En fremtidsrettet og sterk Norsk Fosterhjemsforening – en felles
retning og ambisjon 2020-2022
«Når forandringens vinder blåser er det flere som løper i skjul, andre løper ut og bygger
vindmøller»
1. Bakgrunn
Trender innen frivillighet, endringer i norsk økonomi og fagfeltet barnevern, samt politikk og
reformer gjør at vi må bli en enda tydeligere samfunnsaktør både nasjonalt og lokalt. Som en
del av dette arbeidet er det nødvendig å jobbe med spesielt tre områder fremover i hele
organisasjonen, helhetlig og koordinert på både lokalt og nasjonalt nivå:
•
•
•

Inntekter og ressurser
Organisasjonsutvikling
Påvirkningsarbeid og fag

De tre områdene henger sammen, men det er allikevel viktig å konkretisere hvilke temaer vi
tenker hører hjemme under hvert satsnings område, hvilke ambisjoner og målsettinger vi har
(realistiske) og hva vi ønsker å prioritere til hvilken tid.
2. Overordnede felles ambisjoner både lokalt og nasjonalt
Inntekter og ressurser
➢ Vi ønsker å være gode på å beholde eksisterende medlemmer og attrahere nye
medlemmer, både hoved- og støttemedlemmer
➢ Vi må finne nye inntektsmuligheter og bli gode på å dele de gode ideene og
inntektsmulighetene
➢ Vi skal jobbe mer målrettet med å finne gode synergier mellom prosjekter og drift –
jobbe mer helthetlig
Organisasjonsutvikling
➢ Vi ønsker å være gode på å bygge kompetanse og tilgjengeliggjøre maler/verktøy for
ildsjeler og tillitsvalgte som gjør det enklere og morsommere å gjøre en frivillig
innsats i Norsk Fosterhjemsforening.
➢ Vi ønsker å bli enda bedre på å synliggjør, og takke for, all den fantastiske jobben som
frivillige gjør i foreningen
➢ Vi ønsker å synliggjøre vårt godt organiserte likepersonsarbeid ute i fylkene, og søke
om statlige midler til å opprettholde og utvikle dette videre
Påvirkningsarbeid og fag
➢ Vi jobber for at fosterhjem og alle dets medlemmer skal oppleve rettssikkerhet i det å
være fosterhjem, til fosterbarn beste
➢ Vi ønsker å jobbe mer helhetlig og koordinert med påvirkningsarbeidet nasjonalt og
lokalt
➢ Vi ønsker å være en tydelig brukerstemme som politikere og myndigheter opplever at
de trenger for å utforme en god fosterhjemsomsorg og gode, koordinerte og helhetlige
tjenester/tiltak for fosterfamiliene

➢ Vi må øke statusen innen fosterhjemsarbeidet og for organisasjonen, samt bidra til
forståelse for hva som gir gode rammer for fosterfamiliene– hva ville Norge gjort uten
fosterhjemmene?
➢ Vi gir medlemmene hjelp til å mestre sitt fosterhjemsoppdrag, samt støtte og veiledning
i de utfordringer de møter.

Handlingsplan for 2019 - 2021
OVERORDNET MÅL

NASJONALT

LOKALT
Påvirkningsarbeid

NASJONALT

LOKALT
Organisasjonsutvikling

NASJONALT
LOKALT
Inntekter og ressurser

Inntekter og ressurser
Vi ønsker å være gode på
å beholde eksisterende
medlemmer og attrahere
nye medlemmer, både
hoved- og
støttemedlemmer

-Ha en synlig
kommunikasjon
som fremhever
foreningens arbeid
i presse og sosiale
medier

-Ha en synlig
kommunikasjon som
fremhever foreningens
arbeid i lokal presse og
sosiale medier

-Utforme årshjul for
oppfølging av
medlemmer og
kampanjer rekruttering
for hele organisasjonen
- Finne finansierings
muligheter for et
moderne og proaktivt
medlemssystem
(Costumer Relation
Management-system)

-Jobbe etter
foreningens årshjul
med
medlemsoppfølging og
rekruttering

Vi må finne nye
inntektsmuligheter og bli
gode på å dele de gode
ideene og
inntektsmulighetene

-Synliggjøre vårt
arbeid og våre
viktige prosjekter
ovenfor
eksisterende og
nye finansieringsinstanser

-Vise lokale
faginstanser og
myndigheter det
arbeidet som gjøres av
foreningen lokalt,
inkludere nye og
eksisterende
finansieringsinstanser/
samarbeidspartnere/
sponsorer.

-Gi tillitsvalgte kunnskap -Søke friske midler til
og verktøy til å kunne
aktiviteter og
skaffe mer lokal
prosjekter
finansiering til
medlemsretta
aktiviteter og prosjekter

-Få på plass gode
medlemsfordeler
og andre
hjelpemidler for
rekruttering lokalt

-Utvikle gode lokale
medlemsfordeler og
attraktive aktiviteter

-Søke etter nye
nasjonale og
statlige
finansieringsmuligheter for
driftsoppgaver og
de prosjekter vi
ønsker å utvikle

-Søke prosjekt- og
aktivitetsstøtte hos
stiftelser og lokale
samarbeidspartnere,
næringsliv, etc

OVERORDNET MÅL

NASJONALT

LOKALT
Påvirkningsarbeid

NASJONALT

LOKALT
Organisasjonsutvikling

NASJONALT
LOKALT
Inntekter og ressurser

Organisasjonsutvikling
Vi ønsker å være gode på
å bygge kompetanse og
tilgjengeliggjøre
maler/verktøy for ildsjeler
og tillitsvalgte som gjør
det enklere og
morsommere å gjøre en
frivillig innsats i Norsk
Fosterhjemsforening.

- Lage gode
opplæringsressurser
tilgjengelig
innenfor å drive
politikeropplæring
og for de lokale
fagmiljøer og
myndigheter

- Planlegge gode
arenaer for
kunnskapsdeling
ovenfor lokale
fagmiljøer/
myndigheter for å
gjøre brukerstemmen
hørt og presentasjon
av hva
fylkesforeningen og
foreningen nasjonalt
gjør av innsatser og
aktiviteter

- Lage enkle og
tilgjengelige opplærings
ressurser innen
styrearbeid,
likepersonsarbeid,
brukerrepresentasjon,
påvirkningsarbeid og
inntektsskapende arbeid
til de tillitsvalgte og
frivillige, og ha fokus på
klargjøring av roller og
motivasjon

- Bruke nasjonale
verktøy for opplæring
som en del av
foreningens årshjul i
og bidra til forbedring
og videreutvikling av
disse

- Søke ressurser og
midler til å utvikle,
tilgjengeliggjøre og
videreutvikle
opplæringsresurser

- Søke ressurser for
gjennomføring av
lokale
opplæringsaktiviteter,
som samlinger og
konferanser
- Gi gode
medlemstilbud ved
konferanser kontra
eksterne deltakere

Vi ønsker å bli enda bedre
på å synliggjøre, og takke
for, all den fantastiske
jobben som frivillige gjør i
foreningen

- Fange opp
aktiviteter som
skjer ute og vise
dette frem i
medlemsbladet og
på sosiale medier,
samt gi positiv
oppmerksomhet
og takk personlig
til ildsjelene

- Få lokal presse til å
dekke aktiviteter og
skape stolthet for det
de frivillige får til

- Gjøre det enkelt og
morsomt å være frivillig
- Bruke tillitsvalgte og
frivillige aktivt som en
ressurs – anerkjenne
deres
erfaringer/kompetanse,
det er de som utgjør
«verdien» i foreningen
- Skape en kultur der vi
møter hverandre med
vennlighet og gjør
hverandre gode

- Aktivt og synlig skape
en kultur der vi heier
på hverandre, møter
hverandre med
vennlig nysgjerrighet
og gjør hverandre
gode

- Etablere
nasjonale
samarbeidsavtaler
som gjør det mulig
med litt ekstra
påskjønning til
frivillige

- Etablere
samarbeidsavtaler
med lokale
samarbeidsparter der
man kan gi en ekstra
takk til frivillige via
f.eks. blomster,
hotellopphold el.l.

OVERORDNET MÅL

Vi ønsker å synliggjøre
vårt godt organiserte
likepersonsarbeid ute i
fylkene, og søke om
statlige midler til å
opprettholde og utvikle
dette videre

NASJONALT

LOKALT
Påvirkningsarbeid
- Vise frem det
- Tilby et organisert
viktige
likepersonsarbeid
likepersonarbeidet
som skjer i fylkene
og gjennom
Brobyggerprogram
met

NASJONALT

LOKALT
Organisasjonsutvikling
- Lage gode
- Tilby opplæring i
opplæringsprogram i
fylket
Likepersonrollen som
- Rekruttere aktivt
kan brukes ute i fylkene blant medlemmene
- Utvikle gode systemer
for rekruttering av LP
- Etterstrebe å ha en
samling i året for alle
Likepersoner med
erfaringsutveksling,
motivasjon og påfyll

NASJONALT
LOKALT
Inntekter og ressurser
- Søke statlige
- Søke fylket og
midler fra både
kommunene for
Barne- og familie- bidrag til
departementet og Likepersonarbeidet
Helse- og omsorgs- lokalt i fylket
departementet
- Søke andre
nasjonale
finansierings
muligheter

OVERORDNET MÅL

NASJONALT

LOKALT
Påvirkningsarbeid

NASJONALT

LOKALT
Organisasjonsutvikling

NASJONALT
LOKALT
Inntekter og ressurser

Påvirkningsarbeid og
fag
Vi jobber for at
fosterhjem og alle dets
medlemmer skal ha
rettssikkerhet i det å være
fosterhjem, til
fosterbarnas beste.

Vi ønsker å jobbe mer
helhetlig og koordinert
med påvirkningsarbeidet
nasjonalt og lokalt

- Ha tilgang til
juridisk
kompetanse innen
de områder som er
aktuelle, f.eks.
barnevern, helse,
NAV
- Svare på
høringer, lobbe og
påvirke
myndigheter og
politikere
- Etablere et
årshjul for
påvirkningsarbeid
både nasjonalt og
lokalt
- Ha klare
resultatmål for
foreningens
påvirkningsarbeid

- Gi eksempler til
sekretariatet der det
mangler eller ikke
ivaretas rettsikkerhet
for fosterhjemmet.

- Høyne kompetansen
innen feltet hos
likepersoner og
brukermedvirkere, samt
medlemmer

- Ivareta
kompetanseutvikling
lokalt når det
foreligger ny
kunnskap/informasjon

- Skape gode
allianser inn i de
fagmiljøene vi
ønsker
- Forsøke å skaffe
finansiering til mer
kapasitet innen
rådgivning til våre
medlemmer

- Ivareta
kompetanseutvikling
lokalt når det
foreligger ny
kunnskap/info

- Jobbe iht nasjonalt
årshjul for
påvirkningsarbeid og
formidle
fosterhjemmets indre
liv – realitetene,
ovenfor lokale
politikere og
myndigheter, på en
løsningsorientert og
konstruktiv måte

- Etablere gode verktøy
for tillitsvalgte og
ildsjeler innen
påvirkningsarbeid lokalt
- Enkle verktøykasser
tilgjengeliggjøres på
web, som er praktisk
rettet oppimot et lokalt
årshjul innen
påvirkningsarbeid
- Lage gode kurs for
fosterforeldre som
fremmer deres mestring
av fosterhjemsoppdraget og gir de
støtte til å være gode
fosterforeldre

- Styret i fylket
arrangerer
opplæringstiltak for
styret og andre
medlemmer som er
interessert i
påvirkningsarbeid

- Søke midler til å
jobbe frem
verktøykasser og
maler for
tillitsvalgte

- Skape samarbeid
med lokale BVtjenester ift prosjekter
som Brobygging, og
dertil hørende
finansiering av
aktiviteter

OVERORDNET MÅL

Vi ønsker å være en
tydelig brukerstemme
som politikere og
myndigheter opplever at
de trenger for å utforme
en god
fosterhjemsomsorg.
«Ingenting for oss, uten
oss!»

Vi må øke statusen innen
fosterhjemsarbeidet og
for organisasjonen.
Hva ville Norge gjort uten
fosterhjemmene?!

NASJONALT

LOKALT
Påvirkningsarbeid
- Være proaktive
- Være proaktive både
både ovenfor
ovenfor lokale
nasjonale
myndigheter,
myndigheter,
fagmiljøer og
fagmiljøer og
forskningsmiljøer med
forskningsmiljøer et tydelig budskap om
med et tydelig
at vi er en
budskap om at vi
brukerorganisasjon og
er en
forventer å bli tatt
brukerorganisasjon med i alle faser der
og forventer å bli
utvikling, endring og
tatt med i alle faser forskning skal skje
der utvikling,
innen feltet
endring og
forskning skal skje
innen feltet
- Styrke og utvikle
arbeidet med
foreningens barneog ungdomsutvalg
- Knytte gode
- Knytte gode
relasjoner til
relasjoner til de lokale
viktige fag- og
kompetansemiljøer og
forskningsmiljøer, myndigheter, formidle
og sammen med
foreningens
disse kommunisere kompetanse og
til allmennheten og ressurser, og bidra til å
politikere med
lage gode prosjekter
budskap som øker og være
statusen til både
løsningsorienterte.
fosterforeldrenes Kommunisere
uvurderlige innsats sammen med
og foreningen.
samarbeidspartene i
lokal media.

NASJONALT

LOKALT
Organisasjonsutvikling
- Organisere
- Rekruttere og lære
rekruttering, opplæring opp
og drift av brukerbrukerrepresentanter
representanter blant
lokalt, også med fokus
medlemmene innen
på barn og unge i
både fosterforeldre,
fosterhjem
fosterbarn og
fosterhjemmets egne
barn

NASJONALT
LOKALT
Inntekter og ressurser
- Søke midler til å - Søke lokale midler
gjennomføre et
for
organisert
brukermedvirkningsbrukermedvirkning aktiviteter
sarbeid, lokalt og
nasjonalt

- Tilgjengeliggjøre god
opplæring til tillitsvalgte
når det gjelder
foreningens
påvirkningsarbeid og
ståsted, gjøre
tillitsvalgte trygge og
motiverte til å jobbe
med påvirkning lokalt

- Få større
påvirkning på hva
det skal forskes på
og mulige
forskningsmidler

- Tilby lokale
fagmiljøer,
myndigheter og
politikere opplæring
om Foreningens
ståsted og meninger,
samt tilby sin
kompetanse som
løsningsorienterte
brukermedvirkere.

- Få større påvirkning
lokalt mht ressursbruk
på fosterhjemsområdet, og
forståelse for
fosterhjemmets
viktige og komplekse
arbeid.

OVERORDNET MÅL

NASJONALT

LOKALT
Påvirkningsarbeid
- Øke statusen til
- Få økt lokal
Hos Norsk
foreningen
ved
å
anerkjennelse og bli
Fosterhjemsforening får
være
et
tilbud
til
en attraktiv
medlemmene hjelp til å
fagpåfyll
og
samarbeidspart for BV,
mestre sitt
veiledning i tillegg fagmiljøer og lokale
fosterhjemsoppdrag, samt
til det offentlige,
myndigheter
støtte og veiledning i de
ved å ta i bruk
utfordringer de møter.
brukerkompetanse
som en viktig
ressurs

NASJONALT

LOKALT
Organisasjonsutvikling
- Utvikle rammer for
- Rekruttere gode
godt likepersonsarbeid i likepersoner og tilby
fylkene
disse god opplæring
- Tilby
- Skape arenaer for
rådgivningstjeneste
likepersonsarbeid og
- Utvikle ulike
deling av erfaringer
opplæringsprogrammer - Etablere
som ikke er istedenfor
brobyggerprogrammet
det offentliges kurs,
i fylkene
men i tillegg til

NASJONALT
LOKALT
Inntekter og ressurser
- Søke spesifikt
- Gjøre
finansiering av
likepersonarenaer
likepersonstilgjengelige som
arbeidet,
lavterskel tilbud i
rådgivningstelefon fylket, søke lokal
en og videre
finansiering av
arbeide med
likepersonsaktivitet
Brobyggerprogrammet

