha i 

hjemmet, slik at det ikke blir mer belastning med reise til veileder. Fosterforeldre har ofte mange 

møter og oppfølging, og da er det viktig å møte fosterforeldre der de er. Ved å kun tilby veiledning 

ved en veiledningsbase i kommunen, legges det ikke tilrette for dette.  

Alternativt så kan begge fosterforeldre frikjøpes for å kunne dra til veiledning slik at det ikke blir mer 

belastning i forhold til arbeid og tidsbruk i forhold til reise.  

 

 

 

Innspill Frikjøp: 

 

Når det gjelder frikjøp tenker jeg mye det samme, de ulike overgangsfasen i barnas liv krever litt, og 

for noen krever det mye og tett voksenkontakt. Så kanskje skulle man vært mere fleksibel på frikjøpet. 

Ha en viss mengde som kan fordeles utover barnas utviklingsfaser, og heller være litt raus enn 

sparsom. Det kommer nok mange barn til gode. Uansett hvordan man vrir og vender på det, mange av 

barna har skader som har ulik belastning i ulike faser av livene deres.  

 

 

Burde vere en klageinstans/mekler når fosterforeldre og kommune ikkje er enige i ny/oppdatert avtale.  

 

 

For oss har dette vært gull verdt! Ingen kurs i verden kan erstatte det å ha nok tid til å være der og roe 

ned et barn som synes å ha en hjerne som går konstant på høygir. Tilstedeværelse og ro har alt å si. 

Hjelper ikke å ha ørten kurs i bakhodet, når hverdagen er et kappløp fra morgen til kveld. Våre barn er 



veldig ømfintlige for stress, nettopp fordi skolehverdagen (og før barnehage) føles som veldig kaotisk. 

Skulle de etter skoledag hatt timer på SFO, hentet kl. fire, hjem, lage middag, gjøre lekser, spise, for så 

å legge seg halv åtte, så hadde hverdagen vært stress fra morgen til kveld.  Vet ikke hvor jeg ville 

fraråde frikjøp, men retningslinjer kan kanskje være en ide for å forhindre at det blir misbrukt med 

frikjøp selv om det ikke er behov for det. For vår del jobber jeg den tid barnet går på skolen og frikjøpt 

for ettermiddag. Men man blir sliten og usikker av å måtte kjempe for dette hvert år/halvår. 

Forutsigbarhet hadde vært fint, men dette er mer for vår del enn barna sin del. De involveres ikke i 

dette.  

 

 

I vårt tilfelle er det helt nødvendig med frikjøp.vi og barnevernstjenesten ser det er til barnets beste. 

Utfordringen for oss som fosterforeldre er at en av oss kan dermed ikke jobbe for å kunne ta vare på 

barnet best mulig, men vi taper jo fosterhjemsgodtgjørelsen. Vi ønsker å påpeke at når vi ikke har noe 

"valg" må en i hvert fall kunne få beholde fosterhjemsgodtgjørelsen. Vi taper dermed masse penger på 

å være fosterhjem, siden vi også mister muligheten til å kunne jobbe. I praksis betyr jo dette at vi er 

fosterhjem "gratis" for et barn med spesielle behov som vi også er i slekt med.  

 

 

Enig når det gjelder frikjøp, - jeg ser på det som svært viktig, særlig barn i barnehage alder. Men 

selvfølgelig også barn som er eldre enn det også. Da kan en virkelig prøve å reparere så mye som 

mulig. Tidlig innsats er uhyre viktig. Bør ikke handle om barnet har diagnose eller ikke. Samtidig som 

en også kan lade batteriene som voksen også i den viktige og givende "jobben" en har påtatt seg, og 

som er 24/7.  

 

 

Når det gjelder frikjøp, er ikke jeg kjent med all praksis rundt dette, men faglig og personlig syntes jeg 

det burde brukes aktivt og tilpasses hvert enkelt tilfelle. Det å være tett på og ha den muligheten, gjør 

en verden av forskjell, man får mulighet og rom for å være 100 prosent til stede, men også tid til å lade 

batteriene om nødvendig.  

 

 

Frikjøp er et risikoprosjekt. En merkantil medarbeider i aktuelt bv. stilte krav om prosentvis, fast 

arbeidstidsreduksjon så bv. kunne få refusjon. Men plutselig ble forsterkningen borte, basert på bv.s 

vurdering av behovet. Da var det en utfordring å få økt til full stilling igjen.  

 

 

Ang frikjøp synes jeg reglene er litt snåle. Da barnet var lite og gikk i barnehagen, og kun det, fikk vi 

full dekning. Så begynte han på skole/SFO, fikk lekser, vennegruppe, fotball, håndball, bup, venner .... 

en masse ting som krever mye oppfølging, men Barnevernet mener trykket på oss er mindre og har 

allerede tatt fra oss 1KS. Neste år, når leksemengden øker og han skal gjennom enda mer utredning på 

bup, vil de ta 1KS til ... Jeg trenger jo mer enn noen gang å være tilgjengelig.  

 

 

Ang. frikjøp har jeg selv vært frikjøpt siden vår jente på nå 7 år (den gang 5) kom til oss, og dette har 

vært svært positivt for oss alle. Vi har også tre biologiske barn som nå er 17, 18 og 20, og det at jeg 

har vært frikjøpt har gitt meg et overskudd som jeg ikke har hatt når jeg har vært i full jobb. Det har 

preget harmonien i hele familien og har betydd mye for at vårt fosterbarn har funnet seg så godt til 

rette, knyttet seg så raskt til oss og har hatt den positive utviklingen hun har hatt. Men jeg kjenner også 

til tilfeller der mor har ønsket å komme seg raskt i jobb igjen, og har følt at hun henter energi på jobb 

og ikke hjemme, og da bør det være rom for at det kan være en løsning. Jeg mener fosterforeldrene 

selv må få være med å avgjøre hva de føler er rett i akkurat deres tilfelle.  

 

 

Hordaland mener at det kan være gunstig med noen retningslinjer i forhold til frikjøp, men viktig at 

det gjøres individuelle vurderinger. Hordaland mener at frikjøp er et veldig nyttig forsterknings tiltak i 

et fosterhjem. For at en plassering skal kunne være varig, så er det viktig at fosterforeldre klarer å stå i 

utfordringene dette medfører over tid. Hvis fosterforeldre skal kunne være tilgjengelig og møte 

fosterbarnets behov, så trengs det frikjøp. Frikjøp gjør at fosterforeldre kan samle krefter, ha mer 

kapasitet, og ta seg av hele familien. Søvnproblemer hos fosterbarnet kan også gjøre at mange 

fosterforeldre får lite søvn. 



Det er flere praktiske utfordringer hvis man skal måtte gå i annet arbeid i tillegg til å følge opp 

fosterbarnet. Der er møter med barneverntjenester, PPT, BUP, skole, leger/helsetjenester og gjerne 

fritidsaktiviteter. For å kunne gi fosterbarnet en sensitiv og god omsorg må fosterforeldre ha 

overskudd, og da er det nødvendig til tider med frikjøp. Vi tenker at frikjøp er en investering i 

langsiktige plasseringer slik at de varer, og at ikke fosterforeldre blir utbrent i foreldrerollen. Mange 

fosterbarn har mer utfordringer enn andre barn, og da blir det mye med 24 timers jobb hjemme i 

tillegg til ordinært arbeid. Mange kommuner har lagt ned institusjoner og disse barna er nå i 

fosterhjem. Ofte er dette barn og unge med enda større utfordringer enn tidligere. 

Hordaland mener at det finnes ikke tilfeller der man skal fraråde frikjøp. Frikjøp handler om å frikjøpe 

en fosterforelder fra sitt ordinære arbeid slik at de kan ta seg av fosterbarnet. Det handler om 

tilknytning, det å være tilgjengelig gode voksne som har energi og kapasitet til å stå i utfordringer over 

tid. 

Vi tenker at frikjøp er et godt virkemiddel for å kunne gi god og langvarig omsorg. 

 

 

Frikjøp helt eller delvis er slik jeg ser det en forutsetning for fosterhjemmene. Men det må være en 

ordning som gir tilstrekkelig kompensasjon, og som ikke misbrukes av barnevernet. I dagens samfunn 

vil de fleste potensielle fosterforeldre være i inntektsgivende arbeid når fosterhjemsoppdraget 

påbegynnes. Det er helt vesentlig for fremtidig rekruttering av gode fosterhjem at det foreligger en 

ordning som gir full kompensasjon til fosterhjemmene ved krevende oppdrag. Det blir feil at 

fosterforeldrene skal jobbe dugnad for kommune/stat (vi kan godt jobbe dugnad for barnet). Med dette 

mener jeg: Det må gis full lønnskompensasjon. Pr i dag er det kompensasjonen begrenset oppad til 6G, 

noe som medfører at fosterforeldre med høyere utdanning ikke har de samme mulighetene for frikjøp. 

I min situasjon tilsa barnet og omstendighetene rundt barnet fullt frikjøp i perioder, men vi som 

familie hadde ikke økonomi til å redusere inntekten med 25% (huslån m.m. endrer seg ikke, selv om et 

fosterbarn flytter inn). I tillegg tror jeg barnevernet går glipp av mange gode fosterhjem, fordi denne 

typen oppdrag ikke vil være aktuelt hvis en må gå ned i lønn. Det er forståelig at kommunen ikke kan 

kompensere ubegrenset mht. lønn, men grensen på 6 G er for lav i dagens samfunn da flere og flere 

kvinner (som ofte er den som blir frikjøpt) har høyere utdannelse og et høyere lønnsnivå enn tidligere. 

• Kompensasjonen for frikjøp må også innbefatte kompensasjon for bortfall av 

pensjonsrettigheter. Pensjon er en del av lønnen, og det er lite rimelig at fosterforeldre skal 

ende opp som minstepensjonister når de har tatt seg av de mest sårbare og krevende barna i 

samfunnet. 

• Kompensasjonen må også innebærer fulle rettigheter ved sykdom – også fosterforeldre blir 

syke og trenger økonomisk sikkerhet hvis sykdommen medfører at barnet må flytte. 

• Feriepenger. Så lenge man er frikjøpt vil en også ha lønn i feriemåneden. Når frikjøp faller 

vekk, og en opptar sin tidligere jobb – så vil en ikke få betalt ferie året etter at frikjøpet har falt 

vekk. Noe som medfører at det blir ikke ferie på familien det året – noe som ytterligere 

forsterker den belastningen det er å være fosterhjem. 

• Frikjøpsavtalen må kompensere for lønnsutvikling i fostermor/fosterfar sin faste stilling.   

Hvis en inngår frikjøpsavtale som går over lengre tid, eks ett år – så vil fostermor/fosterfar 

ikke få kompensasjon for lønnsøkningen før det har gått opp mot et år. Dette erfarte vi, og 

medførte at vi kun inngikk korte frikjøpsavtaler (3 mnd). Noe som medførte unødvendig mye 

arbeid for bvtj – det var helt åpenbart at frikjøpet ville gå utover 3mnd. 

Vi erfarte videre at frikjøp ble benyttet av barnevernstjenesten istedenfor å igangsette tiltak som ville 

vært mer/bedre egnet både for barnet og fosterhjemmet. Alle utfordringer i fosterhjemmet kunne ifølge 

bvtj. løses med ytterligere frikjøp – tror dette har sammenheng med at frikjøp blir kompensert av BUF 

etat, mens andre tiltak (som avlastning blir belastet kommunens eget budsjett). I vår situasjon var det 

et stort behov for avlastning, både av hensyn til barnet, oss selv og ikke minst biologiske barn. Bvtj. 

greide ikke (ville ikke ??) å komme opp med avlastningstilbud, men kunne tilby ytterligere frikjøp. Vi 

følte vel i en periode at vi nesten ble presset til mer frikjøp, først når vi hadde utnyttet frikjøp til det 

maksimale så kunne andre tiltak vurderes. For min del ble det å være i jobb viktig i denne perioden, da 

jeg fikk utfordringene på hjemmebane mer på avstand og ikke minst et sosialt kontaktnett som ikke 

hadde hovedfokus på fosterbarnet.  Jeg tror nok at mange fosterhjem kunne unngått brudd hvis 

barnevernstjenestene hadde brukt hele/deler av frikjøpspotten til å skaffe gode avlastningshjem, slik at 

fosterfamiliene fikk den avlastningen som støtteapparatet rundt mener er helt nødvendig.  Mangelen på 

avlastningshjem kan nok i stor grad tilskrives at den kompensasjonen som tilbys disse hjemmene er 

altfor lav.  


