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Hun stråler i det hun kommer imot 

meg. Et slikt smil som smitter når det 

møter ditt. I en knall grønn genser ut- 

stråler hun trygghet og ro, damen fra 

Austvatn i Nord-Odal. På kartet 

befinner vi oss midt i skogen mellom 

Kongsvinger og Hamar. På spørsmål 

om det er fordi de ikke kan få barn at 

de har valgt å være fosterforeldre, gir 

hun det samme svaret hver eneste 

gang; «Nei det er et bevisst valg, og 

vårt livs beste valg. Det kan godt 

hende vi kan bli gravide, men det har 

vi aldri testet ut».

Mamma på «ordentlig»
Vi er nok laget slik vi kvinner, at mange 

ønsker å gå gravide, føde og bli «ordent- 

lige mammaer». For noen kommer 

morsfølelsen allerede frem da det 

lekes med dukker i barneårene, eller 

hvis man får småsøsken. For noen 

kommer denne følelsen litt senere, 

men det er høyst individuelt. Majori-

teten av oss velger også å prøve å få 

barn. Den biologiske klokken er laget 

slik. Og det er også normen. Hus, 

stasjonsvogn, hund og barn. Helst to 

barn – kanskje tre. 

– Alle må gjøre som de selv ønsker. 

Jeg tror ikke det finnes noe fasitsvar, 

vi er jo alle forskjellige, sier Siv. Og 

fordi det ikke finnes noe fasit, er det 

heller ingenting som blir feil. Jeg har 

hele tiden visst at jeg ikke kom til å bli 

gravid og få «egne» barn. Hos meg 

har det alltid vært helt naturlig å ikke 

skulle være gravid. Og heldigvis møtte 

jeg mannen min, Terje, som heller 

ikke hadde behov for å få biologiske 

barn.   

Hun ser utover skogen som vi sitter 

i, under skyggen av noen store bjørke- 

trær. Siv smaker på alle ord før de 

slippes ut:

– Jeg har alltid tenkt at min vei var 

å enten bli fosterhjem eller å adoptere. 

Folk kan tenke at det er mye skam i å 

velge å ikke få egne barn, som «i å 

bruke all tid bare på seg selv eller at det 

er en egoistisk tanke». Om vi faktisk kan 

få egne barn er egentlig helt uinteres-

sant, vi har dessuten aldri prøvd så jeg 

har ingen anelse om vi kan bli gravide. 

Prevensjonen er trygt på plass, så det 

kommer vi heller aldri til å få vite, ler Siv.

To små søsken i samme hus
Siv var 27 år da en liten gutt på 10 

måneder flyttet inn i deres hjem. Over- 

gangen var stor – på lik linje som en- 

hver nybakt forelder ville ha sagt. 

– Dette var også litt tilfeldig. Vi hadde 

«alt på stell», og kunne gi rom og tid 

for et barn som i tillegg trengte hjelp. 

Det gav mening. Tiden var inne. Des- 

suten visste jeg at Terje ville bli en 

god far. Han har mye omsorg i seg og 

er en rolig og stødig person. 

Med tiden skulle det komme et barn 

til i hjemmet deres inni skogen. Begge 

barna kom til dem da de var babyer, 

og er i dag henholdsvis 10 og 7 år 

gamle. De er ikke biologiske søsken, 

men er blitt søsken i samme hus. De 

er livlige, har mange venner, interesser 

og blomstrer i sin utvikling.

– Vi har den rollen i livet deres som 

andre foreldre har. De kaller oss mamma 

og pappa, men barna vet godt at de 

har de andre foreldrene sine også. Vi 

er opptatte av å ha et godt forhold til 

barnas foreldre, og er bevisste på at 

de har to mammaer og to pappaer. I 

tillegg har barna halvsøsken på hver 

sin side som det er viktig at de blir 

kjent med. Vi er virkelig en storfamilie 

med mange familiekonstellasjoner, og 

bursdager hos oss varer både i flere 

dager og i flere omganger for at alle 

skal kunne bli invitert til feiring, ler 

Siv. «Det blir mange kaker å bake, og 

barna elsker det».

– Jeg tror at barna trenger å få til- 

gang til alle puslebrikkene i det store 

puslespillet. Da kan de bli kjent med 

seg selv, og sin livshistorie – og ta 

valg som voksne. Jeg tror det er vik- 

tig å tenke på at det er ingen av oss 

som eier sine barn. Vi har dem en tid i 

livet, veileder etter beste evne og 

sørger for at de får ressurser til å stå 

på egne bein etter hvert. Men de blir 

aldri noens eiendom, reflekterer hun.

Å være raus er nøkkelen til et godt 
samarbeid
Mange kan tenke at det blir store ut- 

fordringer og krangel når man er 

fosterhjem og skal inkludere barnets 

foreldre, men Siv har en annen 

opplevelse:

– Å dele på barna går bra fordi vi 

har fått til et godt samarbeid og viser 

stor respekt for hverandre. Alle har for- 

sonet seg med situasjonen, og alle er 

interessert i hva som er det beste for 

barna. Det handler om å være rause 

med hverandre, og sette egne interes- 

Fostermor med bevisste 
raushetsverdier
Siv Norheim (35) snakker et språk og praktiserer slik man gjør innenfor Brobyggerprogrammet 

RAUSHET. Det blir det en rausere fosterhjemsomsorg av.

Siv og mannen Terje har alltid hatt like ønsker og 
drømmer om felles fremtid. Foto: Privat
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ser og ønsker i andre rekke. Her er det 

alltid barnas behov som går først. For 

oss har det for eksempel vært viktig å 

dele små livshistorier og bilder med 

barnets foreldre. Når vi er rause med 

hverandre, så får vi tillit og vil den 

andre vel. Og når vi har en tillit så kan 

vi spille med åpne kort og da er det 

lettere å fremme barnas beste. Dette 

går begge veier. For når det kommer 

til stykket er vi alle mennesker som 

gjør så godt vi kan, på de premissene 

og med de ressursene vi har. Men jeg 

har en enormt stor respekt for de situa- 

sjonene der det simpelthen ikke går 

an å få til et samarbeid for eksempel 

grunnet trygghet, sier hun stille, og 

kjenner på en enorm takknemlighet 

over egen situasjon.

Som fosterforeldre har man ikke 

de samme rettighetene som barnets 

foreldre har. Barneverntjenesten har 

således mye makt, og kan iverksette 

tiltak man selv ikke ønsker. Som foster- 

forelder vet man aldri om barnet får 

bli boende, for dersom foreldrene kan 

ivareta barnet, kan de flytte tilbake dit. 

– Jeg har tenkt mye på dette, spesielt 

da barna var små. Det er minst like ille 

å skulle miste et barn man har hatt i 

mange år. Det er tøft å vite at man ikke 

har noen rettigheter. Selv om jeg gikk 

inn med viten om hvordan systemet 

fungerer, så elsker jeg barna mine 

høyere enn noen kan forestille seg, 

og det gjør oss kanskje mer sårbare 

også - nettopp fordi det ikke er noen 

rettigheter der for meg. Jeg tenker 

ikke like mye på det nå lenger fordi 

alle er fortrolige og åpne om at dette 

er det beste for barna. Vi er bevisst 

på å inkludere foreldrene og vi opp- 

lever at de har tillit til at vi gjør vårt 

beste for barna våre. Vi har funnet 

våre roller, forteller hun.

En brobygger på skogstur
Når man plutselig blir en storfamilie 

med mange ulike grener kreves det 

evne til å omstille seg og «bjuda på» 

som svenskene sier. 

– Men det er ikke bare vi som foster- 

foreldre som er brobyggere, sier Siv. 

Jeg har aldri krevd at barnas foreldre 

inkluderer hverandre og begge barna 

som nå bor hos oss, men det gjør de! 

Det er utrolig raust. Jeg tror dette 

både er med på å trygge dem om at 

barna har det bra, og er viktig for å 

bli kjent med deres hverdag. Det er 

godt for mamma-hjertet å se.

Siv verdsetter også samarbeid og 

brobygging med samfunnet rundt 

seg og innad i familien.

– Å bygge broer er med på å styrke 

oss, ruste oss til perioder som er slit- 

somme. For det kommer jo i alles liv, 

slik er det bare. Livet er en berg-og-

Siv Norheim fra Nord-Odal er en fostermor i Brobyggerprogrammets ånd. For henne har det vært et bevisst valg å velge raushet som verdi. Foto: Birgit Hauger

“Når det kommer til stykket  
er vi alle mennesker som  
gjør så godt vi kan, på de  
premissene og med de  
ressursene vi har.„
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Siv`s råd for å få et godt samarbeid
– Man må være villig til å gi – selv på dager hvor du ikke har så lyst.

– Vær raus og del med andre – det skaper tillit.

– Vær bevisst på at barna bare er til låns.

– Vær villig til å samarbeide og vær bevisst hvordan du kommuniserer.

– Alltid tenk på hva som er best for barnet – ikke hva som er mest bekvemmelig for deg selv.

– Sett av tid til deg selv, og til parforholdet.

–  Vær villig til å åpne hjemmet ditt. Du får et mer offentlig hjem med besøk av tilsynsførere og kontakperson. Ha fokus på 

familien og ikke at du må vaske hovedrent før de kommer til dere.

– FAKTA –

dalbane til tider, med å få jobb, skole- 

gang og parforholdet til å fungere 

best mulig. 

Siv bruker skogen mye, og prøver 

daglig å gå skogsturer. Det er her hun 

får sjelefred og henter inn ny energi.

– Etter en skogstur ser jeg helt anner- 

ledes på ting, sier hun. Det er her jeg 

tar med tankene og følelsene mine, 

får opp pulsen og får pulsen ned. 

Skogen gir meg mye, og her henter 

jeg styrke, sier tobarnsmoren som i 

tillegg til jobb også skal begynne på 

studie innen design og kommunika-

sjon i digitale medier på OsloMet. 

De heftig tenårene
Alle foreldre har vi våre bekymringer 

og gleder over barna og hva som 

venter dem i fremtiden. Tenårene kan 

by på tøffe tak, og det viktigste for 

Siv og Terje er at barna føler seg 

ønsket og elsket. De tror på at dette 

skaper selvtillit og en god selvfølelse, 

og er med på at barna blir trygge 

ungdommer når den tid kommer.

– Jeg håper vi har klart å bygge 

opp en ballast og gjøre dem trygge 

for fremtiden. Jeg var spent på hvor- 

dan de skulle ta det når vi skulle for- 

klare hvordan alt hang sammen, sier 

hun, og fortsetter: «jeg er så glad for 

at vi har lykkes med å ha vist dem at 

de både er ønsket og elsket, og at de 

er akkurat de barna som vi ønsket 

oss». I tillegg er vi bevisste på å minne 

om at biologiske foreldre også er 

glade i dem. 

– Det berører så mye følelser alt 

dette. Det gjør oss sårbare, og det 

var nok derfor jeg var så redd for at 

de skulle føle seg annerledes eller bli 

lei seg fordi vi ikke var en «ordentlig 

familie». Men tenk så mange ulike 

familier det er der ute – så mange 

sammensetninger av familiebånd! Så i 

dagens samfunn, hva er en egentlig 

en «ordentlig familie»? Og når det 

kommer til stykket, så tror jeg ikke at 

blod er tykkere enn vann, men at et 

hjem er der man føler at man hører til 

i hjertet sitt. 

“Som fosterforeldre har man 
ikke de samme rettighetene 
som barnets foreldre har.„

Ute i naturen får Siv tid til å reflektere og forteller om hvordan hun etter en skogstur ser helt annerledes på ting. Foto: Birgit Hauger
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