
 

 

ÅRSBERETNING 2020 

Norsk Fosterhjemsforening Oppland 

 

Årsmøte 2020 

Årsmøtet ble avholdt på Toten Hotell Sillongen, søndag 2.februar 2020. Møtet ble satt kl. 

11.00. Det ble registrert 4 stemmeberettigede. Etter årsmøtet til Norsk Fosterhjemsforening 

Oppland kunne følgende styret konstituere seg: 

Leder: Merete Skaarud  

Nestleder: Heidi Nordengen, valgt for 2år 

Styremedlem: Heidi Sæthren  

Kasserer: Cathrine Bøhleng, valgt for 2 år  

Sekretær: Jenny Nigg Andersson  

Leder for valgkomite: Heidi Sæthren 

Jenny Nigg Andersen trakk seg i løpet av 2020. 

Medlemsutvikling 

Medlemsutviklingen i Norsk Fosterhjemsforening Oppland i 2020. Ved inngangen til 2020 

hadde Norsk Fosterhjemsforening Oppland 152 medlemmer totalt. Pr. 31.12.2020 var 

medlemstallet 143 medlemmer, noe som er en nedgang på 9 medlemmer. Det er 133 ordinære 

medlemmer og 10 støttemedlemmer. 27 medlemmer valgte å melde seg ut i løpet av 2020, 

mens det kom 18 nye medlemmer.  

I 2012 hadde vi 89 familie-/støttemedlemmer. 

I 2013 hadde vi 100 familie-/støttemedlemmer. 

I 2014 hadde vi 132 familie-/støttemedlemmer. 

I 2015 hadde vi 137 familie-/støttemedlemmer. 

I 2016 hadde vi 138 familie-/støttemedlemmer. 

I 2017 hadde vi 141 familie- /støttemedlemmer.  

1 2018 hadde vi 147 familie- /støttemedlemmer. 



I 2019 hadde vi 152 familie-/støttemedlemmer 

Vi har en (lukket) gruppe på Facebook med navnet «Norsk Fosterhjemsforening Oppland» og 

fylkets hjemmeside på www.fosterhjemsforening.no/oppland. 

Styrearbeid 

I 2020 hadde vi 5 styremøter: 1 fysisk møte og 4 digitale møter. På Messenger har vi hatt en 

intern lukket gruppe hvor styret har diskutert saker fortløpende. Dette er spesielt saker i 

forhold til planlegging og fordeling av arbeidsoppgaver, og høringer etterspurt av Norsk 

fosterhjemsforening sentralt. Fordi fylkesstyrets leder er i hovedstyret og regionkontakt for 

region Øst, har nestleder deltatt på regionmøter og ledersamling i leders sted. Alle samlinger 

og møter har vært gjennomført digitalt.  

Samarbeid 

Planlagt møte i mars med Bufetat ved Solveig Morten Buraas ble avlyst grunnet pandemien. Og 

det er derfor heller ikke planlagt nye møter i 2020. Av samme grunn har styret heller ikke deltatt 

på Trygg Base Gruppe med informasjon om samtalegrupper. Fylkesstyret skulle etter planen være 

representert på Bufetats familiehelg i Lillehammer og Norsk fosterhjemsforenings 

organisasjonskurs, men begge arrangementene ble avlyst som følge av pandemien.  

Samtalegrupper 

Målet til Norsk Fosterhjemsforening Oppland er at det skal være et tilbud om samtalegruppe 

for alle fosterforeldre i Oppland som ønsker det. Målet er ikke nådd, og dette har vi i år ikke 

fått jobbet med p.g.a. pandemien. Samtalegruppene har ikke fått møtt siden mars grunnet 

pandemien. Det er en kontaktperson fra styret i hver av gruppene. Det er opprettet en lukket 

gruppe på Facebook/Messenger for alle gruppene, med unntak av gruppen for fosterfedre på 

Seljelia. Heidi Nordengen har ansvaret for å starte og følge opp samtalegruppene. 

Informasjonsarbeid 

Foreningen har holdt kontakt med medlemmene gjennom Facebook siden.  

Facebook siden er vår største informasjonskanal. Der legges det ut informasjon og 

invitasjoner til arrangementer, også aktuelle artikler innen fosterhjemsomsorg, barnevern og 

annet fagstoff om barn og unge.                                         

Planlagte aktiviteter 

Bowling og pizza for fosterfamilier våren 2020 ble avlyst grunnet korona. Det samme gjelder 

planlagt kinotur for barn og ungdom samt familiedag på Hunderfossen.  

Økonomi 

Per 31.12. 2020 har Norsk fosterhjemsforening Oppland Egenkapital på kr. 78997.- 

Status 

Vi har avtalt å starte samarbeid med Norsk Fosterhjemsforening Hedmark med tanke på 

sammenslåing etter at årsmøtene for begge fylkene er avholdt. Fylkesstyret skal også jobbe 

for å få flere medlemmer i foreningen og vi fortsetter ringerunden til medlemmene våre. 

Styret planlegger aktiviteter som kan gjennomføres med til enhver tids anbefalte 

smitteverntiltak. Et mål er å opprettholde eksisterende og starte opp nye samtalegrupper slik 

alle medlemmer i Oppland skal ha et tilbud om samtalegruppe. 

http://www.fosterhjemsforening.no/oppland

