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Sak nr 5-1991

i, Styret tillitsvalgte,

Det har i perioden siden site årsmØte på Hankø den 18. november 1990
vært avviklet styremøter, medlemsmØter og temadager. Styret har
samarbeidet godt og arbeidsdelingen har fungert meget bra. StyremØtene
avvikles håemme hos styremedlemmene.

I foreningen har vi i perioden hatt følgende tillitsvalgte:

Leder:

Nestleder:

Sekretær:

Kasserer:

Styremedlem:

Styremedlem:

Varamedlem:

Varamedlem:

Valgkomite:

Arrangement:

Revisor:

Einar Håland

Sigrid Borling

Alvhild B. Grøndahl

Brit Håland

Bente Blix

Vidar Jakobsen

Ann L. Strandås

Lars Peder Larsen

Carsten Lundell
John Wold
Kåersti Gundersen

Solveig Petersen
Bente Blix

Roy Karlsen
Hilde BergstrØm

Repr. Østfold Barnevernsamband:

Kari Evensen - Alvhild B. Grøndahl
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2, MedlemmØter

Medlemsmøtene i Østfold Fosterhjemsforenlng var etter styrets planer
tenkt benyttet til å drØfte lagssaker, orienteringer fra Norsk
Fosterhjemsforening, drØfte godtgjørelse og andre saker medlemmene
Ønsket at styret burde arbeide med og fremme overfor NFF,
fylkeskommunen eller kommunene.

I tillegg planla styret et faglig innslag hvor medlemmene kunne
få orientering og drØfte ting man var opptatt av med en person som
arbeidet innen barnevernet til daglig.

MedlemsmØtene har ikke hatt den ønskede oppslutning. Når styret og et
par familier til stiller opp, synes styret det er å spille både med
fagfolks ressurser og styrets. Av den grunn har det ikke vært avviklet
mer enn ett ordinært medlemsmøte i Sarpsborg den 12.2.1991.

I tillegg har vi gitt medlemmene orientering om og anmodet om oppmøte
på Østfold Barnevernssambands temamØter i Fredrikstad som en
erstatning for egne medlemsmØter.

3, Temadager
Vernepleierhøgskolen i Fredrikstad har blitt vart faste tilholdssted
for avvikling av temadager. Temadagene har etter styrets mening dekket
et opplærings- og informasjonsbehov hos medlemmene. De har etter hvert
fått meget god oppslutning. Temadagene har hatt gjennomsnittlig 60
deltakere.

Følgende temadager er avviklet:

Dato: Tema: Innleder:

27.4. Lover og regler Per Chr. 01sen

B.6. Endringsarbeide med barn Vigdis Bunkholdt

7.9. Forholdet mellom fosterforeldre
og biologiske foreldre Karl Wethal

25. - 2q.11.

* Advokathjelp til fosterforeldre?
* De glemte barna
* Den nye familien
* Familleterapi - hva er det?

Arvid Eian
Mag'ne Raundalen
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Kurset som går i helgen 23.- 24. november søkes kombinert med et

kurs pà et faglig høyt nivå og en samling med sosialt samvær for
fosterforeldre.



4, Medle ve ing,

Siden 1990 har foreningen øket sitt medlemstall til 175. Av disse er
14 stØttemedlemmer.

Tilgangen pá nye medlemmer har vært gledelig.

Medlemmer av styret har besøkt I0 kommuner dette året. På våre besøk
presenterer vi foreningen, hva vi mener er viktig i fosterhjems-
arbeidet og henter forslag til samarbeidstiltak. Vi oppfordrer alle
kommuner til å ta i bruk Fosterhjemsjournalen og understreker
viktigheten av å styrke tilsynsførerordningen.

Møtene i kommunene har vært meget nyttige. De kontakter vi har fått
har i de fleste tilfeller resultert i at kommunene ønsker å innmelde
nye fosterforeldre som medlemmer i foreningen - og betale I. árs
kontingent for dem. Videre vil kommunene oppfordre fosterforeldre til
å melde seg irm i foreningen og oppfordre alle til å delta i
foreningens kurs og temadager.

5, Medlemsavis,

"Lokalt informasjonsblad for Østfold" har i år kommet ut med 4 nummer.
Informasjonsbladet bringer korte orienteringer til medlemmene om saker
det arbeides med i styret, referater fra mØter og samlinger styret har
deltatt i og meldinger fra Norsk Fosterhjemsforening.

Den lokale medlemsavisen får medlemmene tilsendt i tillegg til
FOSTERHJEMSKONTAKT som medlemmene nå får tilsendt 8 nummer av i året.

6, S arbeidstilt 
Østfold Fostehjemsforening har etablert et meget godt og fruktbart
samarbeide med de andre fosterhjemsforeningene rundt Oslofjorden.
Sammen med Akershus og Oslo, Buskerud og Vestfold
fosterhjemsforenlnger, har vi planlegglngsmØter og organisasjonskurs.

Vi utveklser ideer, erfaringer og forbereder saker som vi finner grunn
for å reise overfor hovedstyret i Norsk Fosterhjemsforening.

Østfold fylkeskommunene, barnevernsavdelingen har vært inne i en
omstillingsprosess og man har omorganisert virksomheten igjen.
Distriktskonsulentene som var våre kontakter rundt i sykhusdistriktene
er sentralisert til Sarpsborg. Det er ansatt ny leder og man har delt
inn virksomheten i en helt ny struktur.

Fosterhjemsforeningen har deltatt i planleggingsmØter som skal bedre
samarbeidsforholdene og utvikle samarbeidet i tiden fremover.
Fylkeskommunen og fylkesmannen er medarrangØrer til kurset på Støtvig
hotell.

Østfold Fosterhjemsforening har ellers deltatt aktivt i holdnings-
kampanjen for fosterforeldre som ble avviklet i månedsskiftet
september/oktober. Fosterforeldre har deltatt på stands, vært
telefonvakter og veiledet interesserte på informasjonsmØter.
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Det kom mange henvendelser til fylkeskommunen fra interesserte som
ønsket mer informasjon om fosterforeldreordningen. Alle interesserte
blir invitert til informasjonsmØter.

I samarbeide med Østfold barnevernsamband hvor vi er representert i
styret, har vi deltatt på barnevernshøringen i Fredrikstad i januar og
på kurset sambandet arrangerte på Hankø i mai måned.
Barnevernsambandet arrangerer også temadager og kurs som distribueres
til fosterforeldrene.

7, Represent j0ns0ppgaver,

Medlemmer av styret og andre har deltatt i forskjellige mØter og kurs
i løpet av året:

* Organisasjonskurs i Åsgårdsstrand: Brit Håland, Einar Håland
Sigrid Borling og Solveig
Petersen og Alvhild B. Grøndahl

* Barnevernshøringen i Fredrikstad: Brit Håland, Sigrid Borling,
Bente Blix, Einar Håland.
Alvhild B. Grøndahl og
Vidar Jakobsen.

* Østfold Barnevernsambands kurs Hankø: Brit Håland, Einar Håland
Sigrld Borllng

* Landsmøtet i Norsk Fosterhjemsforening, Loen:
Alvhild B. Grøndahl,Brit Håland
Sigrid Borling og Einar Håland

* RepresentantskapsmØte i Norsk Fosterhjemsforening, Haugesund.
Brlt og Einar Håland

* SamarbeidsmØte i Moss: Brit Håland, Sigrid Borling og Einar
Håland.

* Kurs for samtalegruppeledere: Sigrid Borling

8, Økonomi,

Østfold Fosterhåemsforening sendte tilbud om samarbeidsavtale til
samtlige kommuner i Østfold i januar 1991. Etter en purrerunde på
telefon viste tilbakemeldingene at samtlige kommuner som hadde
fosterbarn ønsket et samarbeide med foreningen om kurs og oppfølging
av fosterforeldre. Denne responsen er både gledelig og forpliktende
for styret. Vi inviterer kommunene til å delta i et samarbeidsopplegg
hvor foreningen gjør det meste av arbeidet, mens kommunen støtter opp
økonomisk.
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Avtalene med kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen gjør det mulig å
arrangere helgekurs med minimale utlegg for fosterforeldrene. Selv om
opphold og foredragsholdere blir kostbart på et sted som Støtvig, har
det lykkes oss å få til avtaler hvor kommunene, fylkeskommunen og
fylkesmannen går sammen med fosterhjemsforeningen om å dekke
utgiftene. .

Det økonomiske rersultat for året er ikke så stort som vi kunne ønske,
men det dekker foreningens drift og sammen med tidligere overskudd har
vi ikke grunn til å klage. Budsjettet for året la opp til et
underskudd på 13.000 kroner. Når resultatet likevel viser et overskudd
på ca. kr. 3.000,-, er vi fornøyd med årets resultat. Aktivitetsnivået
har etterhvert øket til et nivå hvor vi må se hva vi kan klare på
fritid. Øket medlemsmasse kombinert med økende vanskeligheter i
kommunene har medført mange henvendelser hvor styret må følge opp
henvendelser og hjelpe fosterforeldre "som ikke kommer gjennom i
sys ternet"

God økonomi gjør det imidlertid mulig á eksperimentere og leie
foredragsholdere som vi ikke kunne tenke oss i en tid med dårlig
økonomi.

9, SluttoM,

Styret i Østfold Fosterhjemsforening takker alle fosterforeldre for
godt samarbeide i året som ligger bak oss. Spesilet vil vi takke de
tillitsvalgte som stiller opp og gjør temadagene og tiltakene for
Øvrig mulig. Stor egeninnsats blir også nødvendig fremover når og hvis
vi ønsker å satse videre på den veg vi har begynt på.

Vi takker ogsá kommunene i Østfold som har kommet med i samarbeidet og
som gjør tiltakene mulig. Innsatsen fra Østfold Fylkeskommune og
Fylkesmannen i Østfold gir ogsà inspirasjon og stå-på humør for styret
i arbeidet for à styrke fosterhjemmene til beste for de barna som all
vår virksomhet er rettet inn mot.


