Til deg
som bor
i fosterhjem
0 -12 år



Forord til de voksne
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Brosjyren er utarbeidet på bokmål, nynorsk og samisk.

Denne brosjyren er laget
for barn i aldersgruppen
0-12 år som bor i foster
hjem. Teksten er utformet
slik at de eldste barna
kan lese den selv dersom
de ønsker det. Denne
brosjyren er også ment å
være et utgangspunkt for
en samtale med de minste
barna om hva det vil si å
bo i fosterhjem. Uansett
alder vil det beste være at
en voksen leser brosjyren
sammen med barnet, slik
at det som står der kan
forklares dersom det er
behov for det. Det er også
laget en brosjyre for barn
i aldersgruppen 13-18 år.
Denne brosjyren kan også
tilbys de eldste barna i
aldersgruppen 0-12 år
dersom de ønsker mer
detaljert informasjon.



Hva vil det
si å være
fosterbarn?
Noen barn kan ikke bo
sammen med foreldrene
sine. Da er det viktig
at noen andre voksne
tar vare på dem.
Fosterforeldre er voksne
som tar vare på barn som
ikke kan bo sammen med
foreldrene sine. Det er
mange barn som bor hos
fosterforeldre. I dette
heftet har vi skrevet litt
om hvem det er som

skal hjelpe deg med
forskjellige ting når du
bor hos fosterforeldre.
Hvis du synes dette er
vanskelig å lese selv, kan
du be fosterforeldrene
dine om å lese det for
deg og forklare deg det
du ikke forstår. Du kan
også be om hjelp fra
saksbehandleren din i
barneverntjenesten eller
fra tilsynsføreren din.


Hva er
fosterforeldre?
Fosterforeldre er voksne
som tar vare på barn
som ikke kan bo sammen
med foreldrene sine.
Fosterforeldrene dine
skal ha tid til deg og
passe på deg slik at
du kan føle deg trygg.
De skal hjelpe deg med
alt som barn trenger
hjelp til hver dag.



De skal for eksempel
gi deg mat, passe på
at du har klær og andre
ting du trenger og hjelpe
med lekser dersom du
er så stor at du går på
skolen. De skal også
høre på deg hvis du
er glad eller lei deg
og har lyst til å snakke
med noen om det.

Hvem er
barnevern-
tjenesten?

Barneverntjenesten
er voksne som hjelper
barn og foreldre.
Barn som ikke kan bo
sammen med foreldrene
sine kan få hjelp fra
barneverntjenesten til
å finne andre voksne
som kan ta vare på dem.

Det er en person i
barneverntjenesten
som skal passe spesielt
godt på at du har det bra.
Den personen kaller vi
saksbehandleren din.



hva
er en
tilsynsfører?
En tilsynsfører er en
person som skal komme
på besøk til deg når du
bor hos fosterforeldrene
dine. Tilsynsføreren
skal finne ut om du har
det bra i fosterhjemmet
ditt.

10

Du kan snakke med
tilsynsføreren din om
hva du vil. Du kan fortelle
det til tilsynsføreren din
dersom du ikke har det
bra. Hvis du ikke har det
bra skal tilsynsføreren
fortelle det til saks
behandleren din i
barneverntjenesten
som kan hjelpe deg.
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Hvem
bestemmer?
Det er fosterforeldrene
dine som skal passe
på deg når du bor i
fosterhjemmet, og det
er de som bestemmer
hvordan dere skal ha
det i fosterhjemmet. De
bestemmer også hva du
får lov til og hva du ikke
kan gjøre. Du skal få være
med å bestemme ting
som er viktige for deg.
Fosterforeldrene dine skal
for eksempel snakke med
deg om hva du liker
å gjøre og hvem du liker
å være sammen med.

Selv om du bor hos
fosterforeldre, bestemmer
foreldrene dine for eksem
pel hva du skal hete og
hva slags skole eller
barnehage du skal gå i.
Det er ikke alt foster
foreldrene dine kan
bestemme. De må for
eksempel noen ganger
spørre barnevern
tjenesten hvis du skal
være med dem på ferie
i et annet land enn
Norge.
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rett
til å få vite
Når du bor hos foster
foreldre, skal de voksne
fortelle deg hvorfor
du er i fosterhjem og
hvor lenge du skal være
der. Du kan spørre
fosterforeldrene dine,
saksbehandleren din
eller tilsynsføreren
din dersom du lurer
på dette.
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du har
lov til
å fortelle
hva du synes
Alle som bestemmer noe
som gjelder deg skal
høre på deg når du har
lyst til å si hva du mener.
De skal bry seg om det
du mener.
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Etter hvert som du blir
større, skal du få lov til
å bestemme mer og mer
selv. Hvis du ikke har
lyst, er du ikke nødt til å
si hva du mener selv om
de voksne spør.

være sammen
med familien
De voksne har prøvd å
finne ut hvor ofte du bør
treffe foreldrene dine
og andre slektninger.
Kanskje du synes det blir
for sjelden, eller kanskje
synes du at det blir for
ofte. Det kan du snakke
med fosterforeldrene dine
og tilsynsføreren din om
hvis du vil. Det kan også
være bestemt at du ikke
skal være sammen med
foreldrene dine.

Når det er bestemt at du
skal treffe foreldrene dine,
skal fosterforeldrene dine
hjelpe til slik at du får
være sammen med dem.
Noen ganger bestemmer
de voksne at det skal være
noen sammen med deg
når du treffer foreldrene
dine. Du kan også si fra
til fosterforeldrene dine
eller tilsynsføreren din
dersom du gjerne vil at
noen skal være sammen
med deg når du skal treffe
foreldrene dine.
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