Fosterhjemsundersøkelsen 2022
Norsk Fosterhjemsforening inviterer deg til å delta i vår store, årlige brukerundersøkelse!
Undersøkelsen gjelder for deg som er 17-25 år. bor i et fosterhjem eller er tilknyttet et fosterhjem under
ettervern.
Formålet med undersøkelsen:
Vi ønsker å gjøre en stor kartlegging årlig for å få frem de viktige brukerstemmene fra ungdom i fosterhjem.
Dine svar er anonyme.
Dine meninger og dine erfaringer er viktig! Vi håper du vil ta deg tid til å svare på undersøkelsen, og sier på
forhånd - Tusen takk!
Det vil være mulig å legge til kommentarer helt til slutt i undersøkelsen.
NB! Du kan ikke lagre undersøkelsen underveis, men kan gå frem og tilbake i dokumentet.

Innhold:
1 Nåsituasjonen ........................................................................................................................................... 2
2 Medvirkning .............................................................................................................................................. 3
3 Samvær og kontakt med foreldre ............................................................................................................. 3
4 Barnevernet og personene du har møtt ................................................................................................... 5
5 Ettervern ................................................................................................................................................... 6
6 Skole/jobb ................................................................................................................................................. 7
Samlet status ................................................................................................................................................. 7

1

1 Nåsituasjonen
1.1 Hvor gammel er du?

1.2 Hva stemmer for deg?
(velg et svarsalternativ)

1.3 Hvordan opplever du det å bo i fosterhjem eller ha ettervern i tilknytning til ditt fosterhjem?
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2 Medvirkning
2.1 Opplever du at du får være med å medvirke (si din mening og bli lyttet til) før barnevernet beslutter i
viktige spørsmål som gjelder deg?

2.2 Opplever du at du får være med å medvirke (si din mening og bli lyttet til) i fosterhjemmet, i viktige
spørsmål som gjelder deg?

3 Samvær og kontakt med foreldre
3.1 Har du hatt/eller har du samvær med din forelder/dine foreldre?

3.1.a Hvordan er/var det for deg å ha samvær med dine foreldre?
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3.2 Opplever du at du fikk/får være med å medvirke (si din mening og bli lyttet til) om samvær med dine
foreldre?

3.3 Har du noen form for kontakt med dine foreldre utenom samvær?

3.3.a Hvordan er/var det for deg å ha kontakt med dine foreldre?

3.4 Opplever du at du fikk/får være med å medvirke (si din mening og bli lyttet til) om kontakt med dine
foreldre?

4

4 Barnevernet og personene du har møtt
4.1 Hvor trygg var/er du på din kontaktperson i barnevernet?
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er ikke trygg i det hele tatt og 6 er kjempetrygg

4.2 Hvor trygg var/er du på din tilsynsperson?
(ikke din kontaktperson, men den som sjekker at barnevernet og dine fosterforeldre behandler deg bra
og følger loven)
Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er ikke trygg i det hele tatt og 6 er kjempetrygg

4.3 Fikk/får du være med å medvirke og si fra om egne ønsker og behov når det gjelder hvordan møter
med tilsynspersonen din skal foregå?
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4.4 Har du hatt eller har du en tillitsperson?
Barn/ungdom som barnevernet har overtatt omsorgen for har rett til en tillitsperson, og dette er en person du selv
kan velge. Tillitspersonen skal gi deg trygghet slik at du lettere kan si dine meninger i barnevernssaken din.
Tillitspersonen skal styrke din medvirkning.

4.4.a Er du trygg på din tillitsperson, og kan fortelle akkurat det du mener?

4.4.b Har du savnet å ha en tillitsperson som du er skikkelig trygg på og kan si akkurat det du mener

5 Ettervern
5.1 Vet du hva ettervern er?

5.2 Har du snakket med noen om ettervern?
(du kan velge flere svaralternativer)

6

6 Skole/jobb
6.1 Går du på videregående skole eller er lærling?

6.1.a Du svarte Ja på forrige spørsmål, og går på videregående skole eller er lærling.
Har du tenkt på hva du vil gjøre etter videregående/lærlingtiden?

6.2.a Du svarte Nei på forrige spørsmål, og går ikke på videregående skole eller er lærling.
Går du på høyskole eller universitet?

6.2.b Jobber du heltid eller deltid?

Samlet status
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