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1. Regelmessig kontakt

• Viktig å overholde 4 lovpålagte årlige fosterhjemsbesøk.

• Det er i gode tider  en blir kjent og kan bygge en relasjon.

• Jevnlig telefonisk kontakt trygger fosterforeldre på at de ikke er overlatt til seg selv.

• Uttalt bekreftelse, se og anerkjenn den jobben fosterforeldre gjør.
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2. Gjensidig respekt og forståelse

• Tydelige formelle rammer og planer – forvisse seg om felles forståelse av disse.

• Vise oppriktig interesse for fosterfamiliens hverdag og utfordringer.

• Det er i fosterbarnets interesse at samarbeidet mellom partene er godt.

• Skriv referat og hold deg så oppdatert som mulig.

• Vær lydhør overfor fosterfamiliens behov og ønsker.
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3. Åpenhet

• En fosterhjemsplassering har mange ukjente faktorer. Det er derfor viktig at 

saksbehandler evner å bevisstgjøre nye fosterforeldre at det underveis kan dukke 

opp uforutsette ting (også for barnevernet). Da står fosterforeldrene bedre rustet 

til å takle utfordringene når de eventuelt oppstår.

• Det er til tider mye å holde rede på, så alt som er viktig bør bli gitt skriftlig slik at 

det ikke «forsvinner» i den mer generelle informasjonen.

• Gå gjennom fosterhjemsavtalen årlig ved fosterhjemsbesøk.
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4. Tilgjengelighet

• Tilrettelegg for tilgjengelighet, selv om det kan være vanskelig.

• Ulike kanaler for ulike formål (e-post, telefon og evt mobil).

• Vær tydelig på at det ikke er uvilje eller manglende interesse som gjør at du er 

vanskelig å nå eller ikke tar umiddelbar kontakt.
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5. Bistand ved behov

• Tilby veiledning fra starten – det er viktig for mange fosterforeldre å ha en de kan 

diskutere sine utfordringer med (ofte en fordel med eksterne veiledere).

• Etter at den nye veiledningstjenesten tredde i kraft, står flere fosterfamilier uten 

tilbud om veiledning, eller kun tilbud om veiledning via telefon og videokonferanse. 

Dette kan oppleves som vanskelig.

• Vær lydhør for endringer i familien og vær i forkant med å tilby hjelp om nødvendig.

• Fosterforeldre opplever at oppfølging og ressursbruk praktiseres svært ulikt fra 

kontor til kontor – tross antatt felles retningslinjer. Kan oppleves frusterende.
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6. Involvering

• Fosterforeldrene kjenner barnet best og vet hvor skoen trykker. Søk informasjon 

og råd om hva fosterfamilien mener er en god løsning.

• Fosterforeldre trenger å bli hørt og tatt på alvor. De ønsker å være med på 

drøftelser før avgjørelser som har betydning for deres liv fattes.

• Hvis barnevernstjenesten kommer til en annen løsning en det fosterfamilien 

mener er god, begrunn løsningen faglig slik at man kan se at dette er til barnets 

beste og ikke på grunn av økonomi.
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7. Rasjonale vs skjønn

Å fatte beslutninger under press i emosjonelle situasjoner er krevende. Men desto 

viktigere da at beslutningene er grundig forankret.

•Vår erfaring er at fosterforeldre ofte opplever at tiltak og avslag begrunnes ut fra den 

enkelte saksbehandlers skjønn fremfor en felles faglig og rasjonell forankring. 

•Dette skaper usikkerhet og gjør det vanskeligere å akseptere avslag/tiltak.

•Det gjør det også vanskeligere å etterprøve og evaluere beslutninger.
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Oppsummering

1. Regelmessig kontakt

2. Gjensidig respekt og forståelse

3. Åpenhet

4. Tilgjengelighet

5. Bistand ved behov

6. Involvering

7. Rasjonale versus skjønn

Dette vil gi både bedre og mer fornøyde fosterforeldre. 
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