Oslo kommune
Barne- og familieetaten

Gjør en
forskjell,
bli foster
foreldre!

Til deg som er glad i barn
og har en flerkulturell bakgrunn!
Vi trenger fosterforeldre med flerkulturell bakgrunn
Du med flerkulturell bakgrunn har erfaring med å leve i krysningspunktet mellom ulike kulturer.
Det betyr at du er integrert i det norske samfunnet, samtidig som du også har en annen språklig,
kulturell og eventuell religiøs tilhørighet. Denne kunnskapen kan gi deg gode forutsetninger for
å gi omsorg til et barn med lignende bakgrunn. Du kan hjelpe barnet med å videreutvikle sitt
morsmål, oppleve kulturell og religiøs tilhørighet og mestre en hverdag i Norge. Lykkes du med
dette prosjektet, hjelper du et barn til å utvikle en trygg identitet.
«Det er to ting vi ønsker å gi våre barn. Det ene er røtter, det andre er vinger».
Barnevernets oppgaver

Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge
som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling,
får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal
bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.
Foreldre, eller andre personer, kan henvende seg til barne
verntjenesten og få hjelp til å sikre barn og ungdom en god
oppvekst. De fleste barn og foreldre som får hjelpetiltak av
barneverntjenesten, får dette i form av tiltak i hjemmet. For
noen barn er ikke dette tilstrekkelig, de trenger nye omsorgs
personer for en kortere eller lengre periode.
Enslige mindreårige flyktninger som skal bosettes i en kommune,
trenger å bli ivaretatt av omsorgsfulle voksne. Flyktningbarn kan
også ha behov for hjelp fra barneverntjenesten.

Fosterforeldre har et kjærlig og positivt syn på barn

Som fosterhjem har du den daglige omsorgen for et barn på
oppdrag fra barneverntjenesten. Selv om ikke alle samfunn
har et «barnevern» slik som i Norge, er det å ivareta andres
biologiske barn kjent som en god løsning når foreldre av ulike
grunner ikke er i stand til å gjøre dette selv.

Det kreves at du har særlig evne, tid og overskudd til å gi
barn et trygt og godt hjem. Du må ha en stabil livs
situasjon, alminnelig god helse og gode samarbeidsevner.
Det er også viktig å ha økonomi, bolig og sosialt nettverk
som gir barn mulighet til livsutfoldelse. God vandel og
tilfredsstillende politiattest må fremlegges.

Forskjellige barn og forskjellige behov

Ved valg av fosterhjem, skal barneverntjenesten legge
avgjørende vekt på hva som er til det beste for det enkelte
barn. Så langt det er mulig skal barneverntjenesten finne et
hjem som kan ta nødvendig hensyn til barnets etniske,
religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn.

Gode fosterforeldre er godt forberedt

Fosterhjemstjenesten tilbyr grunnopplæringskurs for
blivende fosterforeldre. Her får dere hjelp til å ta en
velbegrunnet beslutning om dere kan og vil bli fosterforeldre.
Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale: Tlf. 23428009,
e-post: fosterhjemstjenesten@bfe.oslo.kommune.no.

I samarbeid med Fosterhjemtjenestens Goodwill-ambassadører, Ghazala Naseem - for minoritetsområdet og Elisabeth Ludvigsen – med erfaring som fosterbarn.

www.fosterhjem.no/oslo

