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Unikt samarbeid med fostermor
Ble sint da barnevernet tok sønnen. Men så møtte Ann Carin fostermor Berit.

SAMARBEIDER: Berit Ulriksborg (t.h.) er fostermor til Ann Carin Veans barn. Det har vært til beste for både store og små. Foto: Fridgeir WalderhaugVis mer
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Av Herman Ringstad og

Asle Hansen

Som så mange andre opplevde Ann Carin Vean sinne da barnevernet overtok omsorgen for barnet hennes. Så møtte hun fostermor Berit
Ulriksborg som ønsket å ha henne på lag.
- Ingen vet mer om barn enn foreldrene, og det er så utrolig viktig at de får bruke denne kunnskapen, sier Berit Ulriksborg til Dagbladet.
Hun er fostermor til gutten til Ann Carin Vean.
Dagbladet møter dem når de forteller om prosjektet til Bufetat i Molde. Etter å ha deltatt på det første kurset for såkalte brobyggere i regi av
Norsk Fosterhjemsforening i 2016, ble Ann Carin og Berit inspirert.
Berit tok permisjon fra sin jobb som SFO-koordinator for å jobbe med prosjektet på heltid.
- Systemet må legge til rette for samarbeid, sier Berit.
I Møre og Romsdal har brobyggerne blitt innlemmet i opplæringsprogrammet PRIDE for nye fosterforeldre. Der forteller de om - og
forhåpentligvis inspirerer til - hvordan fosterfamilier kan inkludere biologiske familier.

Vil forandre holdninger
Målet til Berit og Ann Carin er å endre holdninger knyttet til samarbeid mellom biologiske familier og fosterfamilier.
De forteller at de har møtt ere barnevernsansatte som er positivt overrasket over det Berit og Ann Carin forteller når de møter dem.
- Flere har fortalt oss at de rett og slett må endre holdningene sine til hvordan de kan inkludere biologiske familier, sier Berit.
https://www.dagbladet.no/nyheter/unikt-samarbeid-med-fostermor/70969591
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- Mange har fordommer mot dem som blir
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fratatt barna sine, sier Ann Carin.

MENY

Da Ann Carin kk beskjeden fra barnevernet
om at barnet hennes ikke lenger skulle bo hos
henne, opplevde hun sinne.
- Når man får en slik beskjed som forelder,
svartner det, sier hun.
I Norge er det barnevernet som er ansvarlig for
å følge opp foreldrene etter at barnet har yttet
ut. Dette synes hun var vanskelig.
- Først sier de at du ikke er en god nok forelder,
og så kommer de tilbake og vil snakke. Men jeg
ville jo ikke snakke med dem, sier Ann Carin,
som understreker at hun er svært fornøyd med

Åpnet hjemmet for seksualovergriperen Daniel (9)

den saksbehandleren hun har i barnevernet nå.
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HOLDER FOREDRAG: Fostermor Berit og mor Ann Carin forteller barneverntjenester om sine positive erfaringer. Foto: Fridgeir Walderhaug Vis mer

- Jeg kjenner andre fostermødre, og det hjalp mye
mer å snakke med dem, sier Ann Carin.
Hun legger til at det gode samarbeidet med Berit etter
hvert gjorde at hun så at barnet også kk det bedre.

De små tingene
Berit og Ann Carin sier at det er de små tingene som
kanskje er aller viktigst for foreldrene å inkluderes i.
- Bare det å sende en snap av de nye brillene, eller
etter han har vært hos frisøren og spørre hva Ann
Carin synes, gjør at hun føler seg inkludert, sier Berit,
og legger til:
- Og så er vi opptatt av å framsnakke den biologiske
familien hjemme. Barnet skal få lov å være glad i

Foreldrene som kommer hit er redde. Livredde
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fosterfamilien sin, men også være stolt over sine
biologiske foreldre. Da slipper barnet å stå i en
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lojalitetskon ikt, og barnet vil ha det bedre om foreldrene og fosterforeldrene snakker om hverandre på en positiv måte.
Et samarbeid mellom en annen fostermor og en biologisk mor ble starten på programmet som skal ferdigstilles i løpet av dette året.

Trudes mareritt kan endre norsk barnevern
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«Brobyggerprogrammet» ble utviklet av mor Heidi Hansen og fostermor Åse Lise Larsen, som er prosjektleder for programmet som eies av
Norsk Fosterhjemsforening.
Å være rause overfor hverandre har vært viktig for Heidi og Åse-Lise deres samarbeid.
De forsto begge underveis i plasseringen at samarbeidet hadde vært viktig for dem selv, men først og fremst for barnet.
Det var imidlertid først den dagen fosterdatteren kom til fostermor og sa noe om hvor viktig dette samarbeidet hadde vært for henne, at ÅseLise virkelig forsto betydningen av det.
Hun gikk da i gang med å utvikle programmet og tok med seg Heidi i det første brobyggerprosjektet.

Raushetsplikt
Det har blitt ere etter det, og dette året er Åse-Lise i gang med å utvikle et samarbeidsprogram for barnevernet som har fått navnet
Raushetsplikt.
Her er samvær mellom fosterbarnet og foreldre et viktig tema.
Programmet er et samarbeid mellom Norsk Fosterhjemsforening, Molde barnevernstjeneste og Bufetat Molde.
Når dette delprogrammet etter planen er ferdig mot slutten av året, vil det foreligge et helhetlig program for å få foreldre, fosterforeldre og
barnevernstjenesten til å samarbeide.
- Det blir som et 3-foreldreskap, understreker Larsen og legger til:
- Når det ikke er samarbeid, et dårlig samarbeid eller til og med kon ikter mellom de voksne som har betydning for fosterbarna, er det større
risiko for at fosterbarnet blir yttet utilsiktet, noe som kan være svært uheldig, sier Larsen.
Hun mener holdningen der ute er at det er vanskelig, ja nesten umulig, å få foreldre og fosterforeldre til å samarbeide, og at barnevernet er i
en vanskelig mellomstilling.
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