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         ÅRSBERETNING 2018.   VEST-AGDER 

 

 

Norsk Fosterhjemsforening Vest-Agder har hatt år med mye aktivitet. 

 

Årsmøtet og valg til styret ble holdt på Købmandsgaarden Hotel i Mandal 28. februar. Det 

møtte opp 5 stemmeberettigede. Leder, Hilde Smith, ble gjenvalgt, i tillegg ble det gjenvalg 

på styremedlemmene Renate Bjorvand og Thorunn Lunde. Valg av revisor ble May 

Elisabeth Lorenz og Otto Haaheim. På første styremøte etter årsmøtet, konstituerte styret 

seg, Renate Bjorvand som nestleder og Thorunn Lunde som sekretær. Kasserer/regnskap 

ble fordelt mellom leder og nestleder. 

 

På styremøtet i mars fikk lokalstyret besøk av regionkontakt Helle Christensen for å snakke 

mer om hvordan lokalstyret kan arbeide fremover. 

 

Samarbeid med Bufetat: Styret har presentert foreningen på tre av PRIDE-kursene som 

Bufetat har arrangert i 2018, i tillegg har det vært to samarbeidsmøter mellom Norsk 

Fosterhjemsforening og Bufetat. På familiedagen i september møtte også en representant fra 

Burfeta Bufetat som ledd i deres arbeid med å rekruttere flere fosterhjem.  

Lokallaget hadde også samarbeid med Bufetat i forbindelse med fosterforeldresamlingen i 

januar, der foreningen ble presentert, vi hadde stand hele helgen og ansvar for 

underholdning i forbindelse med festmiddagen.   

 

Samarbeid med barneverntjenestene i fylket: Styret har vært invitert til to av 

barneverntjenesten i fylket; Barneverntjenesten i Kristiansand og Lister barnevern for å 

presentere foreningen, samt utveksle informasjon om hva man jobber med. Tilbakemelding 

fra barneverntjenesten har vært at de ser nytten i disse møtene, og de er interessert i å få til 

slike møte årlig. Styret jobber også for å få barneverntjenestene til dekker medlemsavgiften 

i Norsk Fosterhjemsforening det første året for nye fosterhjem. 

 

12. april var det medlemsmøte og inspirasjonsforedrag med Ada Sofie Austegard  fra Stine 

Sofies stiftelse. Hun fortalte om sitt eget liv etter drapet på datteren Sofie og om arbeide 

med å bygge opp senteret for barn som har opplevd vold og overgrep.  

 

Fosterhjemskonferansen i mai hadde ingen fra styret anledning til å delta på, men den ble 

overført på nett, og styreleder fikk med seg mye av konferansen på den måten.  

 

I april deltok leder og sekretær på organisasjonskurs/ ekstra ordinært landsmøte på 

Olavsgaard på Kjeller. Fra sentralt hold anbefales lokalstyrene å sende alle 

styremedlemmene som har anledning, både for å bli kjent med organisasjonen samt få 

opplæring i organisasjonsarbeid. 

 

På forsommeren ble var Norsk Fosterhjemsforening medarrangør for et kurs til 

medlemmene i regi Barnas plattform. Kurset har vært arrangert for fosterforeldre flere 

steder i landet. På grunn av få påmeldte ble kurset avlyst, og vi vil se på muligheten for å 

sette det opp på et senere tidspunkt.  

 

I begynnelsen av september deltok leder og nestleder på seminar arrangert av Norsk 
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Fosterhjemsforening Aust-Agder, der tema var fosterbarn sin rett til innsyn i egen mappe.  

 

Siste søndag i september var det familiedag på Lindland gård. Til tross for svært mye 

nedbør denne søndagen, møtte 55 personer opp til en dag med lek, nærkontakt med dyr, 

pølsegrilling og deilige kanelsnurrer fra Edgars bakeri. Tilbakemeldingen var god, og styret 

ser for seg at dette kan bli en årlig tradisjon.  

 

Leder og nestleder deltok på ledersamling over tre dager i midten av november. 

Ledersamling er et sentralt møtested for hovedstyret og lokalstyret. På denne ledersamling 

ble det jobbet mye med hva Norsk Fosterhjemsforening skal ha fokus på tiltak for bedre 

fosterhjemsomsorg. 

 

I slutten av september deltok styret på dagskonferansen Fosterhjemmets indre liv i Oslo i 

regi Norsk Fosterhjemsforening og RBUP.  

 

Styret har avholdt fem styremøter i 2018 og behandlet 39 saker. 

 

Vi har hatt innlegg om aktivitetene våre alle utgavene av medlemsbladet 

Fosterhjemskontakt dette året. I tillegg har er vi presentert på lokallagssiden på 

hjemmesiden til Norsk Fosterhjemsforening samt vi bruker den lokale facebookgruppen.  

 

Alle styremedlemmene hatt henvendelse fra lokale medlemmer, i de fleste tilfellene har det 

vært naturlig å henvise disse videre til den sentrale rådgivningstjenesten til Norsk 

Fosterhjemsforening. 

 

Norsk Fosterhjemsforening Vest-Agder overtok ansvar for lokallagets økonomi i 2018, 

fram til nå har økonomien vært forvaltet av sekretariatet. Som ledd i dette var leder og 

nestleder økonomikurs i januar.  

Lokallaget har også registret seg som Grasrotsmottaker hos Norsk Tipping i 2018.  

 

Aktiviteten i lokallaget har økt jevnt de siste årene.  Målet for 2018 var å være mer synlig 

slik at Norsk fosterhjemsforening Vest-Agder skulle få flere medlemmer, samt det å gjøre 

noe hyggelig sammen med medlemmene.  

 

Antall medlemmer har økt med to familier fra 2017. Utmelding skjer automatisk fra sentralt 

hold dersom medlemsavgift ikke blir betalt etter andre gangs purring.  Styreleder har tatt 

kontakt med disse for å høre om de ikke ønsker å være medlem, eller om manglende 

betaling er en forglemmelse. I de fleste av tilfellene viser det seg at familiene ikke lenger er 

fosterhjem. Nye medlemmer får på samme måte en velkomsthilsen fra lokallaget etter hvert 

som vi får melding fra sekretariatet om nye medlemmer i Vest-Agder.  

 

Antall medlemmer pr 31.12.2018 -  86 familier. Innmeldte: 14 familier. Utmeldte 14 

familier.  

 

 

Styret i Norsk Fosterhjemsforening 

Leder Hilde Smith -  Nestleder Renate Bjorvand -  Sekretær Thorunn Lunde 


