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Alle barn
har sin historie

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. De har sin egen
historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle er behovet for
voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.
I Norge bor over 11 500 barn og unge i fosterhjem, og behovet
for nye fosterhjem øker hvert år. Fosterforeldre gjør en viktig
innsats for barnas fremtid. Å være fosterhjem gir mye glede
og fosterforeldre selv sier at den største er å oppleve positive
endringer hos barnet. Mange anbefaler andre å bli fosterforeldre og
kan selv tenke seg å bli det igjen (Ipsos 2017).
For barna handler det ofte om det mange tar for gitt. Å ha noen
som hjelper til med leksene, som følger på fotballtrening og heier
fra sidelinja. Noen som sier «god natt» og som gjør at du sover
godt, hver natt. Det handler om å være trygg, å vite at noen bryr
seg. En god oppvekst varer livet ut, og for mange barn og unge
utgjør fosterfamilien den store forskjellen.
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Hva er et fosterhjem?

Et fosterhjem tar vare på barn og unge som ikke kan bo hos
foreldrene sine. Noen har behov for et fosterhjem i en periode,
mens andre har behov for et fosterhjem de kan vokse opp i.
Fosterforeldrene har den daglige omsorgen for barnet på
vegne av barnevernstjenesten. Barnevernet har ansvar for å
følge opp barnet og fosterhjemmet, og sørge for nødvendige
støttetiltak. Fosterforeldrene samarbeider med barnets familie og
barnevernstjenesten om barnets behov og barnets fremtid.
Som fosterforelder har du en enestående mulighet til å gi barn og
unge en fremtid i trygge omgivelser.
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Fosterbarn trenger
voksne som:
• er til å stole på
• har tid til å lytte
• lar dem være barn
• lar dem føle seg verdsatt
• gir dem en ordnet tilværelse
• følger opp skolearbeid
og hjelper til med lekser
• lærer dem forskjell på rett
og galt
• gir rom for mestring og positiv
aktivitet
• forstår at uro, sinne eller tilbaketrekking kan være uttrykk for en
vanskelig livssituasjon
• respekterer at de har
en biologisk familie
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Vi trenger alle typer
fosterforeldre

Fosterbarn er ulike, både i alder, personlighet og omsorgsbehov.
Derfor trengs det også et mangfold av fosterhjem. Fosterfamilien
kan bestå av gifte, samboere, likekjønnede par eller en enslig
person. Det kan være barn i familien, eller familien kan være
barnløs. Familien kan være etnisk norsk, eller ha en annen
kulturbakgrunn. Noen fosterforeldre bor på landet, andre i byer.
Felles er at de er voksne med god omsorgsevne og overskudd til
andre. Og at de ser gleden i å hjelpe et barn til en bedre fremtid.
Det er det enkelte barnets behov som ligger til grunn for valg av
fosterhjem. Barnevernstjenesten skal ta hensyn til barnets etniske,
religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn, og skal alltid undersøke
om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som
fosterforeldre.
Barnets foreldre skal gis anledning til å uttale seg om valg av
fosterhjem. Barn som er fylt syv år, og yngre barn som er i stand
til å danne seg eget synspunkt, skal også bli hørt før fosterhjem
velges.
Alle som ønsker å bli fosterforeldre vil bli vurdert. Det er behovet
til det enkelte barn som er viktig ved vurderingen av fosterforeldre.
Selv om behovet for fosterforeldre er stort, kan det derfor av og til
ta litt tid å finne den riktige matchen mellom voksne og barn.
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Kan noen i barnets slekt
eller nettverk være
fosterforeldre?

Når det er bestemt at barnet trenger fosterhjem, undersøker
barnevernstjenesten om det er noen i barnets slekt eller nære
nettverk som kan være fosterhjem.
Fosterhjem fra slekt og nettverk godkjennes på samme
måten som andre fosterhjem, og tilbys tilpasset opplæring
og oppfølging.
Familieråd blir ofte brukt for å finne fosterhjem i familie eller
nettverk. Familieråd involverer barnet selv og personer i barnets
familie eller nære nettverk for å finne gode løsninger. I tillegg til
familie kan naboer, venner, lærere, fotballtrenere og andre være
med i familierådet. Barnet bestemmer hvem som skal delta og er
til stede på familierådsmøtene, som arrangeres i samarbeid med
barnevernstjenesten. Du kan lese mer og se filmer om familieråd
på bufdir.no/familierad
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Hvordan bli fosterhjem?

Bufetat har rådgivere du kan snakke med. Der får du også
informasjonsmateriell, invitasjon til informasjonsmøte/samtale og
orientering om opplæringstilbud. Du finner kontaktinformasjon til
Bufetat der du bor på side 27 eller på fosterhjem.no
Aktuelle familier får tilbud om PRIDE-kurs, som er et rekrutteringsog opplæringskurs for alle som vil bli fosterforeldre. Kurset gir god
grunnopplæring, og er også en fin måte å finne ut om det å være
fosterhjem er noe for deg eller dere. Fosterforeldre må legge frem
politiattest.
Familier som har fullført opplæring blir vurdert og gitt en generell
forhåndsklarering. Det er viktig å være klar over at det kan gå noe
tid før du blir kontaktet om et bestemt barn. Det er barnevernstjenesten i den kommunen du bor i som godkjenner det enkelte
fosterhjem. I tillegg til å vurdere de alminnelige kravene som stilles
til fosterforeldre, vurderes du eller dere opp mot det aktuelle
barnets behov.
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Hvordan bli fosterhjem:

UTFYLLING AV
SKJEMA FOR EGENPRESENTASJON

SAMTAL
FOSTER
RÅDGIVE

VURDERING MOT ET SPESIELT
BARN/FAMILIEN ØNSKER Å VÆRE
FOSTERFAMILIE FOR BARNET

BLI MER KJENT MED BARNET OG F
 AMILI
TIL BARNET/PLANLEGGE STØTTETILTAK O
OPPFØLGING AV FOSTERFAMILIEN
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AMTALE MED
OSTERHJEMSÅDGIVER

AMILIEN
LTAK OG

OPPLÆRING

GODKJENNING SOM FOSTERFAMILIE FOR DET BESTEMTE
BARNET

INNFLYTTING
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Fosterforeldre får
opplæring og veiledning

PRIDE er et opplæringsprogram som gir grunnopplæring og
god mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for
deg eller dere. PRIDE bygger på grunntanken om at en godt
fungerende fosterhjemsomsorg er dyktige og kompetente
fosterforeldre i samspill med andre rundt barnet.
Gjennom temasamlinger, samtaler og hjemmebesøk, får man
kjennskap til hvilke ferdigheter som kreves. For de som blir
fosterforeldre for et barn de allerede kjenner, tilbys en spesialtilpasset versjon av PRIDE eller tilsvarende opplæring. PRIDE har
også en rekke kurs om ulike temaer som fosterforeldre kan ha
behov for å vite mer om.
Fosterbarnet og fosterfamilien følges opp av kommunen som har
plassert barnet. Innhold og hyppighet i oppfølgingen avhenger av
hvor lenge plasseringen har vart og hvilke behov fosterbarnet og
fosterforeldrene har. Generelt er det behov for noe tettere kontakt
og oppfølging i den første fasen etter innflytting, men også senere
kan det komme perioder med behov for tett oppfølging.
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Kontakten med
fosterbarnets familie

De aller fleste barn som bor i fosterhjem skal ha samvær
og annen kontakt med foreldre, søsken og andre viktige
personer i livet sitt.
Flyttingen til fosterhjem kan være krevende, og det er ofte mange
følelser involvert når et barn flytter i fosterhjem, også for barnets
familie. Derfor er det viktig å vite at barnevernstjenesten aktivt
støtter både foreldre og fosterforeldre i denne perioden.
Barnevernet har også ansvaret for å opprettholde kontakten
mellom fosterbarnet og barnets familie etter at barnet har flyttet
i fosterhjem. Omfanget av kontakten avhenger blant annet av
barnets alder og hvor lenge barnet skal bo i fosterhjemmet.
Foreldre og fosterforeldre deler et felles ønske,
nemlig at barnet skal ha det bra.
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Beredskapshjem
og familiehjem

Noen barn og unge har behov for et fosterhjem med
særlig kompetanse, erfaring og ressurser. Slike fosterhjem
kan være knyttet direkte til en fosterhjemstjeneste, en
barnevernsinstitusjon eller være en del av et selvstendig
tiltak. Fosterhjemmene har tett oppfølging, veiledning og
beredskapsordning, og Bufetat er oppdragsgiver.
Beredskapshjem: Et beredskapshjem skal kunne ta imot barn og
unge som er i en akutt situasjon. Barna bor her i en kort periode,
og beredskapshjemmet skal ha omsorgen for barnet inntil en
varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller barnet
flytter tilbake til foreldrene sine. For å bli beredskapshjem, må
man være godkjent som fosterhjem og være i stand til å ta imot
et barn på kort varsel. Kravet er at en voksen person er fulltids
engasjert i beredskapsoppgaven.
Familiehjem: Et familiehjem skal kunne ta imot barn og unge med
behov for ekstra oppfølging. For å være familiehjem, kreves det
at en av de voksne i familien fortrinnsvis har en fagutdanning for
å jobbe med barn og som har dette oppdraget på fulltid. Familien
får tett oppfølging og veiledning. Familiehjem må også være
godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring.
23

Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

Økonomisk godtgjøring

Fosterhjemsgodtgjøringen består av arbeidsgodtgjøring
samt en utgiftsgodtgjøring som skal dekke oppholdsutgifter,
klær, fritidsaktiviteter, reiser og andre utgifter. Størrelsen på
utgiftsdekningen varierer med barnets alder. Utgiftsgodtgjøringen
er skattefri, mens arbeidsgodtgjøringen skattlegges som lønn.
Godtgjøringen avtales mellom barnevernstjenesten og det enkelte
fosterhjem. Trenger et fosterbarn spesiell oppfølging eller særlig
tilsyn, kan det settes inn tiltak tilpasset barnets behov. Dette
kan blant annet være økonomisk godtgjøring, ekstra veiledning,
avlastning og støttekontakt.
I enkelte tilfeller gis en av fosterforeldrene muligheten til å
være hjemme med fosterbarnet i en periode. Da utbetales det
vanligvis en forhøyet arbeidsgodtgjøring som tilsvarer tapt
arbeidsfortjeneste.
Fosterhjem i familie eller nettverk er likestilt med andre
fosterhjem når det gjelder arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning.
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Vil du vite mer?
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har ansvaret for
det statlige barnevernet. Rekruttering av fosterhjem er en av
oppgavene våre.
På fosterhjem.no har vi samlet informasjon om fosterhjem, historier
fra fosterbarn og fosterforeldre selv og ofte stilte spørsmål om
fosterhjem. Vil du vite mer, kan du ta direkte kontakt med en
fosterhjemsrådgiver der du bor.

Region øst
Akershus
Hedmark
Oppland
Oslo
Østfold

466 16 800
466 16 490
466 16 610
23 42 80 09
466 16 900

Region sør
Arendal
Buskerud
Kristiansand
Telemark
Vestfold

466 17 900
466 17 800
466 17 900
466 17 700
466 18 100

Region vest
Bergen
Haugesund
Sogn og Fjordane
Stavanger

466 19 000
466 19 000
466 19 000
466 19 000

Region Midt-Norge
Molde
466 17 510
Steinkjer
466 17 510
Trondheim
466 17 510
Ålesund
466 17 510
Region nord
Bodø
Hammerfest
Sortland
Tromsø

466 15 450
466 15 420
466 15 440
466 15 430
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Bufetat
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