
Invitasjon til kurs- og årsmøtehelg 2020 

Vi har gleden av å invitere deg/dere til kurs- og årsmøtehelg  

lørdag 8. og søndag 9. februar 2020 på Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy 

 

I tillegg til selve årsmøtet, har vi invitert to foredragsholdere for å gi medlemmene våre faglig påfyll 

gjennom helga. Marius Sjømæling er generalsekretær i interesse- og brukerorganisasjonen «Barn av 

rus». Han vokste opp i Trondheim med en rusmisbrukende og psykisk syk mor, og brukte hele 

barndommen på å passe på henne. Han har gjennom sin oppvekst og 

erfaring tilegnet seg kompetanse på barnevern, sosialtjenester og det 

offentlige hjelpesystemet, og har mottatt Fagrådets pris for godt rusfaglig 

arbeid.  

Øyvind Kvello har doktorgrad i utviklingspsykologi og er professor ved NTNU. Han har tidligere vært 

tilknyttet flere av landets universiteter og barnevernstjenester. Kvello har skrevet flere 

forskningsartikler, bidratt i en rekke nasjonale utredninger og utarbeidet statlige veiledere for flere 

hjelpetjenester. Med «Kvello-modellen», en modell for kommuner der målrettet 

tidlig innsats, tverrfaglig og helhetlig tenkning er sentralt, utviklet han en veileder 

som siden 2007 har vært brukt som arbeidsmetode i mange av landets 

barnevernstjenester.    

Kort info om helgen: 

• Kurset starter lørdag formiddag kl.11.00, med registrering fra kl. 10.00.  

• I løpet av helga møter vi mange andre fosterforeldre som vi kan utveksle erfaringer og ha 

gode samtaler med.  

• Foredrag med Marius Sjømæling og Øyvind Kvello 

• Muligheter for tur- og naturopplevelser på egen 

hånd i hotellets nærområde.  

• Årsmøte  

• Middag lørdag kveld.  

• Kurset avsluttes med lunsj søndag. 

Endelig program for helga blir sendt ut på e-post og lagt ut på våre nettsider så snart det er klart. 

Årsmøtepapirene vil også bli sendt ut på e-post og vil være tilgjengelig på våre nettsider i god tid før 

årsmøtet. 



Info vedrørende påmelding:  

• Bindende påmelding innen: 3.januar 2020 på e-post nffstr@gmail.com.  

NB! Husk å oppgi omsorgskommune ved påmelding.  

• Ved avbestilling etter fristen, må den enkelte dekke kostnadene selv. (Pga av våre 

avtaler om avbestillingsfrister med hotell etc.)  

• Avklar med saksbehandler i forkant av påmelding om du/dere får dekket kurset.  

De fleste kommunene, deriblant Trondheim, dekker kurs og hotellopphold inkl. 

måltider fra lørdag formiddag til og med lunsj søndag.  

• Dere som ønsker å komme fredag, bestiller rom selv ved Jægtvolden Fjordhotell. 

Husk å bemerke at dere tilhører Norsk Fosterhjemsforening. Dette betaler dere ved 

ankomst.  

• Vi tar forbehold om plass på hotellet ved stor pågang.  

NB! Frist for å melde saker til årsmøtet er 11. januar: nffstr@gmail.com  

 

Velkommen!  

Vennlig hilsen Styret i Norsk Fosterhjemsforening Trøndelag Sør 

 

Kursavgift, pris og søknadsskjema for dekning av utgifter følger vedlagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Søknad om dekning av utgifter ved deltagelse på Norsk Fosterhjemsforening 

Trøndelag Sørs kurs- og årsmøtehelg 2020  

Skjemaet fylles ut og oversendes omsorgskommunen  

Jeg/vi har meldt oss på som deltaker på Norsk Fosterhjemsforening Trøndelag Sørs kurs- og 

årsmøtehelg på Jægtvolden Fjordhotell 8. og 9. februar 2020.  

Kursholdere denne helgen er Marius Sjømæling og Øyvind Kvello.  

Personlige opplysninger: 

 

 

 

 

 

Jeg/ vi ønsker dette dekket: 

 

 

 

 

 

 

 

Omsorgskommune: 

 Navn på fosterbarn:  

Fosterforeldre/søkere:  

Adresse:  

Telefon:  

Epost: 

Kurs og hotellopphold inkl. måltider fra lørdag formiddag til og med lunsj søndag.  

(Pr. deltager) Kr. 4100,- x Antall deltagere =    Kr _____________________ 

 + tillegg for enkeltrom á kr. 200,- (lørdag - søndag) =  Kr _____________________  

      Totalt: =  Kr _____________________  

Dette beløpet overføres fra omsorgskommunen direkte til Norsk Fosterhjemsforening 

Trøndelag Sør. 

(se nederst på arket).  

OBS: MERK TYDELIG HVILKEN DELTAGER/DELTAGERE INNBETALINGEN GJELDER FOR. 

Innbetaling til:  

Norsk Fosterhjemsforening Sør-Trøndelag   

Bankkonto: 4202 43 94837 Sparebank1  

v/kasserer Kjell Tønnes Knutsen  

Skytterv. 23, 7088 Trondheim.  

Tlf: 452 69 193 


