
 

 

 

NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK, HAR DEN GLEDE Å INVITERE TIL FAMILIEHELG PÅ 

SAVALEN 29.JANUAR – 31.JANUAR 2021  

 

Norsk Fosterhjemsforening i Hedmark ønsker igjen velkommen til familiehelg for sine 

medlemsfamilier. Fosterfamilien med både egne barn og fosterbarn inviteres. Vårt mål er at både 

store og små skal kose seg, få nye venner samt ha et faglig og personlig utbytte av helgen! Denne 

invitasjonen sendes ut til alle fosterhjem i Hedmark. For å kunne delta på familiehelgen, må dere 

melde dere inn i Norsk Fosterhjemsforening hvis dere ikke allerede er medlem. Innmelding via våre 

nettsider;  www.fosterhjemsforeningen.no Hedmark   

 

TEMA FOR HELGEN 

Vi har det siste året vært preget av Covid 19. Vi går ut ifra at dette vil sette retningslinjer for 

familiehelgen 2021 og aktiviteter vil planlegges ut i fra at vi må tenke nytt og annerledes neste år. 

Det vil bli satt små samtalegrupper med tema fra evaluering forrige familiehelg. Det vil være 

samtalegrupper med og uten gruppeleder. 

Aktiviteter sammen med barna vil være en mulighet. 

Parallelt med disse aktivitetene vil de tradisjonelle barn –og ungdomsgruppene være tilgjengelige.  

Det vil komme mer informasjon om aktiviteter i begynnelsen av januar, slik at man kan melde seg på 

ønskede aktiviteter før oppholdet. 

 

  

 

http://www.fosterhjemsforeningen.no/


 

 

 

BARNE- OG UNGDOMS GRUPPER 

Tradisjonen tro vil vi ha egne barne- og ungdoms grupper. Antall grupper vil bestemmes 

ut i fra påmelding og behov. Aldersinndeling:   

• alderen 3år t.o.m. 1. klasse  

• 2. klasse t.o.m. 7. klasse 

• 8. klasse t.o.m. 18 år. 

 Aktivitetsledere her vil være ungdommer i et utdanningsløp rettet mot barn og unge.  Dette er elever 

og lærere ved Storhamar Videregående skole 

Aktuelle aktiviteter er slalåm/akebakke, ut på tur, pilke, se film sammen og mange andre spennende 

aktiviteter både inne og ute.             

  

PRAKTISKE OPPLYSNINGER 

Vi bor i praktiske leiligheter ca 300 meter fra Savalen Fjellhotell hvor felles aktiviteter og bespisning 

skjer. Vi har reservert leiligheter både inne og ute. IKKE ring Savalen for rombestilling selv da dette er 

avtalt på forhånd. NB! Rom inne på hotellet er begrenset! Pris for oppholdet:  

Nissegata 45, 60 og 68 kvm 

• Kr 2440,- pr. person med 2 personer pr. leilighet.  

• Kr 2340,- pr. person med 3-6 personer pr. leilighet.  

• Barn 0-4 år gratis, 5-18 år ½ pris.  

 

Inne på hotellet 42 og 52 kvm 

• 2640,- pr. person i fjellsuite 

• Barn 0-4 år gratis, 5-18 år ½ pris.  

 

Dersom du ønsker å ha med hund gi beskjed til Tom. Det er begrenset antall leiligheter der dyrehold 
er tillatt mot et lite tillegg i prisen. 

Leilighetene har to/tre soverom, bad og enkelt kjøkken/oppholdsrom. Prisen inkluderer: 

Fredag: Ankomst til kaffe og kaker. Stort aftensbord 

Lørdag: Frokost, lunsj og stor Østerdalsbord til kvelden, samt kaffe og kaker på ettermiddagen 

•  «Brunsj» på søndag (dvs. lang frokost)  



 

 

• Inngang til velværesenter med spa og basseng, samt Julenissens hus.  

Søndag: Frokost. 

 

      

FRIST FOR PÅMELDING ER 15.DESEMBER 2020. 

For å melde dere på familiehelgen, må dere både sende en påmelding pr. mail og betale en kursavgift 

på kr 1000,- per familie. Når kursavgiften er registrert innbetalt, regnes det som endelig påmelding. 

Kursavgiften betales til kontonummer 1917.28.23478, merk betalingen med «familiens etternavn og 

Savalen 2021». 

Send i tillegg din påmelding på mail til familiehelghedmark@gmail.com med følgende informasjon:  

• Navn på alle deltakere og alder på barna (mor, far, fosterbarn, egne barn) Viktig: Hvis deres 

fosterbarn/biologisk barn har spesielle behov ta kontakt med Irene pr tlf. 

• Kontaktinformasjon: navn, mail, mobiltelefon og adresse.  

• Eventuelle matallergier eller andre særskilte behov.  

• Har dere deltatt på familiehelg tidligere?? 

Vi anbefaler hver enkelt familie å søke sin omsorgskommune om å få dekket kursavgiften som et kurs 

dekket gjennom Fosterhjemsavtalen. Vi har utarbeidet et brev som kan legges ved søknaden, dette vil 

ligge på hjemmesiden og kan lastes ned. Så send en søknad til deres barnevernstjeneste i dag! 

FØRSTEMANN TIL MØLLA.... VI GLEDER OSS TIL Å SE DEG, VELKOMMEN TIL FJELLS! 

 

Saker til Årsmøtet 31.01.(avvikles på Savalen etter programslutt søndag) må være styret i hende 

innen;  15. desember.  

Spørsmål?  Kontaktpersoner i arr. komiteen: 

Tom tlf; 40 23 95 23 (påmelding og hotellinformasjon). 

 Irene tlf; 40 32 65 64 (program, aktiviteter mm.) 

mailto:familiehelghedmark@gmail.com


 

 

 

Program m.m. sendes ut når helga nærmer seg, til de som har meldt seg på. 

Hilsen Norsk Fosterhjemsforening Hedmark  

 

 


