Mandat

Dialogforum foreldrestøttende arbeid
– Bufdir og frivillige organisasjoner
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Bakgrunn

Dialogforum for foreldrestøttende arbeid er opprettet av Bufdir som en oppfølging av Regjeringens
strategi for foreldrestøttende tiltak (2018 – 2021):
«Frivillig sektor er en viktig merverdi i det foreldrestøttende arbeidet. Frivillig sektor møter og gir
foreldre en lang rekke foreldrestøttende tilbud. Blant annet fungerer store deler av frivillig sektor som
åpne møteplasser. Frivilligheten har også ofte kontakt med grupper som ikke har tilstrekkelig tillit til
det offentlige hjelpetilbudet.
Støtte til foreldre må bygges i samarbeid med frivilligheten. Det er viktig at frivillig og offentlig sektor
har nær kjennskap til hverandres tjenester og utveksler gode erfaringer.
Det finnes gode eksempler på frivillige organisasjoner som tilbyr støtte og praktisk hjelp til familier
som er i en vanskelig livssituasjon.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal etablere et forum for dialog med frivillige aktører som
driver foreldrestøttearbeid. Direktoratet får også i oppgave å vurdere hvordan foreldrestøttende
tilbud i regi av frivillige organisasjoner kan videreutvikles til å omfatte flere målgrupper og spres til
større deler av landet.»
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Dialogforumets formål og mål

Formål:
Dialogforumet skal bidra til å styrke det foreldrestøttende arbeidet i regi av frivillig sektor gjennom å
legge til rette for dialog, erfaringsutveksling og brobygging mellom frivillig sektor og myndigheter, og
mellom frivillige organisasjoner på foreldrestøttefeltet.

Mål:
•
•
•

Gjensidig informasjonsutveksling og brobygging mellom myndigheter og frivillige
organisasjoner
Bidra til erfaringsutveksling, nettverksbygging, samarbeid og kjennskap på tvers av frivillige
organisasjoner
Finne løsninger for felles utfordringer
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Dialogforumets deltakere

Forumet består av representanter fra:
• Frivillige organisasjoner som driver foreldrestøttende arbeid
• Bufdir
• Bufetat (ved SKM Foreldrestøtte og forebygging)
Deltakere (listen er oppdateres fortløpende):
Litauisk forbund i Norge, Oslo, Frelsesarmeen, Oslo, SMISO, Tromsø, Somalisk foreldreråd, Bergen,
Barns Beste, Home-Start Familiekontakten, Kirkens Bymisjon, Voksne for Barn, Stine Sofies Stiftelse,
Røde Kors, African Cultural Awareness in Norway, Blå Kors, Barnas Stasjon, Spisskompetansemiljøet
for foreldrestøtte, Bufetat (ved SKM Foreldrestøtte).
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Organisering

Bufdir leder dialogforumet og kaller inn til møter.
Representantene i dialogforumet har ansvar for å videreformidle relevant kunnskap fra forumet til
sin organisasjon, og fra sin organisasjon til forumet.
Dialogforumet er opprettet for perioden foreldrestøttestrategien løper (2018-2021). Hvis det er
hensiktsmessig å fortsette arbeidet i dialogforumet utover denne perioden, bør det vurderes om
ansvaret for ledelse og møteinnkalling kan rullere mellom medlemmene eller legges til SKM
foreldrestøtte.
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Arbeidsmetoder og hyppighet

Forumet møtes minst en gang i året. Det bør vurderes i forkant av hvert møte om det er behov for å
arrangere samlingen over en eller to dager. Hvis forumet har to dagers møte, må organisasjonene
selv dekke utgifter til overnatting. Dekning av reiseutgifter må vurderes opp mot det årlige
statsbudsjettet/Bufdirs budsjett.
I forkant av det årlig møte bes deltakere i dialogforumet om innspill til aktuelle tema, eventuelt
andre organisasjoner som bør delta.

