
Sak 3 - 92 Årsberetning

1. Styret og tillitsvalgte

1992

Årsmøtet på støtvig hotell den 24.11.1991valgte følgende sammensetning av styret og
øvrige tillitsvalgte for perioden:

Leder: Einar Håland - Moss
Nestleder: Sigrid Borling - Sarpsborg
Sekretær: Eva Rebnor - Fredrikstad
Kasserer: Brit Håland - Moss
Studieleder: Laila Vogt - Moss
Styremedlem: Vidar Jacobsen - Rygge

" : Bente IIomstevdt - Mysen

Varamedlem: Lars P. Larsen - Rakkestad
" : Ann L. Strandås - Skjeberg

Arrangementskom.: Solveig Pettersen - Rolvsøy
" : Bente Blix - Moss



Valgkomitee:
1!

Carsten Lindell - Halden
John Wold - Ørje
TorbjØrn Jensen - Halden

Revisor: Roy Karlsen - Halden
" : Hilde BergstrØm - Klavestadhaugen

Repr. til Østfold Barnevernsamband:
SynnØve Eik Agnalt

2. Møter:

Styrets planer for driftsåret har stort sett blitt fulgt opp
med styremøter, medlemsmØter og temadager.

Følgende arrangement er avviklet:
A) StyremØter:

15.1., 19.2., 18.3., 20.5., 28.8., 7.10,

B) MedlemsmØter:

Onsdag den 5. 2.1992 Tema: "De glemte barna"
Onsdag den 21.10.1992, Tema "Småbarn i fosterhjem"

C) Temadager:

1. 7. mars Sted: Moss, Tema: Seksuelle overgrep - incest.
2. 23. mai Sted: Ørje, Tema: Samlivsproblematikk
3. 12. september Sted: Fredrikstad Tema: Ny barnevernslov fra 1.1.93
4. - 6 27. - 29.11 Sted Støtvig hotell Tema Fyikeskommunens satsing på

fosterhjemsarbeidet, Sorg og sorgreaksjoner, Ny barnevernsiov med
fylkesnemd, partsrettigheter og ankemuligheter. Kommunal satsing på

fosterhjemsarbeidet.

Gjennom vårt medlemsskap i Østfold Barnevensamband, har også våre medlemmer
fått tilbud om kurs og temadager som har hatt aktuelle emner for fosterforeldre.



3. Medlemsverving.

Medlemslistene har en tendens til å svinge ved fornyelse av medlemsskapet ved
årsskiftet. Medlemmer som ikke betaler sin kontingent etter første purring blir
automatisk strøket av listene. Ved siste gangs utkjøring viser statistikken følgende:

197 medlemsfamilier og 16 stØttemedlemmer.

Det er imidlertid spennende å registrerer at flere kommuner nå melder inn nye
medlemmer ved etablering av et fosterhjemsforhold - og kommunen betaler
kontingenten - iallefall det første året dersom fosterfamilien ønsker det.

4. Lokalt informasjonsblad - medlemsinformasjon.

Siden årsmøtet er det sendt ut 7 medlemsaviser og 2 mØteinkallinger / tilbud om
temadager til medlemmene i Østfold. "Fosterhjemskontakt" bladet som sendes alle
medlemmer direkte fra Norsk Fosterhjemsforening, har også fått sin spalte med
reportasjer og nyheter fra fylkes- og iokalforeningene. "Fosterhjemskontakt"
kommer ut med 8 nummer i året.

5. Samarbeidtiltak.

Østfold Fosterhjemsforening har lykkes med å skape god kontakt og etablere
fruktbart samarbeide med kommunene i Østfold, Østfold fylkeskommune og
Fylkesmannen i Østfold. Gjennom dette samarbeidet har Østfold Fosterhjemsforening
lagt tilrette for temadager som er et samarbeidstiltak hvor Îosterhjemsforeningen står
som teknisk arrangør og samarbeidspartnerne er med på å bekoste tiltakene. Dette
samabeidstiltaket har fungert meget bra i 3 år. Foreningen tar sikte på å prioritere
skolerings- og veiledningstiltak for fosterforeldre også i fremtiden. Det er beklagelig
at vi ikke har maktet å prioritere besøk rundt i kommune dette året. Det er et
arbeide vi ser stor betydning i - og som vi håper å få tatt opp igjen i neste periode.
Mange kommuner har tilsatt egne fosterhjemsmedarbeidere som det vil være viktig
for oss å etablere god kontakt med.

I samarbeide med fylkeskommunen er det etablert referansegrupper hvor foreningen
er aktivt med på utformingen av nye tiltak innenfor fosterhjemsarbeidet. De nye
prosjektene synes spennende og styret håper den satsing Sandmann-midlene har gitt
anledning til, vil øket interesse for fosterhjemsarbeidet.

Styremedlemmer har deltatt på mange informasjonsmØter for potensielle
fosterforeldre som fylkeskommunen arrangerer på Fyikeshuset i Sarpsborg.
På disse møtene presenteres den organisasjonsmessige oppbygning av
fosterhjemsforeningen, samarbeidet med andre foreninger og Norsk
Fosterhjemsforening. Aktivitetene i vår forening og samarbeidavtalene med
kommunene i Østfold.



Styrene i fosterhjemsforeningene i Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo og Akerhus
har sammeri med styret i Østfold hatt flere samlinger for å utveksle ideer gi
hverandre inspirasjon og oppmuntring til å stå på for fosterhjemssaken. Slike møter

har vært avviklet i Moss og i Drammen og foran representantskapsmØtene.

Sosialskolestudentene, Ingvild Fredriksen, May Lisbeth Tallinger og Arnhild Sand
gjennomførte våren 1992 en spØrreundersøkelse om "Fosterhjem i Østfold - hvordan
er oppfølgingen av fosterhjem i Østfold og hvordan oppleves den av
fosterforeldrene?", hvor fosterfamilier i Moss, Fredrikstad og Eidsberg deltok i
prosjektarbeidet.

Samarbeidet med fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune og alle
kommunene i fylket har gitt styret stor inspirasjon og lyst til å arbeide seriøst med
de tiltak foreningen har påtatt seg å gjennomføre.

Styret vil spesielt nevne støtten foreningen har fått fra Fylkesmannen til å kjøpe
datautstyr.

6. Representasj onsoppgaver.

Østfold Fosterhjemsforening har vært representert på følgende tiltak siden årsmØtet i
1991:

1. RepresentantskapsmØte i Asker - våren 1992:
Einar Håland og Laila Vogt

2. RepresentantskapsmØte i Oslo - høsten 1992:
Laila Vogt og Sigrid Borling

3. IFCOs internasjonale konferanse i Belgia
Laila Vogt

4. Kurs for fosterforeldre i Aust/Vest Agder
Einar Håland og Brit Håland

5. Kurs for fosterforeldre i Sør TrØndelag
Einar Håland

6. Samarbeidsmøte i regi av hovedstyret i NFF
Einar Håland, Laila Vogt, Sigrid Borling, Vidar Jacobsen og Brit Håland

7. Samarbeidsmøte i Moss: Vidar Jacobsen, Sigrid Borling, Laila Vogt, Brit og Einar
Håland.

8. Samarbeidmøte i Drammen: Brit og Einar Håland



7. Økonomi.

Samarbeidsavtalene foreningen har med fylkeskommunen og kommunene har skaffet
foreningen det økonomiske grunnlag for driften av foreningen. Det arbeide
foreningen gjør i form av opplærings- og informasjonstiltak til fosterforeldre, er
egentlig en oppgave som omsorgs- og tilsynskommunene etter lov- og avtaleverket
skulle tatt seg av. Dette arbeidet har vi pâtatt oss og den forpliktelsen tar vi på alvor.

Det arbeidet vi gjør med temadagene, muliggjør avvikling av helgekurs for
fosterforeldre til en minimal kostnad for deltakerne.

Fylkesmannen har etter søknad hjulpet oss med innkjøp av kontorteknisk utstyr. Det
gjør fritidsarbeidet lettere for de tillitsvalgte i foreningen.

Regnskapet for driftsåret viser et underskudd på kr. 1..577,75

8. Sluttord.

Styret vil til slutt få takke alle som har vært med på å gjennomføre tiltaksplanene for
driftsåret 1992. MØtevirksomheten og temadagene trekker store veksler på
styremedlemmer og arrangementskomiteen. Uten stort pågangsmot og innsatsvilje fra
alle, ville det ikke vært mulig å gjennomføre det arbeide foreningen har påtatt seg.

Styret vil også få takke kommunene i Østfold, det fylkeskommunale barnevernet og
Fylkesmannen for godt samarbeide. Samarbeidsviijen og inspirasjonen gjør det mulig
å fortsette arbeidet for å styrke fosterhjemmene faglig - for at vi kan gjøre
"jobben" vår bedre,- til beste for de barna vi retter all vår virksomhet mot.


