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Pilotprosjekt
Dette året gjennomføres et implemen-
teringsprosjekt av programmet RAUS-
HET i Møre og Romsdal. Dette 
pilotprosjektet har blant annet som mål 
å invitere alle barnevernstjenestene i 
fylket, familievernkontor og Bufetat til 
å samarbeide om bruk av programmet. 
Arbeidet har gått over all forventning 
da alle barnevernstjenestene som har 
fått programmet presentert, har vist 

interesse for å ta det i bruk i sin 
kommune. 

Elisabeth Rundtom som er barnevern-
leder i det interkommunale samarbeidet 
mellom Molde, Midsund, Aukra og Eide, 
skrev dette i en tilbakemelding etter 
presentasjonen:

«Som barnevernleder har jeg også fattet 
stor interesse for prosjektet. Jeg har i en 
årrekke sett at det kan være store utford-
ringer knyttet opp mot samarbeid mellom 

biologiske foreldre, barnevern og fosterfor-
eldre i saker der barn blir plassert utenfor 
hjemmet. Det er en vanskelig balansegang å 
gjennomføre vedtak fra fylkesnemnd og 
rettsapparat, samtidig som en skal ha en 
rolle som støtteperson og hjelper også for 
biologiske foreldre i etterkant. Det er fullt ut 
forståelig at dette er svært vanskelig og 
utford rende for foreldrene til disse barna. 
En ser at Brobyggerprosjektet her kan ha en 
svært viktig og avgjørende funksjon for å få 
til et samarbeid til beste for barna. Det at 
de kommer inn med egne erfaringer, samt et 
faglig forankret undervisnings- og veiled-
ningsopplegg, vurderer vi vil komme barna 
og familiene til stor nytte.»

Barnevernslederen skriver videre: 
«Som barnevernleder ønsker jeg å kunne 
knytte vår tjeneste til prosjektet i frem-
tiden, og vi vil benytte dette i stor grad 
dersom vi har tilgang til denne kompe-
tansen i vår region.»

Brobyggere
Det er rundt 40 barnevernstjenester i 
Møre og Romsdal som har fått besøk av 
brobygger Berit Ulriksborg og Ann 
Carin Vean. De deltok på en kurs for 
brobyggere da programmet RAUSHET 

Stort fokus på brobygging
Norsk Fosterhjemsforeningen har utviklet et program som skal bidra til at det bygges 
broer mellom foreldre og fosterforeldre. Programmet som har fått navnet RAUSHET, 
har fått stort fokus.
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Fostermor Berit og biologisk 
mor Ann Carin har 

ET UNIKT SAMARBEID 
I sinnet og sorgen over at de to barna hennes fikk et nytt hjem, kom Ann Carins 
største støtte fra overraskende hold: Fra Berit – sønnens nye fostermor.
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Er der for hverandre og for sønnen

SAMARBEID: Kjemien mellom 
Ann Carin Vean (34, foran) og 
Berit Ulriksborg (49) har vært 
god helt siden de møttes for 
tre år siden, da Berit ble 
fostermor til Ann Carins sønn. 
– Barna er våre største obser-
vatører. At vi behandler hver-
andre med respekt i både ord 
og handling er kjempeviktig, 
mener Berit. 
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igjen. Og hun kjempet med 
sinnet mot barnevernet. Takket 
nei til psykologhjelp, forsto ikke 
helt hvordan psykologen kunne 
skjønne noe som helst av det 
hun gikk gjennom, men tok 
kontakt med en fostermor hun 
kjente til. Sammen med henne 
fikk hun luftet mange tanker og 
følelser. Venner som også hadde 
fått barna plassert i fosterhjem 
ble også en kanal for å lufte 
følelser. Et år etter omsorgsover-
takelsen, gikk dette opp for 
henne: 

– Jeg husker jeg satt i et møte 
og tenkte «her sitter jeg og 
stritter imot og bruker masse 
krefter på å krangle med barne-
vernet – hvorfor kan jeg ikke 
heller reise meg og motbevise 
det de sier?» Fra da av bestemte 
jeg meg for å ta meg selv  

i nakken og samarbeide. Det 
viktigste var jo at gutten hadde 
det bra, sier Ann Carin.

NYTT PROSJEKT
Bare noen måneder etter erkjen-
nelsen ringte Berit henne, 
dirrende av iver. Hun hadde lest 
om et prosjekt som nettopp 
handlet om samarbeid – ville 
Ann Carin være med henne på 
kurs?

Nærmere 12 000 barn bor 
i fosterhjem i Norge i dag, men 
samarbeid mellom hjem og 
fosterhjem har i liten grad vært 
prioritert. Etter initiativ fra 
fostermor Åse L. Larsen og 
moren til hennes fosterdatter, 
Heidi Hansen, har Norsk 
Fosterhjemsforening blant annet 
satt i gang programmet 
«Raushet», som lærer fosterfor-

eldre og foreldre å samarbeide 
til beste for deres felles barn. 

Ifølge Åse L. Larsen viser 
skilsmisseforskning at barn med 
skilte foreldre har større risiko 
for en negativ utvikling, men 
også at et godt forhold mellom 
foreldrene etter bruddet vil gi en 
større sjanse for en god utvik-
ling. Hun sammenligner dette 
med fosterbarna, som ikke bare 
opplever brudd med begge 
foreldrene, men som oftest også 
må flytte til ukjente mennesker 
– for mange av barna en trau-
matisk opplevelse. At båndene 
til foreldrene i en slik situasjon 
ivaretas, er av uvurderlig verdi, 
mener Larsen.

Å høre Åse og Heidi fortelle 
om sine samarbeidserfaringer, 
og ikke minst forstå hva samar-
beidet hadde betydd for barnet, 

ga stor gjenklang hos både Berit 
og Ann Carin. 

Et av prosjektets mål var også 
at hver kommune skal ha det 
Åse kaller «brobyggere» – det vil 
si en forelder og en fosterfor-
elder som kan være tilgjengelige 
for andre i samme situasjon, og 
dele videre gevinstene ved et 
godt samarbeid. 

STOR TAKHØYDE
Det var en supergira Berit som 
etter kurset i 2015 kastet seg på 
telefonen til barnevernet i Kris-
tiansund – til teamkoordinator 
Marit Sæther – for å høre om 
kommunen kunne være interes-
serte i å iverksette et pilotpro-
sjekt, med Berit og Ann Carin 
som brobyggere? Fra første 
stund ble forslaget møtt med 
positivitet. 
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var ferdig utviklet i 2015. Da de kom 
hjem til Kristiansund etter gjennomført 
kurs, satte de umiddelbart i gang med å 
profilere programmet som de hadde 
fått stor tro på. Som fostermor og mor 
til et felles barn, hadde de erfart hvor 
viktig det er for fosterbarnet at det 
samarbeides. Brobygging mellom 
foreldre og fosterforeldre var derfor 
allerede en hjertesak for dem da de så 
invitasjonen til brobyggerkurset som 
sto i Fosterhjemskontakt.

I år har Berit Ulriksborg hatt permi-
sjon fra sin stilling som SFO-leder for å 
implementere programmet RAUSHET i 
sitt fylke. En del av jobben hennes har 
vært å profilere programmet både 
gjennom det politiske systemet og 
gjennom media. I tillegg til at Berit og 
Ann Carin har besøkt rundt 40 barne-
vernstjenester og mange hundre kontakt-
personer, så har de hatt møter med både 
lokalpolitikere og med barne- og likestil-
lingsminister Solveig Horne. De har blitt 
profilert i lokalavisen i Kristiansund og på 
kommunens nettside. 

I sommer hadde magasinet Allers en 
reportasje om brobyggerne i Kristian-
sund. Journalist og fotograf fra Allers 
kom ens ærend til Kristiansund for å 
intervjue Ann Carin og Berit.  I reporta-
sjen står det om hvordan brobyggerne 
fikk sin egen kommune med som pilot på 
prosjektet:

«Det var en supergira Berit som etter 
kurset i 2015 kastet seg på telefonen til 
barnevernet i Kristiansund – til teamkoor-
dinator Marit Sæther – for å høre om 
kommunen kunne være interesserte i å 
iverksette et pilotprosjekt, med Berit og Ann 
Carin som brobyggere? Fra første stund ble 
forslaget møtt med positivitet.»

Siden har det gått slag i slag for 
brobyggerne - på en god måte. Berit 
Ulriksborg og Ann Carin Vean er de beste 
ambassadører for et program som vi 
håper får stor utbredelse i hele landet. Ta 
gjerne kontakt med Berit Ulriksborg på 
telefon 91 51 87 93 hvis du ønsker å bli 
en brobygger eller for mer informasjon 
om det videre arbeidet i landet med 
brobygging mellom foreldre og fosterfor-
eldre. Et viktig arbeid!.

Arven fra to mødre
Det var en gang to kvinner.
Under ulike kår på vår jord.

Om den ene har du få minner.
Den andre kaller du mor.

To skjebner som danner sammen.
Om mennesket som er deg.

En stjerne – en som sammen.
Lyser din vei.

De to er din fellesnevner.
En kjenner ditt fødehjem.

Hun gav deg gener og evner.
Den andre framelsker dem.

Den ene tok fødselsstrevet.
Og den andre overtok.

Ja, lærte deg kunsten å leve.
Bli ærlig, sterk og klok.

Den ene fant ingen hvile.
Den andre roer din frykt.

Den ene fikk første skriket.
Den andre favner deg trygt.

Den ene var fanget i garnet.
Uten mulighet for sin sønn.

Den andre ønsket seg barnet.
Som svar på lengsel og bønn.

Og en gang du spør forsiktig.
Hvem er jeg? Hennes eller din?
Miljø - eller arv, hva er viktig.

For personligheten min?

Når minnebok jeg skal skrive.
Et jeg for sikkert vet.

Du er satt inn i menneskelivet.
Under to slags kjærlighet.

Du har en arv å bære.
Men er intet blandingsprodukt.

Du er deg selv, du er vår.
Livstreets deilige frukt.

Ukjent forfatter

Prosjekt


