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Dato: September 2018 

 

1. Kan du si noe overordnet om hverdagslivet som fosterfamilie, og det å 

kombinere jobb og fosterforeldrerollen? 
 

- For de av oss som jobber turnus, er det noen ganger en vanskelig kombinasjon når man 

jobber helger og høytider. 

 

- Svært krevende. Tidsklemma som de fleste familier opplever blir tredobbelt stram fordi det å 

ha fosterbarn i seg selv medfører en del tidkrevende møter, samvær etc – og i tillegg trenger 

mange fosterbarn mer «vanlig» oppfølging enn mange andre barn trenger.  

 

- hverdagslivet som fosterforeldre går tålig greit. Vi er begge i jobb, og barnet på skolen. 

Jobber 100% og 80% (10% frikjøpt). Struktur i hverdagen er viktig, men når uforutsette ting 

eller samvær osv skjer hadde det vært topp å kunne være mer hjemme. Dette vil jo ikke funke 

i arbeidslivet vårt desverre, men skulle gjerne hatt mer fri da pga større utfordringer fra barnet 

da. 

 

- Hverdagslivet er travelt for alle barnefamilier. Men jeg mener vi har noen ekstra utfordringer 

som ikke alle andre har. Det er for eksempel mye møter og avtaler innenfor normal arbeidstid. 

I tillegg er det behandling/BUP/psykologtimer og annet som barna skal, og som vi dermed må 

ta fri fra jobb for å være med på. Saksbehandler kommer langveis fra, og skal følge opp flere 

barn i huset vårt. Så da må vi ta fri hele dagen. Dette fordi barnevernstjenesten vil snakke 

uforstyrret med oss fosterforeldre før barna kommer hjem fra barnehage og skole. Med disse 

barna kreves det, i allefall for oss, også en ekstra oppfølging av skole og barnehage der de har 

oppfølging av ekstraressurser. Med den eldste (13 år) må vi i tillegg ha morgendagen planlagt 

i detaljer for å unngå misforståelser/overraskelser som vil kunne resultere i panikkanfall pga 

hun ikke vet hva som skal skje. Forutsigbarhet er absolutt nødvendig!  

 

- Det er krevende, først og fremst pga mye fravær på jobb. Det er også umulig å ha en jobb 

som innebærer noe reising. Det har hatt klare konsekvenser for min arbeidssituasjon. 

 

- Det er svært krevende å være fosterforeldre til et barn med særlige behov, slik at det er ikke 

mulig å jobbe for begge, og heller ikke heldig at en må være i jobb og ikke kan få ekstra 

frikjøp ved behov. 

 

- Veldig slitsomt å jobbe 100% samtidig som 2 fosterbarn skal ha oppfølging på skolearbeid 

og fritidsaktiviteter, samt møter med skole, bvtj, tilsyn, helsesøster og andre. Våre 2 

biologiske barn lider av at vi får mye mindre tid til dem og de må stille mye opp. Det er veldig 

synd fordi å ta vare på fostersøsken burde ikke være deres jobb. Hadde en av oss vært frikjøpt 

hadde det vært mer tid til familie og oppfølging på selve barna. Nå er det mer slik at jeg og 

min mann er et team med særdeles stram timeplan som skal få en hverdag til å gå opp. Melhus 

kommune er sterkt kritisk til frikjøp, de sier selv at de ikke ønsker at deres fosterforeldre skal 

vøre frikjøpt, og det lider vi under. 

 



- Fosterforeldre i to år nå, til en tenåring. Mannen min er frikjøpt, jeg jobber fullt (driver egen 

bedrift).  Det har til tider vært et blodslit, siden begge ofte må trå til og siden sønnen vår er 

emosjonelt mest knyttet til meg. 

 

- Hverdagslivet er generelt hektisk, til tider svært utfordrende, men samtidig meningsfullt. 

Fosterforeldrerollen krever langt mer enn en tilsvarende foreldrerolle, og for meg hadde dette 

ikke fungert uten at jeg hadde en tålmodig arbeidsgiver som jeg fra før har opparbeidet meg et 

langt tillitsforhold til. For meg personlig ble dette ekstra arbeidskrevende da jeg etter to år 

som gift fosterfar ble skilt og valgte å videreføre fosterhjemsoppdraget alene. 

 

- I starten var det nødvendig med frikjøp. I rolige/stabile perioder i livet har det gått 

knirkefritt. Tennåra ble problematisk, utfordrende, mye møter og en enorm tilstedeverelse 

krevdes... her ble det komplisert å ha begge rollene 100%jobb og 100% veileder/forelder og 

terapeut. Førte til sykemelding og utmattelse. 

 

- Det kan være utfordrende i forhold til møte virksomhet som ligger innenfor normal 

arbeidstid. Vi er en som er hjemmeværende p.g.a uførhet og jeg er frikjøpt 20 %. Det hadde 

ikke godt opp her hvis ikke den ene var hjemmeværende fra før. Ikke alltid like lett å 

kombinere møter som legges utenom min frikjøpstid. Har nok flaks med en veldig forståelses 

full arbeidsgiver. Men ikke alle har den muligheten. 

 

- Jeg er enslig og dermed alene om den daglige omsorgen for fosterbarnet mitt som nå er 12 

år. Fosterbarnet har bodd hos meg i ca 7 1/2 år og jeg kun noen få uker vært 50 % frikjøpt rett 

etter at han flyttet til meg (kom på 2 timers varsel og hadde kun truffet meg 1 gang 

ettermiddagen før han flyttet hit). Det ble etter hvert behov for å be om noe frikjøp for å 

kunne klare å følge opp fosterbarnet ifht. lekser etc. på en tilfredsstillende måte. Det var ikke 

en enkel sak å få til en slik avtale med Barnevernet, men etter å ha fått settekommune osv. har 

det de siste 1-2 årene vært greiere å få forståelse for et slikt behov. 

Det har generelt vært en kamp for å få hverdagen som fosterfamilie på 2 til å gå rundt. Det har 

ikke vært snakk om avlastning el.l., og med et fosterbarn med tilknytningsvansker og ptsd så 

er det å være borte fra hjemmet/meg noe vi har måttet jobbe mye for å få til. 

Det å skulle jobbe utenfor hjemmet og samtidig følge opp møter med ulike instanser, 

"krangle" med BV for å få til de mest elementære ting som fosterhjemsavtale, tilsynsfører, 

forståelse for at fosterbarnet hadde traumer, samvær (som det var maaaange av i begynnelsen) 

og etter hvert fosterbarnets rettigheter i barnehage og skole har vært vanskelig å kombinere. 

MEN summa summarium så vil jeg si at det er mangelen på hjelp og forståelse fra BV som 

har vært mest utfordrende, for det var her jeg trodde at noe hjelp/støtte/veiledning skulle 

finnes. 

 

- Som fostermor jobbet jeg etter første året 40% (delte frikjøp med mannen) og tredje året 

80% som var min vanlige stilling i arbeid. Imidlertid var det en jobb der arbeidet innebærer 

mye overtids arbeid siden et års arbeid foregår ila 9 måneder. Mine faste fridager ble steds 

benyttet til møter som fosterhjem. Etterhvert skjønte jeg at det var ikke greit, siden jeg trengte 

den tiden til å lande og slappe av. Jeg måtte også be arbeidsgiver om å få dra tidlig fra 

nattevakt slik at jeg kunne hjelpe til ved mprgenrutinen og min man rakk å gå på jobb i tide. 

For mannen min, som måtte ta fri til møter. var det lite forståelse fra arbeidsgiver å få. Så 

dette var krevende pga dårlige løsninger. 



 

 

2. Hvor mye tid vil du anslå at du bruker på møter som har med 

fosterhjemsoppdraget å gjøre, oppfølgingsbesøk o.l. per uke/mnd? 
 

-Svært lite da mitt fosterbarn nå nesten er voksen, men og fordi barneverntjenesten ikke følger 

oss noe særlig opp. 

 

- Vanskelig å anslå, fordi det ikke er så lett å si hva som direkte skyldes 

fosterhjemsoppdraget. Hvis vi bare regner med møter med barnevernet, uavhengig 

tilsynsfører og biologisk familie blir det ikke mer enn 5 timer i måneden. Men hvis vi i tillegg 

regner inn BUP, PPT, lege, ekstramøter med skole m.v. – som gjerne henger sammen med 

barnets bakgrunn – blir det fort 5-10 timer i uken. 

 

- Bruker ca 3-6 timer hvert 3 mnd på møter osv, var mer de første 2 årene. 

 

- Det varierer noe fra måned til måned. Men vi har fast time hos psykolog en gang i uken, og 

en avtale hos Bup en gang i uken. For at dette ikke skal gå for mye utover jobb, så må ofte 

besteforeldre ta kjøreoppdragene. Da får ikke vi vært med, og det blir et lite hull i 

kommunikasjonen som vi helst ikke ønsker. I tillegg er det mye telefoner og logistikk i 

forbindelse med samvær. Der må jeg stort sett ordne alt selv, fra å avtale tid og hente nøkkel 

til samværslokalet (Myrsnipa v/Kirkens Bymisjon i Bergen)- Med tre fosterbarn blir dette 

mye arbeid. Hver tredje måned ca får vi hjemmebesøk av saksbehandler. 

 

- Ca 1/2 dag i uka i snitt. 

 

- Dette er litt diffust, da ansvargruppemøtene er 4 ganger i året noen timer. Oppfølging av 

fosterbarn til andre møte, eks skole, kommune, jobb er svært varierende, men vi har siste 

årene hatt minst 1 time per uke til møter gjennom hele året. 

 

- Varierer, det kan være opptil 20 timer pr mnd. 

 

- Et anslag i en «typisk» måned kan være fem timer møter, noen ganger mer, i ferietider 

mindre. 

 

- De første par årene var det mye ekstra kun relatert til oppdraget (utenom selve oppfølgingen 

av fosterbarnet). De senere årene har dette blir mindre belastende, men likevel flere timer hver 

måned – kanskje opp i mot et dagsverk (8 timer) pr måned. Men hver år kreves det mer i 

perioder ifbm ny sak til behandling i fylkesnemnd og etterfølgende anke til tingrett – gjerne 

15-20 timer ekstra årlig knyttet til disse anmodningene fra biologiske foreldre knyttet til ønske 

om tilbakeføring. 

 

- De første par årene var det mye ekstra kun relatert til oppdraget (utenom selve oppfølgingen 

av fosterbarnet). De senere årene har dette blir mindre belastende, men likevel flere timer hver 

måned – kanskje opp i mot et dagsverk (8 timer) pr måned. Men hver år kreves det mer i 

perioder ifbm ny sak til behandling i fylkesnemnd og etterfølgende anke til tingrett – gjerne 



15-20 timer ekstra årlig knyttet til disse anmodningene fra biologiske foreldre knyttet til ønske 

om tilbakeføring. 

 

- Det har variert fra 4 gang i året, til ukentlig. 

 

- Veldig opp og ned i perioder er det mye tid som går med til oppfølging og møter. 

 

- Varierer veldig mye. Har i perioder ikke kontakt med andre enn skolen til fosterbarnet - og 

da tenker jeg at jeg kanskje bruker inntil 0,5 -1 time pr uke til direkte kontakt med 

lærere/skole. I andre perioder med Fylkesnemdssaker osv. har vært mer - da kanskje inntil 2-3 

timer pr. uke i snitt over kortere perioder. I de perioden hvor fosterbarnet har vært på sykehus 

og/eller til oppfølging hos BUP så har det gått med atskillig flere timer pr. uke pga lang 

reisevei t/r osv. 

 

- Det er det sikkert flere som har svart nøye på. Alt i alt var det aldri kun et-to møter per 

måned. Det var mye mer, selv etter det første året. Også etter det 2. Og da det ble færre 

samvær så var det helt klart mange avtaler. Jeg synes ikke dette avtok noe særlig. 

 

 

3. Kan du si litt om oppfølgingsbesøkene fra barnevernstjenesten – hva er 

innholdet i disse, er det en kaffeprat/ besøk, oppleves det som kontroll eller 

gis det råd og veiledning i disse besøkene? Evt en kombinasjon? 
 

- Vi har i mange år etterlyst en bedre og mer regelmessig oppfølging. Har og skrevet klage til 

fylkesmannen, og fylkesmannen ga oss medhold. Selv etter dette er ting ikke blitt bedre. Det 

er ca 2 år siden forrige hjemmebesøk, vi får ikke svar på brev. De svarer på tlf hvis vi ringer, 

men følger sjelden eller aldri opp det de sier de skal gjøre for oss. Det eneste «faste» vi har i 

dag, er ansvarsgruppemøter to ganger i året. Her deltar skole, foreldre, barneverntjenesten og 

vi. Møtet et ikke delt opp, slik at ingen av deltakerne gis mulighet til å snakke med bv alene. 

Det innkalles ikke skriftlig og vi får heller ikke referat fra møtene. 

Det er tungt å føle at man ikke prioriteres, og at bv ikke tar seg tid til oss. Dersom de et par 

ganger i året hadde tatt seg tid til en ordentlig prat med oss, og deretter gjort det de sa de 

skulle for oss, så tror jeg vi har følt oss mer verdsatt og som en mer likeverdig 

samarbeidspartner.  

 

- Besøkene oppleves utelukkende som at barnevernstjenesten gjør det fordi de er pålagt å 

gjøre det. Vi får ingen råd eller oppfølging, men vi opplever det heller ikke som noen 

ubehagelig kontroll. Det oppleves utelukkende som bortkastet tid.  

 

- Møtene med barnevernet er veldig bra både for barnet og oss. Vi får veiledning om det 

trengs, og barnet får ofte svar på spørsmål om familien sin eller annet. Vi er veldig fornøyd 

med vår kontakt der, og det føles ikke som kontroll. Heller en god prat om hvordan vi og 

fosterbarnet har det. Det har nok vært en god ting at vi har hatt samme kontaktperson i over 5 

år. 

 

- Oppfølgingsbesøkene nå er utelukkende positive. Det er som å ha besøk av kjentfolk, da vi 

har veldig god dialog med vår saksbehandler. Håper vi får beholde henne lenge! Hun etterspør 



tilbakemelding hver gang, og spør om det er noe vi trenger veiledning på, noe vi ønsker at hun 

skal undersøke for oss osv. Denne saksbehandleren har vi hatt nå i over fire år. Før dette var 

det forferdelig uprofesjonelt! Det er veldig personavhengig. Forrige skasbehandler visste ikke 

hvilke barn hun skulle til. Hun spurte for eksempel hver gang om eldste barnet hadde hatt 

kontakt med sine biologiske foreldre siden sist. Dette barnet har mistet en av foreldrene i en 

dødsbrann, og den andre ruser seg og er stort sett fengslet... De besøkene var fryktelig 

ubehagelige. Da ga jeg tilbakemelding på at det føltes som at hun bare kom for å kunne skrive 

at hun hadde gjennomført besøket. Hun viste ingen interesse for barnas utvikling. 

Hjemmebesøkene har aldri føltes som kontroll. 

 

- Besøkene oppleves å være uten innhold. De tar under en time, ofte bare 30 min. Det er løs 

prat om hvordan det går med fostersønn til stede og deretter litt tid alene med fostersønn. 

- Møtene er mest til kontroll og instruks, og for at de er pliktige til å ha disse. Går mest til å 

lufte frustrasjon mot skolen. Er lite råd og veiledning, noe mer siste besøk. Eneste er at det de 

veileder nå om, har vi forsøkt å veilede de i flere år om (vi har tatt flere kurs, og vi har 

oppsøkt mye informasjon). Så er litt frustrende at de ikke er kommet lengere. Vi føler lite 

støtte fra barnevern og at de ikke tar omsorgen sin på alvor. 

 

- Det gis råd, veiledning og oppmuntring. Ingen kontroll, bare hyggelig. 

 

- Besøkene fra BVtjenesten har karakter av et besøk og oppleves ikke som kontroll. Noen 

ganger trenger vi bare å prate/tømme oss litt, andre ganger mer råd og veiledning. 

Saksbehandler prøver også å bygge opp relasjonen til sønnen vår under disse besøkene og det 

fungerer bedre og bedre. 

 

- Innholdet varierer, dessverre har vi hatt hyppige skifte av saksbehandlere – og da har tid gått 

med til å svare på de samme spørsmål som tidligere for at ny saksbehandler skal få sette seg 

inn i situasjonen, og det er mitt inntrykk at tid ikke er brukt sammen med gammel 

saksbehandler slik at skifte kunne blitt gjort enklere for fosterhjemmet. Besøkene oppleves 

ikke som kontroll, men selv om jeg har ytret ønske om at disse besøkene skal legges utenom 

ordinær arbeidstid har jeg fått beskjed om at dette ikke lar seg gjøre. I mer enn 50% av 

tilfellene har tidspunkt for avtalt besøk blitt endret kun få timer før avtalt besøk, eller i noen 

tilfeller har også barnevernstjenesten glemt å møte til avtalt tid. I enkelte tilfeller, hvor jeg har 

spesielt ønske om å ta opp spesielle forhold, har jeg sendt epost/notat om disse forhold i 

forkant av besøket – men hvor jeg opplever at saksbehandler ikke har prioritert å gjennomgå 

epost/notat før besøket. I flere tilfeller er ting som er lovet fra barnevernet ikke blitt fulgt opp 

i ettertid av besøk. Referat fra besøk skrives ikke. Av denne årsak har jeg selv begynt å skrive 

epost til barnevernet i ettertid av besøk, hvor jeg oppsummerer besøket – og hvor jeg tar med 

hva som skal tas tak i fra barnevernets side. Det gis i liten grad råd og veiledning i forbindelse 

med besøkene, men jeg har fått tilbud om egen rådgivning utenom besøkene – av andre enn 

saksbehandler – noe jeg har takket ja til ved flere anledninger. 

 

- Kjempefornøyd. Blitt møtt med respekt, blitt hørt og tatt alvorlig. Både kaffebesøk, 

veiledning og stabilt personell. Ikke kontroll. 

 



- opplever møtene konstruktive og at de handler om barnet og hvordan vi best mulig skal 

skape et godt liv og en god oppvekst for barnet. Har nok noen ganger hatt ulike tanker men 

føler vi har blitt hørt mer etter hvert. 

 

- Oppfølgingsbesøkene har vært sporadisk de første årene - dette var også noe jeg påpekte, 

men.....  Det har vært mange bytter av saksbehandlere i vår sak, så synes ofte 

oppfølgingsbesøkene har gått med til å sette saksbehandler inn i saken. Føler ikke det er en 

kontroll, får ingen veiledning (selv ikke de gangene jeg har bedt om det), så en kaffekopp og 

litt prat for å oppdatere for det meste. Også prøve motivere fosterbarnet til å prate med 

saksbehandler - noe som han ikke liker, mye for at det er nye folk stadig vekk, samt at de spør 

om det samme og han ikke ser behovet for disse besøkene. Han er trygg på at han kan si ifra 

hvis det er noe og da synes han oppfølgingsbesøk er bare mas. 

vi har nå 2 besøk i året - det oppleves som nok - og for å si det sånn, det har vel i grunnen ikke 

vært så veldig mange flere pr. år tidligere heller.... 

 

- De har vi oftest ikke opplevd som kontroll selv om det var tydelige forskjeller mellom 

saksbehandlere. Det har alltid vært viktige saker å ta opp. Råd og veiledning har vært av ulik 

kvalitet.  

 

To ganger handlet det likevel om en forventning foreldre og saksbehabdler hadde overfor meg 

i samvær. At jeg måtte lære opp og veilede, mens jeg prioriterte tryggheten til barnet. 

Dessuten var det ingen som var mottakelig for veiledning, mens jeg prøvde likevel. Det ble til 

et kontroll ved samvær av saksbehandler som da opplevde at jeg ikke gjorde annet enn en bra 

jobb. 

 

 

4. Får du avlastning, og hvordan fungerer det i tilfelle? 
 

- Har ikke hatt behov for avlastning. 

 

- Nei. 

 

- Har ikke avlastning. Kunne nok vært trengt iblant, men vi tror ikke det hadde vært bra for 

barnet da det sliter nok med tilknytning, savn fra før. Så deler vi oss heller når det trengs, med 

hytteturer, dagsturer, overnatting hos besteforeldre/venner, og vi får da en pause som er mer 

naturlig. 

 

- Vi har takket nei til avlastning da vi har barn med tilknytningsforstyrrelser. Vi har også hatt 

barna siden de var små. og det føles som våre barn. Det er utenkelig å sende de vekk en helg i 

mnd for eksempel. Det tror jeg hadde skadet relasjonen mer enn det hadde hjulpet oss. Det 

skal sies at vi har familie som stiller opp ved behov. 

 

- Vi har ingen avlastning. Vi har bedt om det, men har fått til svar at de ikke har noe tilbud. Vi 

betaler selv for ekstra leksehjelp. Barnevernet vet om det, men har ikke tilbudt seg å betale for 

det. 

 



- Er ikke priorietert av barnevernet, selv om vi i flere år har bedt om det pga krevende 

fosterbarn. Har hatt et besøkshjem, men de klarte ikke følge opp barnet og forverret 

situasjonen istedet. Dette likte ikke barnevernet at vi klaget på. Vi måtte selv betale for egne 

penger en støttekontakt i et halvt år, når barnevernet skulle overta betaling, så brukte de flere 

måneder på å fatte vedtak og plutselig ville de ikke betale for dette og vi mistet denne 

støttekontakt pga han flyttet. 

 

- Vi har nå fått en helg pr mnd samt en uke på sommer. Da er de hos andre i familien vår så 

ungene vet ikke, op opplever ikke at det er avlastning. De er bare på et naturlig besøk. 

Avlastning er helt kritisk for oss som biologisk familie for at biologiske barn skal bli ivaretatt 

og få oss foreldre alene et par dager i mnd i en ellers hektisk hverdag som styres helt og totalt 

av fosterbarn og deres behov. 

 

- Ingen avlastning. 

 

- Jeg fikk avlastning første halvår av fosterhjemsoppdraget, men avlastningen ble for 

krevende for besøkshjemmet og avlastningen opphørte. Dette er tre år siden nå. Etter gjentatte 

purringer og ytre 

om ønske og behov for avlastning, ser det nå ut som det skal ordne seg igjen med avlastning 

en gang pr måned – men ordningen er ennå ikke kommet i gang. Barnevernet klager seg over 

at slik avlastning er kostbart for kommunen. Jeg har også ytret ønske om avlastning en uke i 

forbindelse med ferie, noe jeg fikk innvilget ett år. Nå siste år har jeg ikke fått innvilget slik 

ferieavlastning i en uke som ønsket. Det år være helt uten mulighet for avlastning er svært 

krevende i en jobb som jeg har som innkjøpssjef, og jeg må innskrenke reisevirksomheten til 

kun det helt prekære – og til tidspunkt for når mine egne foreldre kan ha fosterbarnet på en 

natts overnatting. I starten av skoleferien i år valgte jeg en løsning hvor jeg tok med 

fosterbarnet på jobbreise en uke i Nord-Norge, da dette i praksis lot seg gjøre fordi jeg hadde 

få møtepunkt i løpet av dagen – og således bar turen preg av ferie for fosterbarnet. 

 

- Har hatt avlastning i de fleste år. I tennåra vanskeligere til å motivere til gjennomføring, men 

svært nødvendig. Fornøyd. 

 

- Vi hadde avlastning, men den var mer belastning for oss da det gav store følesessvingninger 

hos barnet i etterkant av disse. Vi ba derfor om å få et opphør av disse. Det fungerer mye 

bedre uten synes vi. 

 

- Nei. har jo tross alt 20 % frikjøp fra jobb..... så da..... 

 

- Vi fikk avlastning etterhvert. Det har fungert bra. Organisering fungerte noen ganger svært 

dårlig. Vi ville ikke ha avlastning samme uke som det var samvær. Da trengte vi være 

hjemme med barnet. Da vi hadde behov for å dra på storsamling etter 2 år uten særlig kontakt 

med andre fosterforeldre, sto saksbehandler fullstendig uforstående overfor ønsket å endre en 

planlagt samvær som var i samme uke, den ene gangen. 

 

 



5. Hvilken støtte og hjelp fra barnevernstjenesten er du fornøyd med, og 

hvilken type støtte og hjelp burde det vært mer av? 
 

- Vi er ikke fornøyd med barneverntjenesten i det hele tatt, fordi de følger oss så dårlig opp. 

Kunne ønsket regelmessige møter; f.eks 4 ganger per år, hvor det ble skrevet referat/plan for 

hva vi ble enige om i møtene. Ønsker og at barneverntjenesten selv økte 

fosterhjemsgodtgjørelsene i henhold til satser fra KS, uten at vi må mase om dette. 

 

- Vi får ingen type støtte som vi er fornøyd med. 

 

- vi er veldig fornøyd med barnevernstjenesten. Vi får kommet på kurs vi har ønsket, får 

veiledning når det trengs, og de er med på møter på skolen eller annet. 

 

- Vi får stort sett god støtte. Men saksbehandler kan til tider være veldig vanskelig å få tak i. 

Og ting henger ofte igjen i systemet uten at vi får noen informasjon. Dette gjelder for 

eksempel økonomi. Da vi mottok et søskenpar på relativt kort varsel, fikk vi beskjed om å 

kjøpe inn alt det vi trengte, pengene skulle komme kjapt. De flyttet inn i juli, og etter mye 

purring fikk vi pengene for innkjøp i oktober samme år. Nå skjer det samme igjen. Etter en 

vond og vanskelig tilbakeføring til biologisk familie, har vi fått fosterbarn i retur. Vi sendte jo 

med barnet alt det hadde her. Igjen fikk vi beskjed om at pengene skulle overføres kjapt, så vi 

måtte bare handle det vi trengte. Vi venter fortsatt. Barnet har vært her siden begynnelsen av 

juli...og vi har fått null kroner. At utgiftsdekning og fosterhjemsgodtgjørelse tar litt tid fordi 

alt skal registreres i systemet, det har vi full forståelse for. Men penger til innkjøp burde skje 

ved plassering. Vi har handlet for tusenvis av kroner, barnet kom hit med tre truser og en 

kjole. Det mangler ingenting, selvfølgelig kjøper vi det som trengs (og langt mer enn det...) 

Andre ting som har tatt tid for vår del, er godkjenning av min samboer. Jeg var fostermor 

alene til eldstemann, og så skulle han flytte inn til meg. At det er en prosess er vi fullt 

inneforstått med, det skulle bare mangle. Vi håpet jo at det tok tid fordi de ville være grundig. 

Men papirene hans ble liggende på et kontor i over et år. Saksbehandleren prioriterte det bare 

ikke, han havnet nederst i bunken hele veien. 

 

- Vi får ingen støtte eller hjelp fra barnevernet. Et godt avlastningstilbud hadde vært fint. Vi 

har brukt mye tid og krefter på å skaffe leksehjelp. Vi ba barnevernet om hjelp til det, men de 

klarte/ville ikke hjelpe oss. Vi skaffet også en avlastningsfamilie, men barnevernet sa at alle 

barna i avlastninghjemmet og fostersønnen vår måtte informeres om at de fikk betalt for å ha 

han på besøk. Da vurderte vi det som helt uhensiktsmessig. 

 

- Støtte er at barnevernet forstår at vi ivaretar barnet godt, og at barnet har det trygt. Det burde 

abosolutt vært mer støtte til hele familen, altså at barnevernet har tatt seg tid til å prate med 

våre barn og ikke bare love at det tar de neste gang, er nå blitt 5 år siden de lovet det. 

 

- Er stort sett fornøyd med samarbeidet med barnevernet, men vi må kjempe hardt for å bli 

hørt. Opplever ofte at biologiske foreldre og deres rettigheter kommer foran barnas beste. 

Ting blir endret når barnevernet har prøvd ut ting (til tross for protester fra oss) og sett at det 

ikke fungerte. Da har allerede ungene vært skadelidende i denne utprøvingsfasen. Det tærer på 

hele familien inkl biologiske barn. Skulle gjerne hatt mer kurs med fokus på de utfordringer 

egne fosterbarn sliter med. 



 

- Fornøyd med at vi nå (etter mye rot og en fraværende BVtjeneste i starten) har en hyggelig 

og voksen saksbehandler, med både humor og varme. Hadde ønsket mer veiledning og tettere 

oppfølging i begynnelsen, at det var lettere å komme i kontakt med noen ved enkelthendelser 

eller bare ved behov for å prate/søke råd/tenke høyt. 

 

- Jeg er fornøyd med tilbudet om løpende rådgivning, og jeg har nå rådgivning hver 6. eller 7. 

uke. Rådgivningen skjer på dagtid, men jeg får ikke dekket tapt arbeidsfortjeneste i denne 

forbindelse (noe jeg skulle ønsket) – og jeg må ta igjen det tapte ved å jobb ekstra på kveld. 

Tilbud om avlastning burde det vært mer av, og videre en bedre generell forståelse fra 

saksbehandler – til tider frykter jeg at oppførsel til saksbehandler skyldes generell manglende 

kunnskap/utdanning og egnethet. Generelt er det vanskelig å få tak i saksbehandler utenom 

hjemmebesøk eksempelvis på telefon, og svartid på epost kan være alt fra dager til uker. 

Eget biologisk barn har blitt svært påvirket av fosterhjemsplasseringen, og det har skapt en 

indre stridighet. Barnevernstjenesten tar ikke inn over seg at de også har et ansvar overfor 

biologiske barn i fosterhjemmet, og jeg blir ikke møtt med noen forståelse når jeg informerer 

om de ekstra utfordringer dette daglig skaper for familien vår. 

 

- Fornøyd. Alltid noen tilgjengelig. Barnevaktstelefon. 

Kanskje en form for akutt veiledning/beredskapssteam i kriser? Kunne kanskje ha avveget en 

del flytting. 

 

- Føler at vi blir fulgt godt opp i vår kontakt med barnevernstjenesten og får god veiledning. 

Det som absolutt burde vært bedre er verning av barnet i forhold til biologisk foreldres 

kontakt når det rammer barnet og barnets utvikling negativt. Foreldrevernet står veldig sterkt 

og barnet har lite rettigheter. 

 

- Siste året har det vært mulig å få snakket med BV - en leder som i alle fall forstår og prøver 

å følge opp (der saksbehandler kanskje ikke alltid er like "på"). Dette er en ny situasjon for 

meg, så bare det at de har tid å høre og vi kan drøfte ting synes jeg er veldig positivt. 

I ekstremsituasjoner hvor det har vært direkte trusler mot meg, "vold" fra biologisk, netthets 

osv. så har Barnevernet tatt tak. 

Så mye mer opplever jeg vel ikke har fungert så veldig bra.... 

Det med behov for noe frikjøp fra jobb skulle jeg ønske fungerte lettere - var enklere å få til 

forståelse for fra starten av. 

og at behovet for veiledning jeg har bedt om ble tatt tak i og kunne vært gitt. 

Forståelse (og ikke benektelse) fra BV sin side ifht. at fosterbarnet kunne ha traumer etc. - 

viste seg at det ikke bare var noe jeg trodde/innbilte meg (han har fått ptsd diagnose og en 

tentativ reaktiv tilknytningsforstyrrelse) 

 

- Som sagt er dette fullt og helt avhengig av hvilken saksbehandler man får tildelt. En var 

dyktig, tydelig, hadde tillit og gode samarbeidsevner. Vi følte oss bekreftet i at vi gjorde det 

som skulle til. Annen saksbehandler var stikk det motsatte. Og det til de grader. (Vi har hatt 

4). 

 



Det som også ikke er rett er å sette opp møte på bv kontoret uten å informere hva møtet 

handler om. Det er ikke slikt man behøver å godta på jobb, altså lovpålagt å informere, 

hvordan er det mulig at fosterforeldre må godta det?  

Når det gjelder å bli truet av familie til barnet og be om hjelp fra bv, og ikke få hjelp over mer 

enn et år, klarer jeg knapt å snakke om rolig. Vi har kjent på kroppen hvor umenneskelig 

presset var og måtte stå uten støtte. Hvordan det skulle være ansvarlig overfor et sårbart barn 

er ikke til å forstå.  

Barnevern er nødt å jobbe sammen med fosterforeldrene, ikke bare med biologiske. Hvis de 

har for mye på seg, som jeg tror, så må det andre inn. Og veiledere er ikke egnet til dette. 

 

 

6. Hvordan opplever du forhandlingene om fosterhjemsavtalen? Har du 

noen tanker om hvordan en kan få til samarbeid mellom fosterhjem og 

barnevernstjeneste for å få enighet om hva som bør inn i avtalen? 
 

- Jeg har i brev flere ganger bedt om gjennomgang av fosterhjemsavtalen, uten at 

barneverntjenesten har gjort noe med dette. Fosterbarnet er nå nesten voksen, og vi har kun 

hatt gjennomgang av avtalen en gang!  Det burde vært pliktig for bv å rapportere inn om de 

har hatt gjennomgang eller ikke, slik det er med tilsyn. 

 

- Har ingen opplevelse av dette. 

 

- Fosterhjemsavtalen er vanskelig. Det vil jo alltid være slik at fosterhjem opplever barn ulikt 

og de utfordringene de har ulikt. Vi takler ting forskjellig, selv med tålig like utfordringer og 

barn. Dette blir skjevt når de som klager mest får fler penger, mer avlastning osv. Vi har 

opplevd at i en søskenflokk så får noen mye mer avlastning, støtte en andre. Vi gikk ikke inn i 

dette pga pengene, men syntes det må bli mer likt. Jeg jobber med barn til daglig, og har vel 

kanskje en stor dose forståelse for barns adferd. Dette er positivt for fosterbarnet, men ikke for 

oss, for vi må «tåle» mer, og gjør det nok også, og lar ting gå mye lengre før vi spør om hjelp 

eller veiledning osv. (Vanskelig å forklare uten å gå i detalj) Jeg mener iallefall at stønader og 

andre tilskudd må jevnes mer ut. Det er også vanskelig å prate om dette med barnevernet, for 

da blir det nesten som lønnsforhandlinger, noe som ikke skal måles i den omsorgen du gir 

barnet. Jeg syntes ikke det bør være slik at den som klager mest, har det verst, eller tåler minst 

bør få mer støtte. Vi har jo alle påtatt oss en jobb dom absolutt ikke kan måles i penger. 

 

- Jeg mener at barnevernstjenesten på generelt grunnlag må bli flinkere til å se på oss som en 

samarbeidspartner. De reklamerer med det når de rekrutterer nye fosterhjem. Vi har opplevd 

det stikk motsatte. Vi har ingen uttalerett, ingen innsynsrett og ingen partsrettigheter. Og vi 

har opplevd å bli direkte overkjørt i en sak om tilbakeføring. Vi kjenner barna best, og bør bli 

tatt med på råd for hva som er til beste for barna. Det er ikke sånn at vi sitter og finner på ting 

for å få beholde barna. Vi har prøvd å klage både til fylkesmann og departement, men de "vil 

ikke gå inn i enkeltsaker". Hvem er det da som skal se til at barnevernstjenesten gjør jobben 

sin og overholder norsk lov? I vårt tilfelle viste det seg at vi hadde rett. En grundig utredelse 

av biologisk familie ville avdekket det vi fra sidelinjen kan observere. Vi prøvde å si fra, men 

ble blankt overkjørt. Konsekvensen er at barn blir flyttet til et hjem som ikke fungerer og der 

de opplever vold. Og blir værende i et kaos i flere måneder før de får komme HJEM igjen til 

fosterhjemmet. Så må vi igjen prøve å reparere tilknytningsutfordringer og stå i stormen av 

reaksjoner etter opplevelser vi ikke vet så mye om. Vi har fått tilbud om frikjøp, men dette er 



ikke aktuelt. Kommunalt fosterhjem burde ikke være et alternativ over lengre tid. Det er altfor 

dårlige betingelser. Hadde vi fått en statlig avtale, så ville jeg blitt hjemme på fulltid. Men til 

sammen har jeg vært frikjøpt åtte år med tre barn. Åtte år uten pensjonspoeng, uten opptjente 

feriepenger og uten lønnsøkning. Jeg er ikke villig til å bli frikjøpt på disse betingelsene i åtte 

år til. Da biter vi heller tennene sammen og går på jobb. Selv om dette er en fulltidsjobb hele 

døgnet. Jeg sover nå med det ene barnet hver natt, grunnet store mengder mareritt og 

utrygghet. I mine øyne er disse traumene påført av barnevernet ved tilbakeføring. Hadde de 

tatt oss med på råd, så kunne barn vært spart for disse opplevelsene. Det burde ha vært en 

forpliktende avtale om samarbeid. 

 

- Vi har ikke snakket med barnevernet om avtalen siden den ble inngått for over 4 år siden. 

Jeg husker ingenting om hva som står i den. 

 

- vi har ikke vært klar over at vi kunne få ting inn i fosterhjemsavtalen, denne er rent diktat fra 

barnevernet. Har aldri hatt en grundig gjennomgang og hva vi kunne kreve. (vi har aldri gått 

praid kurs, mulig man lærer det der?) Så vi har aldri hatt ferie og tapt masse penger på 

dekning av utgifter som f.eks ulike møter med trekk i lønn og redusert arbeidsgodtgjørelse og 

dekning av tapt arbeidsfortjeneste. Dette har vi først lært nå i sommer, 5 år senere. 

For å få noe inn i en avtale, burde flere instanser være med, som f.eks BuP, lege, spesialister 

på adferd, slik at barnevernet forstår familiens behov og at de er villig til å hjelpe. (Vi har 

kranglet mye om 50 % frikjøp og må ta ny kamp om dette hvert halvår, selv om barnevernet 

selv har sagt til oss ved plasseringsstart at vi må være forberedet på 11 år med 100 % frikjøp, 

slik at de visste da hva det dreide seg om) 

 

- Opplever at det er til tider tidkrevende. Jeg får ofte avslag på det jeg ber om, men har rett på. 

Det skyldes på økonomi. De har gitt seg til slutt. Jobben min til daglig, som 

Konsernhovedtillitsvalgt, består av forhandlinger, og for meg så går det fint å forhandle, det er 

kjent for meg og jeg er fullstendig uredd slike ting. Men jeg ser for meg at det er problematisk 

for andre som ikke er like kjent med det å forhandle. Det må være ubehagelig og dermed gir 

fosterhjemmet seg.  

Min fosterdatter, med sine utfordringer, kan ikke være alene hjemme og jeg ble bedt av bvtj 

om å frikjøpe meg frem til jul. Da jeg ikke fikk verken feriepenger eller pensjonspoeng, etter 

mye forhandlinger, så takket jeg nei da jeg ikke var interessert i å gå kutte lønnen min med 

6000,- pr måned. Bad dermed barneverntjenesten om å finne en annen løsning. Pga økonomi 

må derfor fosterdatter gå enda et år på SFO, til tross for frarådning både fra oss, skolen og 

SFO.  

Bufetat burde kurse fosterforeldre i hva de har rett på og hva som er vanlig og hva de kan 

forhandle om. 

 

- Forhandlingene fra BVtjenestens side var under enhver kritikk, de lot til og med som de ikke 

visste hva de gjeldende satsene var. Prosessen hadde også karakter av «emosjonell 

utpresning», ved å la oss få navnet på barnet og understreke hvor mye han ønsket å komme i 

fosterhjem før avtalen var klar.  I ettertid ser vi at hvis vi hadde hatt mer kunnskap hadde vi 

aldri gått inn på en fosterhjemsavtale, men isteden søkt om å bli statlig 

familiehjem/ungdomshjem hvor det er bedre økonomiske vilkår, en form for ansettelse med 

pensjonspoeng og garantert oppfølging. Det er egentlig helt utrolig at denne viktige jobben 

skal utføres av personer som ofte ikke har erfaring med traumatiserte barn, uten tilstrekkelig 



støtte og veiledning og uten økonomisk trygghet. (Når det er sagt angrer vi ikke et sekund på 

at vi har fått godgutten i hus – han er høyt elsket!). 

 

- Alt knyttet til forhandlinger om fosterhjemsavtalen er særdeles frustrerende. For fire år siden 

kom fosterbarnet til oss nærmest over natten, hvor barnevernet først flere dager senere 

innkalte til møte hvor fosterhjemsavtalen ble fremlagt for signering. Jeg møtte ingen 

forståelse når jeg ga uttrykk for at fosterhjemsavtalen med betingelser skal være gjenstand for 

forhandling, ikke kun et dokument som skal legges frem for signering. Første forhandlinger 

om de økonomiske betingelser ble derfor svært betent, da barnevernet opplyste om at de 

hadde forutsatt at vi hadde blitt forelagt gjeldende KS-satser på PRIDE-kurset. Det ble hevdet 

at undertegnede var svært urimelig i sitt forlangende når en arbeidsgodtgjørelse på 2KS ble 

forlangt (samt 1KS i utgiftsdekning), og de hevdet kun å ha anledning til å inngå dette med en 

varighet/tidsbegrensning på 6 måneder. Deretter har det vært en evig kamp om å få 

opprettholde samme (lave) lønn, og etter 2 år kom et kontant krav om at jeg måtte gå ned til 

1KS – og at jeg uten dette ikke kunne påregne at tillegget til fosterhjemskontrakten ble 

forlenget (tillegget med varighet 6 måneder om gangen som definerte 2KS i stedet for 1KS). 

Den løpende oppsigelsestiden i fosterhjemsavtalen er derfor ikke-reell, da de faktiske perioder 

på 6 måneder, definert i tilleggsavtalen knytte til de økonomiske forhold, er de som i praksis 

regulerer oppsigelsestiden i fosterhjemsavtalen. Jeg tør ikke si i mot barnevernet, i frykt for å 

avtalen ikke blir fornyet den neste kommende 6-måneders periode (og følgende sorg for tap 

av fosterbarnet). 

Generelt er det svært frustrerende med en så lav utgiftsgodtgjørelse som 1KS. Det strekker 

ikke til hva gjelder faktiske utgifter til skolefritidsordning, håndball, kulturskole, 

mobiltelefon, klær sommer/vinter. En vesentlig del av arbeidsgodtgjørelsen må derfor tas i 

bruk til å dekke faktiske utgifter (som utgiftsgodtgjørelsen egentlig skulle dekke). Det at 

utgiftsgodtgjørelsen faktisk også skal være med å dekke utgifter til husrom og strøm tenker 

ingen på, og det er det ingen som faktisk får et bidrag til. Nå er jeg heldig å ha en god lønn 

som siviløkonom, og hadde det ikke vært for den høye lønnen jeg har – hadde jeg ikke hatt 

råd til å ha et fosterbarn. 

Lønn for avlastning for en helg (fredag kl 17 til søndag kl 17) betales nå med NOK 65 pr 

time. Dvs. (48t x 65 kr/t x1,12 feriep) = NOK 3.494 brutto. Så kommer pensjonsordning i 

tillegg. KS-sats for arbeidsgodtgjørelse fosterhjem er nå NOK 8.155 pr mnd brutto, og mange 

har kun denne ene veiledende KS for en hel måned (og ingen pensjonsordning). Hvorfor 

denne store forskjellsbehandlingen? Selv med en arbeidsgodtgjørelse på 2KS (som jeg har), 

har en avlaster pr helg over 3 ganger så mye betalt – og da med et langt mindre ansvar – og 

uten å måtte ta av sin lønn til å dekke en for lav løpende utgiftsgodtgjørelse. 

Det er svært frustrerende at arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning generelt er alt for lav sett i 

forhold til kompleksiteten og omfanget av arbeidsoppgavene, samt de høye faktiske utgifter 

forbundet med det å ha et fosterbarn. Det er videre generelt svært frustrerende at avlastning 

ikke er forutsigbar, at en ikke har krav på avlastning iht fosterhjemsavtalen. Videre er det 

frustrerende at en ikke får avtalefestet dette med ferie – at en faktisk skal få ta seg noen dager 

fri om sommeren fra fosterhjemsoppdraget. 

Videre er det svært frustrerende å være vitne til den store forskjellsbehandlingen av 

fosterforeldre som gjøres fra kommune til kommune. Enkelte får mye bedre betingelser og 



mye bedre forutsetning for å klare utførelsen av fosterhjemsoppdraget på en god måte. 

Avvikene og variasjonene gjelder på nær sagt alle områder, lønn, utgiftsdekning, 

avlastning/ferie, kostnader ifbm konfirmasjon/sertifikat osv osv. 

Selv om fosterhjemsavtalen klart fastslår at skader forvoldet av fosterbarnet, som ikke dekkes 

av egen forsikring, skal dekkes av barnevernet er det en evig kamp å få gjennomslag for slike 

helt klare ansvarsforhold – og med det resultat at en gruer seg for hver gang noe nytt skjer. Til 

slutt orker en ikke å ta denne kampen, og en velger heller å betale for skader fra egen lomme. 

Jeg hører historier fra andre fosterforeldre knyttet til ufrivillig skifte av fosterhjem, eller 

tilbakeføring av barnet til biologiske foreldre, hvor utgiftsdekning opphører med umiddelbar 

virkning – mens arbeidsgodtgjørelsen går ut oppsigelsetiden. Utgiftsdekning burde blitt 

videreført også i oppsigelsetiden da det i mange tilfeller er slik at en forskudderer store 

kostnader til klær og inventar på et tidligere tidspunkt for fordeling gjennom året. En har også 

faktiske kostnader knytte til at fosterbarnet flytter ut, med eksempelvis tilbakeføring av rom 

til tidligere anvendelse/vask/renovering osv osv. Samt at en faktisk kanskje må skifte ut 

eksempelvis baderomsinnredning, vasker osv osv som er skadet men som det ikke er innvilget 

erstatning for, og hvor en faktisk tidligere gjennom utgiftsdekningen aldri har fått bidrag til 

overs til faktisk å dekke slitasje på inventar og møblement. 

Som fosterforeldre er en i praksis rettsløs. En burde virkelig blitt ansett som ansatt og ikke 

oppdragtaker. En har ingen klagerett dersom fosterhjemsavtalen blir sagt opp fra barnevernet, 

og helt uten mulighet til å forsvare seg mot falske beskyldninger og anklager. En gruer seg 

også for å klage på behandling eller manglende oppfølging av fosterhjemmet eller barnet, da 

frykten er at fosterhjemsoppdraget avsluttes og barnet overføres til annet fosterhjem med den 

sorg og savn etter barnet dette medfører. En positiv utvikling hos barnet kan risikeres 

underrapportert da en forenkling av fosterhjemsoppdraget (mindre krevende) kan gi grunnlag 

for lavere arbeidsgodtgjørelse fra barnevernet. 

 

- Ved frikjøp, feripengeopptjenining, ellers har jeg satt meg lite inn i dette da det har fungert 

bra ;-) 

 

- Har aldri vært med på noen forhandling om Fosterhjemsavtale - den kom heller ikke på plass 

før det var gått år.... Den har vært ferdig fylt ut omtrent når den presenteres kort på et 

oppfølgingsbesøk (oftest med fosterbarnet tilstede). 

 

- Jeg opplever at det var ingen forhandlinger, det ble ikke tydeliggjort i så måte. Tenker at da 

må man få noen rådgiver/tillitsvalgt ordning. Vi ble fosterhjem i løpet av to uker. 

 

 

7. Hvordan synes du tilsynsordningen fungerer? 
 

- Den har og fungert svært dårlig for oss. Fosterbarnet var i mer enn 5 år uten tilsynsfører, 

enda vi purret på og til og med kom med forslag på navngitte personer.  

Barneverntjenesten bør lage en konkret plan for tilsynsbesøk og sørge for at denne følges. 

 

- Svært dårlig. Tilsynsfører er uinteressert og uengasjert, og det oppleves utelukkende som 

bortkastet tid.  

 



-Tisynet er forsåvidt en bra tanke, men syntes det er unødvendig ekstra prat for fosterbarnet. 

Vårt fosterbarn reagerer alltid etter samvær, tilsyn eller besøk av barnevernet. Og det blir som 

ett sår som rippes opp hele tiden og aldri får helt leget seg, selv med bare 4 tilsyn i året. 

Tilsynet for meg blir ett ekstra møte om barnet, mens barnet er tilstede uten å helt at barnet 

klarer å engasjere seg. Barnet har ikke det behovet for å prate både med tilsyn og barnevern.  

Vi skulle ønske tilsynet ikke var pålagt. 

 

- Tilsynsordningen fungerer absolutt ikke. Ved flytting måtte jeg purre på bostedskommunen i 

to år før de satte inn tilsynsfører. Og dette til og med etter at de hadde fått navn og nummer på 

tilsynsføreren vi ønsket å bruke videre etter flyttingen. På toårsdagen for flyttingen sendte jeg 

igjen en mail til barnevernstjenesten i bostedskommunen, da fikk vi endelig respons. 

Barnevernstjenesten der barna kommer fra har også i toårsperioden purret både muntlig og 

skriftlig for å få på plass tilsyn. Etter en periode med tilsyn, står vi nå uten tilsynsfører igjen. 

Dette fordi tilsynsføreren har sagt opp. Hun har blitt beskyldt for å ikke levere rapporter. Ikke 

en gang, men flere ganger. Dette er rapporter hun selv har vært og levert ansikt til ansikt. Det 

er skremmende at det er så liten kontroll med viktige papirer. Og vi har full forståelse for at 

hun ikke vil jobbe som tilsynsfører når det stadig er hun som blir hengt ut når andre ikke gjør 

jobben sin. Vi ønsker at våre fosterbarn skal ha en tilsynsfører som de kjenner og stoler på. 

Det er viktig for de å ha noen de kan prate fritt med. Og vi er spente på hvor lang tid det tar 

denne gangen før vi har tilsynsfører på plass igjen... Vi vet at vi ikke er alene om dette, og 

dette er altfor dårlig. 

 

- Tilsynsfører kommer 4 ganger i året. Hun har svært dårlig kontakt med fostersønnen vår så 

besøkene er en belastning fordi han - naturlig nok - blir i dårlig humør av dem. 

 

- Denne fungerer, og startet ca ett år etter barnets plassering. Vi fikk de første gangene snakke 

med tilsynsfører, men så bestemte barnevernet at tilsynsfører ikke skal bruke tid på oss mer. 

Om den fungerer vet vi egentlig ikke, men er et greit avbrekk og avlastning 4 ganger i året. 

 

- Den fungerer ikke for oss etter intensjonen. Våre to fosterbarn synes det er gøy med besøk 

fra en dame som tar de med på butikken og kjøper godter, eller spiller spill med dem. De 

forteller henne ikke sannheten om hvordan de har det eller hva de sliter med. De lyver gjerne 

for å virke mer likanes og unnlater å snakke om utfordringene sine i fosterhjemmet. «Alt er 

helt toppers og supert» til tross for at de kanskje akkurat da er i en skikkelig dårlig periode der 

sannheten er at hverdagen sånog si ikke fungerer. 

 

- Det tok mange måneder før tilsynsordningen kom i gang hos oss, men det fungerer greit. 

Sønnen vår skjønner ikke helt vitsen, men damen er jo hyggelig sier han 😃 Hva som 

egentlig kommer ut av disse besøkene er noe uklart for oss, men prinsipielt sett er vi 

tilhengere av tilsyn og mener at tilsynet gjerne kan være enda mer «nærgående» av hensyn til 

barnas trygghet. Manglende omsorg må fanges opp så raskt som mulig. 

 

- De første to årene av fosterhjemsplasseringen var tilsynsordningen ikke-fungerende. Jeg 

startet tidlig med å sende skiftelig varsel til det kommunale barnevernet i bostedskommunen 

(som skiller seg fra kommunen for fosterbarnet kommer fra). Når jeg der ikke fikk noen 

reaksjoner, ble jeg tvunget til å sende varsel videre til fylkesmannen. Da omsider startet ting å 



skje. De siste to årene har tilsynsordningen fungert godt, selv om det har vært noe utskiftning 

av tilsynsførere med det ekstra arbeid dette medfører. 

 

- Vi har vært veldig heldige. Men bytter er uheldig. 

 

- Synes tilsynsordningen er et supert tiltak. Kan ikke få fullros hvordan dette løses i vårt 

tilfelle. Tilsynsfører har tunet seg godt inn på barnet og ser barnet godt. Legger opp besøkene 

slik at det blir en naturlig og god setting for alle. Det er rett og slett veldig bra. 

Har forsøkt og gi et litt oversiktlig svar fra hvordan vi opplever det å være fosterforeldre og i 

systemkontakt. 

 

- Hos oss kom heller ikke det med tilsyn i gang før det var gått 3-4 år, da etter at jeg hadde 

mast mye på at dette måtte BV få i gang. Også her har det vært mange utskiftinger og stadig 

nye å forholde seg til - noe fosterbarnet synes er vanskelig. Det at dette kom i gang etter så 

lang tid og det at det har vært mange "brudd" gjør at fosterbarnet ikke orlker forholde seg til 

tilsynsfører på noen annen måte enn at det er noe som må gjennomføres. Så reelt sett så 

fungerer det vel ikke helt som det skal.... 

 

- Jeg tenker dere mener tilsyn til barnet? Det var nok det som fungerte best. Det var en dyktig 

tilsynsfører.  

Tilsynet ved samvær var svært dårlig i et tilfelle. Tilsynsfører utførte ingen tilsyn, men leste 

avis for eks. Andre tilsynsførere var dyktige. 

 

 

Tillegg: 
 

- Vår sønn kom til Norge som enslig mindreårig og det har vært nedslående å oppleve hvor 

lite kunnskap som har blitt formidlet. Han ble plassert uten at vi fikk mer enn et absolutt 

minimum av informasjon (til tross for at han hadde bodd på omsorgssenter i ett år). 

Tilpasset faglig veiledning har det vært lite av, tvert i mot har vi ofte opplevd at det er vi som 

veileder de ulike kontorer/instanser/personer i vår sønns bakgrunn og utfordringer. 

 

- Til slutt vil jeg si at jeg ikke lenger anbefaler andre familier til å bli fosterforeldre. Det er alt 

for krevende, og en møter svært liten støtte/forståelse/oppfølging fra barnevernet og/eller 

øvrige offentlige myndigheter. Det er videre svært arbeidskrevende og i realiteten gis det 

svært liten eller ingen økonomisk kompensasjon for arbeidet som legges ned, selv om det 

aldri vil være eller har vært avgjørende for at en tok på seg oppdraget. 

Oppdraget har ofte negative konsekvenser for øvrig familie og/eller enkeltmedlemmer i 

familien. 


