14. februar 2022

Fosterhjemsundersøkelsen 2022
Norsk Fosterhjemsforening inviterer deg til å delta i vår store, årlige brukerundersøkelse!
Undersøkelsen gjelder for deg som:
Er fosterforelder i kommunalt fosterhjem eller i statlig familiehjem (spesialiserte fosterhjem)
Har ungdom boende på ettervern eller ungdom som har flyttet ut, men hvor du har avtale med
barneverntjenesten om oppfølging i ettervernfase
Formålet med undersøkelsen:
Vi gjør en slik stor kartlegging årlig for å få frem brukerstemmene fra fosterhjemmene. Vi påvirker
myndighetene og viser hva barn og voksne i fosterhjem trenger, og hva ungdom på ettervern har behov for.
Din stemme er viktig! Som medlem i Norsk Fosterhjemsforening har du nå en unik mulighet til å påvirke
utforming av fosterhjemsområdet.
NB! Har du flere barn plassert, velg å svare for ett av disse, eller svar på undersøkelsen flere ganger.
Det tar ca. 25 min å fullføre, og det er 19 ulike hovedtemaer. Svarene vil være anonyme.
Vi håper du vil ta deg tid til å svare på undersøkelsen, og sier på forhånd - Tusen takk!
Det vil være mulig å supplere med kommentarer helt til slutt i undersøkelsen.
NB! Du kan ikke lagre undersøkelsen underveis, men kan gå frem og tilbake i dokumentet.
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1 Informasjon om dagens plassering
1.1 Hvor mange fosterbarn har du?

1.2 Hvor gammelt er barnet/ungdommen?

1.3 Hvor lenge har du hatt barnet/ungdommen boende i fosterhjemmet?

1.4 Har barnet/ungdommen tidligere vært plassert i annet/andre fosterhjem eller på institusjon før det
kom i fosterhjem til deg?

1.5 Hvilken type plassering har du i dag?

1.6 Ga barnverntjenesten ved plassering informasjon om plasseringen var av kortvarig eller langvarig
art? Alle fosterhjemsplasseringer er som utgangspunkt midlertidige, og det skal jobbes med sikte på en
tilbakeføring, men man kan likevel legge til grunn i konkrete tilfeller at plasseringen trolig kan bli mer
langvarig.

1.7 Fosterhjemmet består av:

1.8.a Hvilken type fosterhjem er du?
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1.8.b Hadde du noen relasjon til barnet/ungdommen før plassering?

1.8.c Du svarte at du har en slektsplassering.
Hva er din relasjon til barnet/ungdommen?

1.9 Har fosterhjemmet egenfødte/adopterte barn under 18 år?

1.9.a Du svarte Ja på forrige spørsmål, fosterhjemmet har egenfødte/adopterte barn under 18 år.
Hvordan opplever du at fosterhjemsplasseringen påvirker situasjonen til egenfødte/adopterte barn?

1.10 Har du søsken plassert?

1.10.a Du svarte Ja på forrige spørsmål, og har søsken plassert.
Er det ulike tiltak og ordninger for hvert av barna?
(F.eks. samvær, oppfølgingstiltak m.m.)

1.10.b Du svarte Ja på forrige spørsmål, søsknene har ulike tiltak og ordninger.
Hva betyr dette for de andre medlemmene i fosterhjemmet?

1.11 Hvilken omsorgskommune har ansvar for nåværende plassering?
Omsorgskommunen er den kommunen som har fremmet barnevernssaken for fylkesnemnda, og som er ansvarlig for
gjennomføring, oppfølging og kontroll, jf. barnevernloven 8-4.

Her presenteres kun kommuner med flere enn 6 respondenter, og som fått score fra 4 og oppover. Øvrige
er tatt vekk av anonymiseringsgrunn.

Figuren fortsetter på neste side
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Fortsettelse av figur fra forrige side.

1.11.1 Er omsorgskommunen den samme som fosterhjemskommunen?
(Fosterhjemskommunen er der barnet/ungdommen bor)

1.11.1.a Du svarte Nei på forrige spørsmål, omsorgskommunen er ikke den samme som
fosterhjemskommunen.
Hvor langt unna ligger omsorgskommunen i reisevei med bil fra fosterhjemmet?

1.12 Har du, eller har du hatt, oppdrag med ungdom under ettervern?

1.12.a Har du hatt avtale om oppfølging av fosterungdom som er utflyttet på etterverntiltak?

1.13 Er du fosterhjem for enslig mindreårig asylsøker?

1.14 Har du erfaring som fosterforelder fra barn/ungdom med minoritetsetnisk bakgrunn?

1.14.a Du svarte Ja på forrige spørsmål, og har erfaring med barn/ungdom med minoritetsetnisk
bakgrunn.
Har du som fosterhjem også minoritetsetnisk bakgrunn?

1.14.b Hvor enig er du i følgende påstand:
«Det minoritetsetniske perspektivet er/ble tydeliggjort av barneverntjenesten og anført som et viktig
premiss for omsorgsoppdraget»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig
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1.14.c Hvor enig er du i følgende påstand:
«Fosterhjemmet får/fikk støtte, videreopplæring eller lignende for å kunne imøtekomme
barnets/ungdommens rett til kontinuitet i disse spørsmålene som gjelder minioritetsetniske forhold?»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

1.14.d Hvor enig er du i følgende påstand:
«Det er/har vært mulig å understøtte barnets/ungdommens kultur og identitet på ditt bosted og
gjennom arenaer som barnet/ungdommen har tilgang til»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

2 Motivasjon, forventning og rekruttering
2.1 Hva var hovedmotivasjonen for å bli fosterhjem?

2.2 Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Det å være fosterforeldre har vært slik som jeg ble forespeilet ved rekruttering»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

2.3 Har arbeidsbelastningen ved fosterhjemsoppdraget vært som forventet?

2.4 Hvilken forventning hadde du til oppdragets varighet i forkant av plasseringen?
2.4.a)

2.4.b)

2.4.c)
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2.5 Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Min økonomiske trygghet blir ivaretatt slik jeg ble forespeilet og forstod det ved rekruttering til
fosterhjemsoppdraget»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

2.6 Har familien samlet sett, blitt belastet med økonomisk tap som følge av et fosterhjemsoppdrag?

2.6.a Du svarte Ja på forrige spørsmål, familien har blitt belastet med økonomisk tap som følge av et
fosterhjemsoppdrag.
Hva er årsaken til at familien har lidt økonomisk tap?
(du kan velge flere svaralternativer)

2.7 Hva er de tre største utfordringene med å være fosterhjem?
(du kan velge inntil 3 svaralternativer)
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2.8 Hva mener du er de viktigste tiltakene myndighetene kan gjøre for å rekruttere flere fosterhjem?
(du kan velge inntil 3 svaralternativer)

2.9 Med din nåværende erfaring som fosterhjem, ville du fremdeles tatt på deg dette
fosterhjemsoppdraget?

2.10 Vil du anbefale andre å bli fosterforeldre?

2.11 Vil du gå inn i et nytt fosterhjemsoppdrag?

2.12 Ser du på barnet/ungdommen som et fullverdig medlem av din familie?

3 Informasjon om barnet/ungdommen før plassering
3.1 Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Jeg fikk nok informasjon om barnets/ungdommens fungering og helse (psykisk/fysisk) før plassering»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig
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4 Barnets/ungdommens helse og tilretteleggingsbehov
4.1 Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Barnet/ungdommen har betydelig større omsorgsbehov enn barn/ungdommer på samme alder»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

4.2 Har barnet/ungdommen gjennomført en tverrfaglig kartlegging av sin helse og sitt mestringsnivå?

Du svarte Ja på forrige spørsmål, barnet/ungdommen har gjennomført tverrfaglig helsekartlegging.
4.2.a I hvilken grad har dette gitt nyttig informasjon til rett oppfølging av barnet i fosterhjemmet?

4.2.b Hvordan har det vært for barnet/ungdommen med slik helsekartlegging?

4.2.c Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Barneverntjenesten har hatt nytte av helsekartleggingen i sin oppfølging av barnet/ungdommen»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

4.3 Har barnet/ungdommen behov for tilretteleggingstiltak?

4.3.a Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Barnet/ungdommen får de tilretteleggingstiltak som hen har behov for»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

4.3.b Hvilke forsterkningstiltak er satt inn i fosterhjemmet for å ivareta barnet/ungdommens
tilretteleggingsbehov?
(du kan velge inntil 3 svaralternativer)
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Du svarte at du er helt eller delvis frikjøpt på forrige spørsmål.
4.4.a I hvor stor stillingsprosent er du frikjøpt?

4.4.b Hva er antatt lengde på frikjøpet?

4.4.c Over hvor lang tid har du vært frikjøpt helt eller delvis?

4.4.d Hva har vært hovedbegrunnelsen for frikjøpet?
(du kan velge flere svaralternativer)

4.4.e Opplever du at frikjøpsgraden er tilstrekkelig for å utføre fosterhjemsoppdraget på en god måte?

4.4.f Får du noe godtgjøring for å være fosterhjem i tillegg til helt eller delvis frikjøp?
Bufdir anbefaler kommunene fra 1.1. 2022 å gi alle kommunale fosterhjem en fast grunnstøtte på 1 G årlig, i tillegg til
kompensasjon for tapt arbeidsinntekt. Grunnstøtte ble tidligere kalt «arbeidsgodtgjøring».

4.4.g Dersom du ikke har vært frikjøpt i den grad det har vært behov for – hva skyldes det?
(du kan velge flere svaralternativer)

4.4.h Hvordan blir du kompensert for lønnstapet ved frikjøpet?
(du kan velge flere svaralternativer)
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4.4.i Får du kompensert for tap av tjenestepensjon?

4.4.j Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Frikjøpet har vært avgjørende for å kunne mestre fosterhjemsoppdraget»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

4.4.k Hvor enig er du i følgende utsagn:
«God veiledning kunne redusert behovet for frikjøp»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

4.4.l Hvilke konsekvenser har det hatt for deg å være frikjøpt?
(du kan velge inntil 3 svaralternativer)

5 Oppfølging fra andre offentlige instanser
5.1 Har barnet/ungdommen hatt behov for tilretteleggingstiltak fra andre instanser (ikke
barneverntjenesten)?

5.1.a Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Barnet/ungdommen får den oppfølgingen hen trenger fra andre instanser»
(eksempel, fastlege, Bup, DPS, tannlege, skole, PP-tjeneste, etc)
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig
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5.1.b Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Barnet/ungdommen får tjenestetilbud i bostedskommunen i tråd med behovet»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

5.1.c Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Bostedskommunen oppleves som imøtekommende overfor barnet/ungdommen og fosterforeldrene i
forhold til ivaretagelse av barnets rettigheter»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

5.2 Får barnet/ungdommen ekstra oppfølging eller tilrettelegging i barnehage/på skole?

5.3 Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Barneverntjenesten og jeg har en lik oppfatning av barnets/ungdommens utfordringer og behov»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

6 Økonomiske forhold og avtalen med oppdragsgiver
6.a Er du kjent med de nye faglige anbefalingene fra Bufdir om ny fosterhjemsstrategi og økonomiske
rammevilkår som gjelder fra 1.1.2022?
Det betyr at kommunene anbefales at alle ordinære fosterhjem skal motta grunnstøtte, som før het
arbeidsgodtgjøring, og det skal være standardiserte perioder for frikjøp ved barnets/ungdommens plassering etter
hens alder, og kriterier for å vurdere videre frikjøp – se https://bufdir.no/fosterhjemsstrategien

6.b Opplever du at de nye anbefalingene kan bidra til større forutsigbarhet med hensyn til hvilke
økonomiske rammevilkår som gjelder?

6.c Er din avtale med kommunen gjennomgått og fornyet i forhold til de nye faglige anbefalingene fra
BufDir?

21

6.1 Opplever du noen endringer med hensyn til økonomiske ytelser eller forsterkningstiltak rundt
barnet/ungdommen etter at barnevernreformen trådte i kraft 1. januar 2022?
Barnevernreformen/oppvekstreformen går alt ut på at kommunene overtar alt økonomisk ansvar for kommunale
ordinære fosterhjem, og opplæring og veiledning av fosterhjem etter at barnet/ungdommen er plassert. Egenandel til
spesialiserte fosterhjem (familiehjem) skal øke. Man satser på forebygging, samhandling og samarbeid mellom ulike
tjenesteytere i kommunen. Kommunepolitikerne skal få rapport fra barnevernet minst en gang årlig, og har det
overordnede ansvaret for feltet.

6.2 Hvor enig er du i følgende utsagn:
«De økonomiske ytelsene for å finansiere tiltak til barnet/ungdommen er tilstrekkelig»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

6.3 Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Fosterfamiliens økonomiske trygghet har blitt svekket som følge av fosterhjemsoppdraget»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

6.4 Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Den månedlige utgiftsdekningen dekker de faktiske utgiftene til barnet/ungdommen i fosterhjemmet»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

6.5 Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Det er enkelt å få dekket ekstrautgifter som oppstår, utover det faste månedsbeløpet»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

6.6 Har du mottatt etableringstilskudd da barnet/ungdommen flyttet inn?

6.6.a Du svarte Ja på forrige spørsmål, og har mottatt etableringstilskudd.
Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Etableringstilskuddet hjemmet mottok da barnet/ungdommen flyttet inn var tilstrekkelig til å dekke
utgiftene til nødvendig basisutstyr»
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Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

6.7 Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Hensyn til økonomi er et hinder for at barneverntjenesten skal innvilge tiltak som barnet/ungdommen
og fosterhjemmet har behov for»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

6.8 Har du gjennomgått avtalen med oppdragsgiver før plassering?

6.9 Er det jevnlig gjennomgang av avtalen med oppdragsgiver?

7 Oppfølging og veiledning
7.1 Hvor enig er du i følgende påstand:
«Jeg får den oppfølgingen jeg trenger fra min oppdragsgiver»
Oppdragsgiver er den man inngår kontrakt med når det gjelder fosterhjemsoppdraget (enten privat
fosterhjemsleverandør, Bufetat eller Barneverntjenesten)
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

7.2 Hvor enig er du i følgende påstand:
«Oppdragsgiver bistår, eller har bistått, meg på en god måte i kontakten med andre offentlige etater som
skole, PPT, helse, koordinerer tiltak, deltar i møter, hjelper med å utforme søknader m.m.»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

7.3 Hvor enig er du i følgende påstand:
«Barnet/ungdommen får god oppfølging av barneverntjenesten»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig
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7.4 Hvor enig er du i følgende påstand:
«Jeg opplever at barnet/ungdommen har god kontakt med sin kontaktperson i barneverntjenesten»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

7.5 Har du behov for avlastning?

7.5.a Du svarte Ja på forrige spørsmål, det er behov for avlastning.
Hvor enig er du i følgende påstand:
«Jeg får den avlastningen det er behov for»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

7.6 Har du behov for veiledning i forhold til å ivareta omsorgen for barnet/ungdommen?

7.6.a Du svarte Ja på forrige spørsmål, det er behov for veiledning i forhold til å ivareta omsorg for
barnet/ungdommen.
Hvor enig er du i følgende påstand:
«Jeg får den veiledningen som trengs til å ivareta omsorgen for barnet/ungdommen»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

7.7 Har du behov for veiledning i forhold til barnets/ungdommens foreldre og slekt?

7.7.a Du svarte Ja på forrige spørsmål, det er behov for veiledning i forhold til barnets/ungdommens
foreldre og slekt.
Hvor enig er du i følgende påstand:
«Jeg får den veiledningen som trengs til å ivareta forholdet til barnets/ungdommens foreldre og slekt»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

7.8 Har reformendringene med overføring av ansvar for veiledning av fosterhjem til kommunene
påvirket veiledningstilbudet dere får?
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7.9 Får dere et fast faglig veiledningstilbud i 2022 fra kommunen?

7.10 Har barnet/ungdommen skiftet kontaktperson i løpet av plasseringen?

7.10.a Du svarte ja på forrige spørsmål, barnet/ungdommen har skiftet kontaktperson i løpet av
plasseringen.
Har det hatt betydning for ivaretagelse av barnets/ungdommens beste?

7.11 Oppfølgingsbesøk fra barneverntjenesten
7.11.a Hvor mange oppfølgingsbesøk har dere hatt fra kontaktperson/barneverntjenesten i løpet av de
siste 12 månedene?

7.11.b Opplever du at barnet/ungdommen har tillit til sin kontaktperson?

7.11.c Opplever du oppfølgingsbesøkene som nyttige for deg som fosterforelder?

7.12 Tilsynsfører og tilsynsbesøk

7.12.a Hvor mange tilsynsbesøk har vært gjennomført i løpet av de siste 12 månedene?

7.12.b Opplever du at barnet/ungdommen har tillit til sin tilsynsfører?
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7.12.c Hvor mange ganger har barnet/ungdommen skiftet tilsynsfører i løpet av plasseringen?

7.13 Har barnet/ungdommen en tillitsperson?

7.13.a Du svarte Ja på forrige spørsmål, barnet/ungdommen har en tillitsperson.
Blir tillitspersonen aktivt brukt for å fremme barnets/ungdommens medvirkning?

7.14 Har du hatt utfordringer med nødvendige og praktiske løsninger for barnet/ungdommen slik som:
(du kan velge flere svaralternativer)

31

8 Opplæring
8.1 Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Jeg har fått tilstrekkelig opplæring i forkant av fosterhjemsoppdraget»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

8.2 Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Jeg har fått realistisk opplæring i forkant av fosterhjemsoppdraget som har gjort meg forberedt på hva
jeg har kunnet forvente å møte av utfordringer»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

8.3 Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Jeg har fått tilgang til tilstrekkelig opplæring og tilgang til ekstra kompetansepåfyll ved behov under
plasseringen»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

8.4 Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Jeg har fått tilstrekkelig opplæring til å ivareta barn og unge med traumer»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

8.5 Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Jeg har fått tilstrekkelig opplæring til å ivareta barn og unge med en annen religion enn fosterhjemmet»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

8.6 Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Jeg har fått tilstrekkelig opplæring til å ivareta barn og unge med funksjonsnedsettelser»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig
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8.7 Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Jeg har fått tilstrekkelig opplæring til å ivareta barn og unge med annen etnisk bakgrunn enn
fosterhjemmet»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

8.8 Hvor enig er du i følgende utsagn:
«Jeg har fått tilstrekkelig opplæring til å ivareta barn og unge som bryter med normer for kjønn og/eller
seksualitet (eks. lesbiske, bifile, homofile og transpersoner)»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

9 Samvær
9.1 Hvem har barnet/ungdommen samvær med?
(du kan velge flere svaralternativer)

9.1.1.a Hvor mange samvær per år skal barnet/ungdommen ha med sin mor og/eller far totalt?

9.1.1.b Hva er lengden på samværet med mor og/eller far?
Angi samlet lengde på samvær(ene).

9.1.1.c Er det fastsatt samvær med tilsyn?

9.1.1.d Hvor foregår samværene?
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9.1.1.e Dersom barnet/ungdommen skal ha samvær utenfor fosterhjemmet, hvor mye tid i året bruker
hen samlet til å reise til/fra samvær?

9.1.1.f Dersom barnet skal ha samvær utenfor fosterhjemmet, hvem bringer barnet til samvær?

9.1.1.g Hender det at du som fosterforelder blir benyttet som tilstedeværende trygghetspersoner for
barnet/ungdommen under samvær?

9.1.1.h Har samværsomfanget endret seg for barnet siden høsten 2019?

9.1.2 Hvor enig er du i følgende påstand:
«Samværsgraden (antall og lengde, ev fravær av samvær) som er bestemt er til det beste for
barnet/ungdommen»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

9.1.3 Hvor enig er du i følgende påstand:
«Samvær med biologisk familie er en viktig arena for barnets/ungdommens identitetsutvikling»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

9.1.4 Skjer det ofte endringer i faktisk samvær i forhold til det som var avtalt, for eksempel at foreldre
ikke møter opp, eller at de endrer tider, etc?

9.1.5 Hvordan forberedes samværene for barnet/ungdommen?
(du kan velge flere svaralternativer)
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9.1.6 Hvordan snakkes det med barnet eller ungdommen om samværene etterpå?
(du kan velge flere svaralternativer)

Samarbeid rundt samvær
9.1.7 Er foreldrene til stede ved spesielle anledninger, som noen bursdager, konfirmasjon og
skoleavslutninger?

9.1.8 Har foreldrene vært uenige i samværsordningen og prøvd å få den endret?

9.1.8.a Du svarte Ja på forrige spørsmål, foreldrene har vært uenige i samværsordningen
Hvordan har de prøvd å få den endret?

9.1.9 Har fosterbarnet vært uenige i samværsordningen og prøvd å få den endret?

9.1.9.a Du svart Ja på forrige spørsmål, fosterbarnet har vært uenig i samværsordningen.
Hvordan har hen prøvd å få den endret?
(du kan velge flere svaralternativer)

9.1.10 Har du erfaring med at barnet/ungdommen blir påvirket av foreldrene til å ønske mer samvær
eller til å mislike å være i fosterhjemmet?

9.1.10.b Har du erfaring med at dere har fått hjelp av kontaktperson eller andre til å prøve å løse slike
situasjoner?

9.1.11 Har du erfaring med at foreldrene støtter opp om fosterhjemsplasseringen og påvirker
barnet/ungdommen slik at hen skal like å bo i fosterhjemmet?
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9.1.12 Hvordan ville en ideell samværsordning vært fra ditt ståsted som fosterforelder?
(du kan velge flere svaralternativer)

9.1.13 Hvor enig er du i følgende påstand:
«Barnevernet jobber aktivt for at du, foreldre og kontaktpersonen skal bli bedre på å samarbeide rundt
samvær, til det beste for barnet/ungdommen»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

Samvær og medvirkning
9.2 Hvor enig er du i følgende påstand:
«Jeg som fosterforelder får/har fått medvirke i spørsmål om utforming av samværsordningen»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

9.3 Hvor enig er du i følgende påstand:
«Barnet/ungdommen får/har fått medvirke i spørsmål om samvær»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

9.4 Hvor enig er du i følgende påstand:
«Våre egenfødte barn/ungdommer har fått medvirke i spørsmål om samvær»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig
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10 Kontakt med foreldre
Barnets/ungdommens digitale kontakt med foreldre
10.1 Hvor enig er du i følgende påstand:
«Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og veiledning om digital kontakt mellom barn/ungdom i fosterhjem
og deres foreldre»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

Din kontakt med barnets/ungdommens foreldre
10.2 Hvor ofte har du kontakt med minst en av barnets/ungdommens foreldre?

10.2.a Hvordan vurderer du kontakten med barnets/ungdommens mor?
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er dårlig og 6 er god

10.2.b Hvordan vurderer du kontakten med barnets/ungdommens far?
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er dårlig og 6 er god

10.2.c Hvis kontakten med barnets/ungdommens far eller mor oppleves som vanskelig, hva er grunnene
til dette?
(du kan velge flere svaralternativer)
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10.3 Hvilke andre personer i fosterbarnets familie og nettverk har du kontakt med?
(du kan velge flere svaralternativer)

10.4 Hvor enig er du i følgende påstand:
«God kontakt mellom meg som fosterforelder og med barnets/ungdommens foreldre er viktig for
barnet/ungdommen»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

11 Barnets/ungdommens rett til medvirkning og familieliv
11.1 Hvor enig er du i følgende påstand:
«Barnet/ungdommen får medvirke i egen sak og spørsmål som gjelder hen»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

11.2 Oppfatter du at det blir dokumentert dersom barnevernet mener noe i strid med
barnets/ungdommens egne ønsker?

11.3 Hvor opplever du at barnet/ungdommen har størst familietilhørighet?
(du kan kun velge ett svarsalternativ)
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12 Samarbeid med barneverntjenesten
12.1 Hvor enig er du i følgende påstand:
«Det er et godt samarbeid mellom meg og barneverntjenesten»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

12.2 Har du hatt samarbeidsvansker/konflikt med barneverntjenesten?

12.2.a Du svarte Ja på foregående spørsmål, og har hatt samarbeidsvansker/konflikt med
barneverntjenesten.
Hva skyldes samarbeidsvanskene?
(du kan velge inntil 3 svaralternativer)

12.2.b Hvilke konsekvenser har samarbeidsutfordringene hatt for fosterhjemsoppdraget?
(du kan velge inntil 3 svaralternativer)
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12.2.c Hva mener du ville bidratt til bedre samarbeid mellom deg og barnevernstjenesten?
(du kan velge flere svaralternativer)

12.3 Hvor enig er du i følgende påstand:
«Jeg er bekymret for at barnevernstjenesten sier opp avtalen og flytter barnet/ungdommen hvis det
oppstår en konflikt mellom meg og barnevernstjenesten»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

12.4 Har du tatt kontakt med statsforvalter (tidligere fylkesmannen) i løpet av plasseringen for å få
hjelp?

12.4.a Du har svart Ja på foregående spørsmål og har tatt kontakt med Statsforvalter (tidligere
fylkesmannen) i løpet av plasseringen.
Har du fått hjelp og råd fra Statsforvalter (fylkesmannen)?

12.5 Dersom du har konflikt eller vansker i samarbeidet med barneverntjenesten, opplever du at det er
noe sted du kan henvende deg for å få støtte og hjelp?

13 Brudd, eller nesten brudd, i fosterhjemsoppdraget
13.1 Har du opplevd at fosterhjemsplasseringen måtte avsluttes (at fosterbarnet måtte flytte ut til
annen omsorgsenhet av andre grunner enn tilbakeføring)?
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13.1.a Du svarte Ja på forrige spørsmål, og har opplevd at fosterhjemsplasseringen måtte avsluttes.
Hva var årsaken til at fosterhjemsplasseringen måtte avsluttes?
(du kan velge inntil 3 svaralternativer)

13.1.b Hvem sa opp oppdraget?

13.1.c Du svarte at det var barneverntjenesten som sa opp oppdraget – ble du/dere informert om at du
kan ha rett til å påklage avgjørelsen?

14 Tilbakeføring til foreldrehjemmet
14.1 Har det vært et tema at barnet skal gjenforenes/tilbakeføres til foreldrehjemmet?

14.1.a Du svarte Ja på forrige spørsmål, gjenforening/tilbakeføring har vært oppe som tema.
Hvem har tatt opp temaet om gjenforening/tilbakeføring?
(du kan velge flere svaralternativer)

14.1.b Hvor i prosessen er dere om ev tilbakeføring/gjenforening?
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14.1.c Hvilken rolle sier barneverntjenesten at du som fosterhjem skal ha fremover i prosessen og i
barnets/ungdommens liv dersom det blir tilbakeføring?
(du kan velge flere svaralternativer)

14.2 Tror du det vil være positivt for barnet/ungdommen med tilbakeføring til foreldrehjemmet?

14.2.a Du svarte Ja på forrige spørsmål, det ville være positivt med tilbakeføring.
Hva er hovedgrunnen til at tilbakeføring vil være til det beste for barnet/ungdommen?

14.2.b Du svarte Nei på forrige spørsmål, det ville ikke være positivt med tilbakeføring.
Hva er hovedgrunnen til at tilbakeføring ikke vil være til det beste for barnet/ungdommen?

15 Rettigheter som fosterforelder til å ivareta barnets/ungdommens
interesser
15.1 Hvor enig er du i følgende påstand:
«Det er avgjørende at jeg som fosterforelder får rettighet til å uttale meg og rett til å påklage avgjørelser
som gjelder barnets/ungdommens sak for å ivareta barnets/ungdommens beste»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig
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16 Ettervern
16.1 Er du fosterforelder for et barn/ungdom på 17 år eller eldre?

16.2 Har barneverntjenesten snakket om ettervern med deg som fosterforelder?

16.2.a Du svarte Ja på forrige spørsmål, barneverntjenesten har snakket med dere som fosterforeldre
om ettervern.
Hvor tidlig tok barneverntjenesten dette opp?

16.3 Har barneverntjenesten snakket med ungdommen om ettervern?

16.4 Har du som fosterforelder snakket med ungdommen om hva som skjer når ungdommen fyller 18 år
eller er ferdig med videregående utdanning?

16.5 Tenker du at ungdommen skal fortsette å bo i fosterhjemmet utover 18 årsdagen?

16.5.a Du svarte Ja på forrige spørsmål, og tenker at ungdommen skal fortsette å bo i fosterhjemmet
utover 18 årsdagen.
Hvor lenge tenker du ungdommen har behov for å fortsette å bo i fosterhjemmet?

16.6 Har du og ungdommen fått tilstrekkelig kunnskap om muligheter for tiltak under ettervern?

16.7 Har du ungdom som er 18 år og over, eller har du avtale med barneverntjenesten om oppfølging i
ettervernfase for ungdom som har flyttet ut?
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16.7.a Hvor enig er du i følgende påstand:
«Ungdommen får gode etterverntiltak»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

16.7.b Hvor enig er du i følgende påstand:
«Fosterhjemmet får nødvendig kompensasjon i ettervernperioden»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

16.8 Har du fosterungdom som er utflyttet på etterverntiltak?

16.8.a Hvis ungdommene tar kontakt med deg for å få hjelp, hvilke forhold er det ungdommene mest
tar kontakt angående:
(du kan velge inntil 3 svaralternativer)

16.8.b Hvor ofte tar de kontakt om hjelp:

16.8.c Hvor ofte møter du ungdommene etter at de har flyttet?

16.8.d Hvor ofte har du digital kontakt med ungdommen etter at de har flyttet?
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16.8.e Har ungdommene kontakt med foreldrene?

16.8.f Har du kontakt med ungdommens foreldre eller annen familie?

17 Spørsmål om pandemisituasjonen
17.1 Hvor enig er du i følgende påstand:
«Fosterhjemsoppdraget har vært mer krevende i pandemitiden»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

17.2 Hvor enig er du i følgende påstand:
«Det er kritisk i forhold til ivaretagelse av barnets/ungdommens helse og fosterfamiliens helse at man
ikke får tilgang til testing og vaksinesvar på Helsenorge.no»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

17.3 Hvor enig er du i følgende påstand:
«Fosterbarnet og fosterfamilien har vært utsatt for høyere smitterisiko som følge av gjennomføring av
samvær og kontakt med ulike personer som ledd i fosterhjemsoppdraget»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

17.4 Hvor enig er du i følgende påstand:
«Jeg har mottatt bistand og forståelse fra barneverntjenesten i forbindelse med utfordringer som skyldes
pandemien»
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er uenig og 6 er enig

18 Effekt av EMD-dommene
(Dommene mot Norge i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen)

18.1 Har EMD-dommene medført endringer for fosterbarnet/ungdommen og fosterhjemmet?
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18.1.a Du har svart Ja på forrige spørsmål, det er endringer etter EMD-dommene.
Har endringene alt i alt vært mest positive eller negative?
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er veldig negativt og 6 er veldig positivt

18.1.b Hvilke positive endringer har EMD-dommene medført?
Du kan velge inntil 3 svarsalternativer

18.1.c Hvilke negative endringer har EMD-dommene medført?
Du kan velge inntil 3 svarsalternativer

Din ansvarlige barneverntjeneste
18.2 Gi din ansvarlige barneverntjeneste et terningkast mellom 1 og 6 (der 6 er best) for din
totalopplevelse av deres oppfølging, innsats, forståelse, samarbeid, etc.

Samlet status
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