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Flyttinger av barn fra beredskapshjem til 
fosterhjem er ikke samlebåndsvirksomhet, det 
er individuell risikosport. De voksnes oppgave er 
å redusere risiko!

– ingen enkle løsninger, takk!

Fra beredskapshjem  
 til fosterhjem

                            Om forfatterne 
• Morten J. Johansson er mangeårig avdelingsleder for 
beredskapshjem ved Gullhella barne og familiesenter. Han har 
også jobbet i førstelinjen, i Norsk Fosterhjemsforening 
og ved Nasjonalt ressursenter for seksuelt 
misbrukte barn.

• Mette O. Marum har jobbet i en årrekke som 
beredskapshjemskonsulent ved Gullhella 

barne og familiesenter. Før dette jobbet hun med 
barn i akuttinstitusjon og i førstelinjen med fosterhjem.
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Tiltak

– ingen enkle løsninger, takk!

Fra beredskapshjem  
 til fosterhjem
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• Av Morten J. Johansson, sosionom og 
Mette O. Marum, barnevernpedagog

Gullhella barne- og familiesenter, og 
forgjengeren Helgerud barnevernsenter, 
har gjennom nesten 30 år skaffet seg 
omfattende erfaring med barns flytting 
fra beredskapshjem til fosterhjem.  
Senteret har i dag drøyt 60 beredskaps-
hjem, og gjennomfører hvert år mellom 
60 og 100 flyttinger av barn fra bered - 
skapshjemmene. Noen av disse barna 
skal tilbake til opprinnelsesfamilien, 
mens langt de fleste flytter videre i 
foster hjem. Gjennom disse årene har vi 
opparbeidet oss betydelig praksiserfa-
ring med slike flyttinger. Vi har også 
fått en rekke tilbakemeldinger fra både 
barn, beredskapshjem og fosterhjem. På 
bakgrunn av dette har beredskapshjems - 
avdelingen ved senteret etablert en solid 
faglig forankret praksis på området.

Gullhella barne- og familiesenter har 
siden 2005 arbeidet systematisk for å 
utvikle arbeidet med overføring/flytting 
av barn mellom beredskapshjem og 
fosterhjem. Arbeidet har vært utfor-
drende og i noen grad eksperimentelt, 
da det har vært og er lite både praksis -
erfart eller teoretisk kunnskap om 
nettopp dette, ei heller særlig relevant 
forskning å lene seg på. Vi ønsker med 
denne artikkelen å formidle praksisnær 
kunnskap om hvilke elementer som må 
vurderes, hvilke teoretiske fundamenter 
vi kan støtte oss til og hvilke vurderin-
ger som må legges til grunn. 

Vi håper å gi leserne svar på hvorfor 
vi mener at dagens praksis, der det i 
liten grad eksisterer en «vanlig praksis», 
er en fornuftig måte å tilnærme seg 
dette på. 

Hva vet vi?
Det foreligger lite forskning på flytting 
eller overføring av barn fra beredskaps-
hjem til fosterhjem. Like lite forskning 
vil man finne om flyttinger mellom 
midlertidige og varige omsorgsbaser. 
Det er skrevet noen fagartikler om 
temaet, og vi har funnet enkelte master - 
oppgaver som omhandler slike flyttin-
ger. Utover dette er det etter vår oppfat-
ning i stor grad praksiserfaring og faglig 
fundert synsing som preger fagområdet.

I sin masteroppgave ved Universite-
tet i Bergen (UiB) har Storeheier 
(2013) referert både beredskapshjem og 
konsulenter/fagrådgivere som henviser 
til at flyttinger fra beredskapshjem til 
fosterhjem, følger «vanlig praksis». 
Imidlertid viste denne «vanlige» prak - 
sisen seg å variere betydelig, og den var 
dermed ikke så vanlig som informan-
tene trodde. En annen, kvalitativ 
masteroppgave viste at beredskapsmød-
re hadde stort fokus på særlig tilrette-
legging for det enkelte barnet, en 
opptatthet av å se barnets behov og 
legge opp overføring og ivaretakelse i 
tråd med dette (Skjælåen 2013).

Det er godt kjent at akuttplasserin-
ger er belastende for barn, samt øker 
stressnivået og utryggheten hos allerede 
sårbare individer (Melinder og Bauge-
rud 2010). Flyttinger mellom bered-
skapshjem og fosterhjem er som regel 
godt planlagte flyttinger som går over 
noe tid. Dette anses som langt bedre 
for barnet, selv om også denne flyttin-
gen representerer et brudd i relasjon 
og/eller tilhørighet, og kan påføre 
barnet en ekstra sårbarhet (Christiansen 
m.fl. 2010, Havik og Christiansen 
2009). 

Vera Fahlbergs bok «A child’s 
journey through placement» (2012) har 
lenge vært en viktig inspirasjonskilde 
og hjelp for mange av oss som jobber 
med flyttinger av barn. Hennes tilnær-
ming har i all hovedsak vært å se på 
hvordan det er mulig å redusere 
belastninger/traumer/sårbarhet som 
oppstår ved flyttinger av barn mellom 
omsorgsbaser.

Smeplass (2006) har skrevet en 
fagartikkel om tilknytningsteori som 
referansepunkt i møte med barn som 
blir akuttplassert, og hvordan dette kan 
brukes som utgangspunkt også når 
barnet skal videre i fosterhjem. Hun 
fulgte opp dette i sin masteroppgave 
«Glemmer at de ikke er eget kjøtt og 
blod» (Smeplass 2010), med gode 
eksempler og refleksjoner rundt 
tilknytningsrelatert tilrettelegging og 
veiledning når små barn flytter i 
fosterhjem.

I en svensk doktorgradsavhandling 
(Skoog 2013) drøftes overfladisk om 
planlagte flyttinger mellom omsorgsba-
ser faktisk kan oppleves som verre for 
barn enn raske, uplanlagte flyttinger på 
grunn av sammenbrudd i omsorgen. 
Avhandlingens intervjustudie viste at 
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barn uttalte at de opplevde planlagte 
flyttinger fra omsorgsbaser der de 
trivdes, som vanskeligere å håndtere 
enn raske flyttinger fra omsorgsbaser 
der det ikke trivdes.

Der den lille forskningen som finnes 
synes å være samstemt, er når det gjelder 
at enhver flytting er potensielt belas-
tende for barnet, og utgjør en betydelig 
risiko i et utviklingsperspektiv. Nenn-
somhet i vurderinger og handlinger, og 
hensyn til det enkelte barnet fremheves 
som særlig viktige faktorer for å bidra 
til så skånsom flytting som mulig.

De viktige 
vurderingstemaene
Når barn har bodd en periode i bered - 
skapshjem, har som regel både barne-
verntjenesten og beredskapshjemstilta-
ket dannet seg en god oversikt over 
barnets fungering, ressurser og utfor-
dringer, og hvilke vansker og erfaringer 
barnet har fra oppveksten i foreldre-
hjemmet. I tillegg bør det finnes god 
oversikt over barnets egen oppfatning 
av sin situasjon og hvilke ønsker barnet 
har for en fremtidig omsorgsbase. Dette 

er viktig kunnskap for å legge til rette 
for både valg av et godt fosterhjem for 
barnet, samt tilrettelegging for en så 
god flytteprosess som mulig. Foreldres 
innstilling til fosterforeldre, og i hvilken 
grad de kan støtte barnet i flytteproses-
sen, vil være av betydning for alle barn.

Det er tilknytningsteori slik den har 
blitt formulert i Bowlby/Ainsworth-
tradisjonen, som er det teoretiske grunn - 
laget for vår praksis når barn overføres 
fra beredskapshjem til fosterhjem. I 
tillegg vil utviklingspsykologi og traume - 
teori spille viktige roller i både forstå-
else og tilrettelegging for det enkelte 
barn.

Når barn skal flytte fra noen det 
kjenner og kanskje har knyttet seg til, 
vil man alltid avbryte en prosess og 
man må regne med en sårbarhet som er 
stor helt til barnet kan forklares hva 
som skal skje. Selv da vil det være sår - 
barhet for flytting, men barnet vil 
allike vel i større grad, sammen med 
gode omsorgspersoner, kunne takle 
påkjenningen. Det følger av dette at 
mental alder er viktigere å ta utgangs-
punkt i enn kronologisk alder.

Enhver overføring fra beredskaps-
hjem til fosterhjem bør skje gradvis, og 
barnet må gis mulighet til å bruke tid 
på å bli kjent med sine nye omsorgsper-
soner samtidig som det har tett kontakt 
med beredskapshjemmet. Det er viktig 
å ta utgangspunkt i det enkelte barns 
reaksjoner, og det er nødvendig å se 
utover forhold knyttet til tilknytning. 
Forhold ved barnet som f.eks. graden 
av traumatisering/tidligere potensielt 
traumatiserende opplevelser, barnets 
intellektuelle utvikling og barnets 
temperament er også av vesentlig 
betydning.

For alle barn vil også tilknytning og 
tilknytningserfaringer være av stor 
betydning. I tidlige år kan tilknytning 
beskrives som forholdet mellom barn 
og tilknytningsperson. Etter hvert vil 
de tilknytningserfaringer barnet har 
hatt, prege barnet også i nye relasjoner 
– fordi det handler ut fra en forståelse 
av seg selv i relasjon til andre mennes-
ker og en forventning til andre mennes-
ker ut fra de erfaringer det har hatt 
tidligere i livet. Forståelse og modifise-
ring av indre arbeidsmodeller blir her et 
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vesentlig fokus. Kunnskap om konse-
kvensene av tidlige tilknytningsforstyr-
relser er derfor viktige som et utgangs-
punkt for å møte et barn på en god og 
utviklingsfremmende måte. Den 
konkrete kjennskap vi har om et barn, 
må overføres til fosterhjemmet. Bered-
skapshjemmene våre følges opp og har 
fokus i henhold til Trygg Base-tenkin-
gen (Schofield  og Beek  2006), og 
dette jobbes det med å overføre kunn-
skap om til fosterforeldrene i løpet av 
overføringen. Trygg Base ivaretar viktig 
forståelse og gode tiltak for å overføre 
og å bygge relasjon.

Overføringer fra beredskapshjem til 
fosterhjem handler om relasjoner. 
Relasjonen til beredskapshjemmet er 
utgangspunktet for dannelsen av den 
nye relasjonen til fosterhjemmet. 
Relasjonen til fosterhjemmet skal 
bygges opp, relasjonen til beredskaps-
hjemmet skal bygges ned etter hvert 
som barnet lærer fosterforeldrene å 
kjenne. Beredskapshjemstiltaket og den 
kommunale barneverntjenesten må ha 
høy bevissthet om at dette er krevende 
for barnet i en sårbar periode i dets liv. 
I tillegg skal det legges stor vekt på hvil-
ken rolle tidligere traumer kan spille 
inn i en allerede sårbar periode for 
barnet, i form av økt redsel/utrygghet, 
angst m.v.

Det er altså av vesentlig betydning at 
det ovenstående alltid skal kunne 
underbygge formen på og innholdet i 
overføringsplanene faglig, og argumen-
tere for dette.

Viktigheten av planer
Når den kommunale barneverntjenes-
ten har valgt et godt fosterhjem for 
barnet, de formelle godkjenninger er i 
orden og papirarbeidet utført, bør det 
utarbeides en konkret overføringsplan 
tilpasset det enkelte barnet, dets behov 
og situasjon. Gullhella barne- og 
familiesenter tilbyr seg alltid å utar-
beide en slik plan for flyttingen. 
Kommunen kan selvsagt velge å 
utarbeide en plan på egenhånd, om de 
ønsker det. Det vil uansett være viktig 
at den planen som besluttes, er grundig 
gjennomgått med alle involverte, slik at 
det er en felles forståelse av både roller, 

rammer og innhold. Dette bør gjøres i 
et formelt møte, slik at det også er 
gjennomgått hvilke særlige hensyn som 
er lagt til grunn for planen og de faglige 
begrunnelsene for hvorfor det er valgt 
en slik tilnærming for akkurat dette 
barnet. Et slikt møte vil også gi foster-
foreldre og beredskapsforeldre mulighet 
til å bli noe kjent med hverandre før de 
skal inn i et krevende stykke arbeid.

I utarbeidelsen av overføringsplanen 
må det tas hensyn til det enkelte barns 
behov, men også til fosterhjemmets 
behov i denne ”bli kjent”-perioden. 
Det er lite forskning å støtte seg til i 
utarbeidelsen av overføringsplaner, men 
ved å ta utgangspunkt i det enkelte 
barnets alder, fungering og identifiserte 
behov, og med bruk av praksiserfaring 
og faglig klokskap, må planen gjen-
speile hva som vurderes best for det 
aktuelle barnet i den aktuelle perioden. 
Praktiske hensyn vil spille inn, som 
avstand mellom beredskapshjem og 
fosterhjem, fosterforeldrenes og 
beredskapshjemmets egne barn, hvilket 
liv fosterhjemmet er vant til å leve m.v. 
Dette må likevel alltid være underord-
net hva som vurderes best for barnet, 
og erfaringsmessig vil langt de fleste 
praktiske utfordringer kunne løses.

En grundig og godt forankret over - 
føringsplan vil være et viktig grunnlag 
for at flyttingen av barnet skal kunne gå 

så smidig som mulig. Hensynet til 
barnet er en ting, men det at de viktige 
voksne, som skal stå i flytteprosessen 
med barnet, er omforent om avtaler, 
hvem som gjør hva når, regulering av 
nærhet og avstand, hvem som ivaretar 
barnet i hvilke perioder m.v., er av stor 
betydning for å etablere en god samar-
beidsrelasjon mellom beredskapshjem 
og fosterhjem. En overføringsperiode er 
en ekstremt krevende periode for 
barnet, men det er i stor grad krevende 
også for de voksne, både praktisk og 
følelsesmessig. En god plan vil kunne 
gjøre forberedelsene til flyttingen bedre, 
samtidig som det vil forebygge misfor-
ståelser, irritasjon og andre forstyrrelser.

I utarbeidelse av en plan for flyttin-
gen, skal barnets stemme høres. 
Bunkholdt (2010) er særlig opptatt av 
at dette bør handle om tidsperspektivet. 
Vi vil tillegge at nokså små barn bør få 
ytre seg om flyttingen, men det vil 
variere om barnet skal få mene noe om 
tidsperspektiv, besøkshyppighet eller 
mer om konkret innhold i det enkelte 
besøket – som hvordan barnet best blir 
kjent med nye personer, hvilke aktivite-
ter kan være hensiktsmessig å gjøre 
sammen m.v.

Overføringsplanen er primært ut - 
arbeidet for de voksne, og deres sam - 
arbeid. Ut fra overføringsplanen bør 
beredskapshjemmet (gjerne med kopi 
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til fosterhjemmet), i samarbeid med 
barnet, utarbeide en «flytteplan». Noen 
barn vil ha behov for avgrensede planer, 
kanskje ned til en uke av gangen, mens 
andre kan forholde seg til en mer 
omfattende plan som varer fra første 
besøk og helt til flytting og eventuelle 
etterbesøk. Det viktige er at planen 
illustrerer og beskriver flytteprosessen 
på en måte som barnet kan forstå.

Tekst med beskrivelse av hva som 
skal skje og når, kan være bra for både 
mindre og større barn. For barn under 
og i småskolealder kan det i større grad 
være aktuelt med tegninger, klistremer-
ker, symboler m.v., slik at de får 
illustrert overføringen på en forståelig 
måte ut fra sin alder og sitt utviklings-
nivå. Bilder av fosterforeldre, foster-
hjemmet, beredskapshjemmet og 
beredskapsforeldre kan også benyttes. 
Så langt det er mulig bør barnet være 
deltakende i utarbeidelsen av flyttepla-
nen. 

Overføringsplanen  
– rammene, innholdet og 
gjennomføringen
En overføringsplan skal være tilpasset 
det enkelte barnet. Det vil alltid være 

fare for, og noen ganger hensiktsmessig, 
at planer likner på hverandre. Det er 
likevel viktig å understreke viktigheten 
av at det ikke finnes, og ikke bør etable-
res, noen standard for overføringer fra 
beredskapshjem til fosterhjem. Det er 
imidlertid en rekke momenter som må 
vurderes i forbindelse med utarbeidelse 
av planen, og noen ting som er viktig å 
huske på. Eksempler på dette kan være:
-  Presentasjon av fosterforeldrene for 

beredskapshjemmet.
-  Presentasjon av fosterforeldrene for 

barnet – med bilder av familien, 
huset, dyrene m.v.

-  Fosterforeldrene besøker barnet i 
beredskapshjemmet – merk at 
fosterhjemmets egne barn skal være 
med i overføringen, men det må 
vurderes på hvilket tidspunkt de skal 
introduseres og i hvilket omfang de 
skal delta.

-  Barnet besøker fosterhjemmet 
sammen med beredskapshjemmet.

-  Barnet besøker fosterhjemmet uten 
beredskapshjemmet.

-  Beredskapshjemmet sender med 
barnet bilder av familien/huset m.v. 
når det skal på besøk alene i foster-
hjemmet.

-  Barnet overnatter i fosterhjemmet 
sammen med beredskapshjemmet.

-  Barnet overnatter i fosterhjemmet 
uten beredskapshjemmet.

-  Besøk på ny skole/i ny barnehage.
-  Barnet tar med seg noen eiendeler fra 

beredskapshjemmet til fosterhjemmet.
-  Barnet deltar i nye innkjøp for 

etablering i fosterhjemmet.
-  Barnet flytter til fosterhjemmet.
-  Det gjennomføres midtveisevaluering 

og sluttevaluering.
-  Beredskapshjemmet kommer på 

etterbesøk i fosterhjemmet – når det 
gjelder etterbesøkene er det viktig å ha 
en løpende dialog med beredskaps-
hjemmet om hvordan etterbesøkene 
fungerer, hva som eventuelt er 
vanskelig, for slik å kunne vurdere 
antallet etterbesøk samt ivareta at 
beredskapshjemmene/fosterhjemmet 
håndterer disse situasjonene. Etterbe-
søk kan virke forstyrrende for barnet, 
og generere reaksjoner. Det må da 
vurderes om disse reaksjonene er 
viktige/nødvendige i barnets forståelse 
av prosessen, eller om de er mer 
forstyrrende enn nyttige.

-  Barnet kommer evt. på etterbesøk i 
beredskapshjemmet.
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En god overføringsplan setter rammer, 
tidsperspektiv, antall besøk og er tydelig 
på hvem som gjør hva. Nesten viktigere 
enn de ytre rammene er imidlertid 
innholdet i planen for øvrig. Innholdet 
i hvert besøk, hvordan fosterforeldre 
skal avvente barnets initiativ/koble seg 
på/gradvis overta ansvar og omsorgs-
oppgaver, overta beredskapshjemmets 
rutiner og struktur for å trygge barnet 
m.v. Videre hvordan beredskapsforeldre 
skal opprettholde struktur og rutiner, 
hvor lenge de skal ivareta spesielle om - 
sorgsoppgaver, når de kan begynne å 
trekke seg unna og la fosterforeldrene 
overta. Hvilke aktiviteter som skal 
gjøres, om barnet skal få velge aktivitet 
eller det skal være voksenstyrt, om det 
skal deles måltider og en rekke andre 
viktige momenter og detaljer bør ideelt 
sett være skrevet inn i planen.

En smidig overføring til fosterhjem 
forutsetter at det er et felles fokus på at 
det primært er barnets behov som skal 
dekkes. Dette forutsetter spesielt 
fleksible beredskapshjem. Det forutset-
ter også at beredskapshjemmene får 
hjelp til bevisstgjøring på forhold i seg 

selv opp mot forhold knyttet til barnet, 
at fokuset skal være på barnet og at 
hensynet til beredskapshjemmet kom - 
mer i annen rekke. Det samme må 
fosterforeldre forberedes på for sin del, 
og spesielt for små barn må det tidlig 
tas stilling til hvem av fosterforeldrene 
som skal være den mest betydningsfulle 
for barnet i en flytteprosess og i tiden 
etterpå.

Overføringsplaner bør generelt være 
designet som en kurve. Fosterhjemmet 
kobles på - der oppstarten er forsiktig, 
deretter intensiveres innsatsen gradvis, 
helt til beredskapshjemmet og foster-
hjemmet «bytter roller» - og bered-
skapshjemmet kobles gradvis av frem til 
deres oppdrag avsluttes med siste 
etterbesøk. 

Når det gjelder etterbesøkene, har 
mange tiltak begrenset disse i antall og 
tidsrom, dels av praktiske hensyn, dels 
av økonomiske hensyn. Vi mener det er 
nødvendig å se på etterbesøkene som 
en viktig del av flytteprosessen, der 
beredskapshjemmet ikke blir brått 
borte for barnet. Mange barn vil da 
danne seg fantasier om hva som har 

skjedd, eller savnet etter viktige perso-
ner blir ikke bearbeidet. Etterbesøk kan 
gå over en kortere eller lengre periode, 
det kan være mange eller få av dem, alt 
avhengig av hva det vurderes er best for 
barnet.

Plassering av søsken som skal i samme 
fosterhjem medfører noen tilleggsmo-
menter det er viktig å ta hensyn til. 
Blant annet må man vurdere overførin-
gens varighet, som kanskje må være 
lenger enn overføringsperioden for ett 
barn. Det er viktig å ta hensyn til at 
fosterforeldrene ikke bare skal bli kjent 
med søskenparet, men også med 
søsknene hver for seg. Det vil medføre 
besøk/tid sammen med hvert enkelt 
barn, i tillegg til barna sammen. Det 
bør også vurderes hvorvidt barna skal 
ha ulike flyttedatoer, eller om det anbe - 
fales at overføringen av søsknene ikke 
går parallelt. Dersom søsken skal i ulike 
fosterhjem, bør ikke overføringer skje 
parallelt. 

De minste barna
Små barn (0-2/3 år) skal normalt flytte 
raskere inn i fosterhjemmet enn eldre 
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barn. Bakgrunnen for dette er at disse 
barna i langt mindre grad vil kunne ha 
nytte av flere besøk og reiser frem og 
tilbake for å bli kjent med nye om-
sorgspersoner. En slik løsning vil 
snarere virke forvirrende for barnet enn 
å være hjelpsom.

To til fire besøk i forkant, hvor foster - 
foreldrene besøker barnet i beredskaps-
hjemmet, vil som regel være tilstrekke-
lig. Det er da nødvendig at fosterforel-
drene har fokus på å følge barnet i ru - 
tiner, mating, stell og lek gjennom et 
døgn. Deretter flytter barnet inn i 
fosterhjemmet, sammen med beredskaps - 
mor/-far. Det må vurderes hvor mange 
overnattinger beredskapsmor/-far skal 
ha sammen med barnet i fosterhjem-
met før hun/han trekker seg noe ut. 
Det vil ofte kunne være hensiktsmessig 
å legge opp til tre til fire overnattinger 
sammen med barnet før beredskapsfo-
reldren flytter ut og barnet overnatter 
alene i fosterhjemmet. Antallet etterbe-
søk vurderes konkret, men det anbefa-
les at første besøk er dagen etter bered - 
skapsmors utflytting, og at etterbesø-
kene etter dette trappes forsiktig ned.

Barnets stemme
Barn skal høres i saker som er av 
betydning for dem. Så også i forbin-
delse med overføring til fosterhjem. 
Det viktige er at barnets alder og 
forutsetninger for å forstå hva saken 
handler om blir vurdert opp mot hva 
de skal få mene noe om eller være med 
i utarbeidelsen av. Dette bør drøftes 
mellom beredskapshjemstiltaket og 
kommunal barneverntjeneste, samt at 
det må avklares hvem som skal snakke 
med barnet om hva og når. 

Imidlertid er det minst like viktig å 
høre barnets stemme/observere barnets 
reaksjoner underveis i overføringsperio-
den. Noen barn vil for eksempel ha et 
ønske om å flytte raskt inn i foster-
hjemmet. Barnet må tas på alvor i 
dette, men de ansvarlige voksne må 
likevel ha is nok i magen til å vurdere 
hva barnets uttalelser er et uttrykk for. 
Noen barn vil være reelt klare for å 
flytte raskt, mens andre vil ønske å få 
flyttingen overstått fordi den i seg selv 
er emosjonelt belastende og smertefull. 

Atter andre vil klamre seg til bered-
skapshjemmet og ikke være samarbeids-
innstilt til flyttingen nettopp fordi det 
gjør vondt å bryte relasjoner, eller det 
utløser emosjonell smerte bare ved 
vissheten om at dette skal skje.

Noen barn vil vise og si lite om sin 
situasjon i overføring til fosterhjem. 
Disse barna er det ekstra viktig at både 
beredskapsforeldre og fosterforeldre er 
sensitive overfor. De kan ha en overfla-
tefungering som lurer omsorgsperso-
nene til å tro at det å flytte til en ny 
familie ikke er spesielt vanskelig eller 
belastende, selv om vi egentlig vet 
bedre.

Det må vurderes fortløpende 
hvordan barns utsagn om sin situasjon 
skal møtes, og hvordan meningene 
deres skal vektes. I den sammenheng 
bør det også vurderes om barn er i 
stand til, og om det er formålstjenlig, å 
være med på evalueringssamtaler/-mø-
ter i løpet av overføringsperioden.

Å gjøre det ordentlig
Overføring/flytting av barn mellom 
beredskapshjem og fosterhjem er noe 
av det mest krevende og vanskeligste 
arbeidet vi gjør i beredskapshjemstilta-
kene. Det er krevende for fosterforel-
drene, som skal bli kjent med et barn 
med store utfordringer og ta det imot 
som et nytt familiemedlem. Det er 
krevende for beredskapsforeldrene, som 
skal slippe taket i et barn de kan ha hatt 
boende over lang tid, som de har 
tilbudt følelsesmessig tilknytning og 
som kanskje har begynt å slå rot i 
beredskapshjemmet. Det er særlig 
krevende for barnet, et allerede sårbart 
barn som ikke har valgt om det skal 
flytte, hvor det skal flytte og som ikke 
vet om de nye omsorgspersonene er til 
å stole på.

Desto viktigere er det å ta høyde for 
både dette, og det som står i denne 
artikkelen for å gjøre hva vi kan for å 
legge til rette på best mulig måte. Det 
er også viktig å påpeke at denne 
artikkelen overhodet ikke er uttøm-
mende når det gjelder hensyn, momen-
ter og vurderingstemaer, men den gir i 
hvert fall en smakebit på hvordan vi er 
opptatt av at det bør gjøres.

Husk da også på at i fosterhjemsar-
beid må vi aldri verken tenke eller si at 
«One size, fits all». Viktigheten av å 
glemme hvor behagelig det hadde vært 
å ha en standardplan, viktigheten av å 
slutte med å si at «sånn pleier vi å gjøre 
det her», kan ikke understrekes sterkt 
nok. Det finnes ingen enkle løsninger 
eller snarveier når det gjelder overfø-
ringsplaner og planlagte flyttinger av 
barn mellom omsorgsbaser.
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