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Aktivitetsplan

• Ha jevnlige samarbeidsmøter med 

BUFETAT

• Presentasjon av foreningen på PRIDE-

kurs og samlinger

• Ha årlig møte på fylkesmannens kontor

• Familiesamlinger/sosiale samlinger

• Samtalegruppe i Moss månedlig

• Fosterhjemskafe i Halden, Fredrikstad 

og Askim

• Inngå nærmere samarbeid med de to 

andre fylkesforeningene i Viken

Norsk Fosterhjemsforening Østfold

Tor Sørnes veg 19

1523 Moss

E-post: ostfold@fosterhjemsforening.no

Telefon styreleder: 993 59 046

Fylkesforeningen har egne hjemmesider 

under Norsk fosterhjemsforening sine 

sider

www.fosterhjemsforening.no/ostfold

MITT LIV

Biografisk arbeid med barn – å lage 

en Livsbok.
Av Katrin Koch / Tove Sundby Wahlstrøm.

Boka skal være et hjelpemiddel for 

fosterbarn med å etablere en 

forbindelse mellom

fortid, nåtid og framtid

mailto:ostfold@fosterhjemsforening.no
http://www.fosterhjemsforening.no/ostfold


Medlemsfordeler
Formål: § 1-1

Norsk Fosterhjemsforening skal være en 

aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle 

plan innen fosterhjemsomsorgen 

med følgende mål:

• Bidra til at alle barn i fosterhjem skal ha 

gode oppvekstsvilkår og utviklingsstøttene 

omsorg, slik at disse opplever god 

livsmestring og selvfølelse

• Være en møteplass for medlemmer for 

aktivitet, fellesskap og kunnskap.

• Fosterhjemmet skal legge til rette for 

livslange relasjoner for fosterbarna

• Være brobygger mellom fosterfamilien, 

barnevernet og foreldre og bidra til 

mestring hos alle berørte parter til det 

beste for fosterbarnet på kort og lang sikt

• Ivareta rettsikkerhet for alle medlemmer i 

fosterhjemmet

• Forbedre fosterforeldres rammevilkår og 

utviklingsmuligheter

• Bidra til kunnskapsbasert praksis innen 

helsemessige, sosiale, økonomiske og 

kulturelle forhold for fosterfamilien

• Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en 

tydelig og løsningsorientert bruker- og 

interesseorganisasjon
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Styret

Medlemskap koster kr 540.- pr år.

Støttemedlemskap uten Fosterhjemskontakt

kr 250.- pr. år (for privatpersoner), 

For lag, foreninger, bedrifter og offentlige 

instanser (alle andre) kr 540.- pr år med 

Fosterhjemskontakt.

● Samvær og kontakt med 

andre fosterforeldre i ditt distrikt gjennom 

familiedager.

● Fosterhjemskontakt med utgivelse 5 

ganger per år.

● Rådgivning hver torsdag 09.00-15.00 

Medlemmer får mulighet til å drøfte og 

snakke med en fagperson om 

problemstillinger som oppleves vanskelig.

● Kurs, seminarer og andre aktiviteter som 

arrangeres sentralt i foreningen og i 

fylkesforeningene

● Mulighet for påvirkning gjennom 

styrearbeid i foreningen.

Fosterforeldre, besøkshjem, 

beredskapshjem, familiehjem for barn og 

ungdommer og tilsvarende ordninger som er 

godkjent, kan bli medlemmer.

.

Leder: Frode Aker-Bjørke

Nestleder/sekretær: Monica G. Johnsen

Kasserer: Morten Schrøder

Styremedlem: Birgit E. K. Alstad

Styremedlem: Ronny R. Larsen

Styremedlem: Gunn Juliussen Hjertebråten

Varamedlem: Marie Aune


