Ambassadøravtale:
Nasjonal dugnad for fosterhjemsrekruttering
Å bo hjemme er ikke tryggest for alle. I dag bor 11 000 barn og unge i fosterhjem, og hvert år trenger
vi 1000 nye fosterhjem i Norge. 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 mange tilfeller finner barnevernet et nytt hjem i barnets slekt eller nettverk. Andre ganger må vi
lete utenfor slekt og nettverk. Da er det viktig å nå så mange potensielle fosterforeldre som mulig
med informasjon om behovet for fosterhjem. Det øker mulighetene for at vi finner det rette
fosterhjemmet for hvert enkelt barn.
Vi er derfor glade og takknemlige for at dere ønsker å samarbeide med BFD, Bufdir og Bufetat for å
synliggjøre behovet for fosterhjem, og få enda flere til å vurdere om det å bli fosterhjem kan være
noe for dem.

Hva skal dere som ambassadører formidle?
Ambassadørorganisasjonen skal hjelpe det norske barnevernet med:
 å synliggjøre behovet for gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge og hedre de som er
fosterfamilier
 å bidra til å øke kunnskap om behovet for fosterhjem 7 av 10 barn som ikke kan bo hjemme bor i et fosterhjem
 å spre budskap om at fosterbarn er som alle andre barn - forskjellige. Felles for alle er
behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet
 å spre budskap om at ulike barn trenger ulike fosterhjem. Det alle fosterhjem har til felles er
at de består av voksne med god omsorgsevne og overskudd til barna. Både gifte, samboere,
enslige eller likekjønnede par kan bli fosterforeldre.
 å formidle at løsningen ofte er nærmere enn vi tror, mange barn kan flytte i fosterfamilier i
slekt eller nettverk
 å vise til at nyttig informasjon om det å være, eller hvordan bli fosterhjem finner man på
nettsiden www.fosterhjem.no

Ambassadørorganisasjonen forplikter seg til:


å engasjere lokale grupper av organisasjonen som kan samarbeide med Bufetat og være
døråpner til medlemmene sine
o skaffe kontaktperson i lokale deler av organisasjonen som kan samarbeide med
Bufetats kontaktperson

Postadresse
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo
postmottak@bfd.dep.no

Kontoradresse
Akersgt. 59
www.bfd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 793






å dele informasjonspakker med sine medlemmer
å bidra til at Bufetats informasjon om fosterhjem spres og at interesserte vet hvor de kan ta
kontakt
å legge ut informasjon på Facebook og/ eller medlemssider på nett, for eksempel ved å
benytte materiellet som tilbys av Bufetat
å invitere Bufetat inn til aktuelle møter i organisasjonen, slik at de kan informere om
fosterhjem og svare på spørsmål

Bufetat forplikter seg på vegne av BFD til:






å ha en kontaktperson som kan informere om det lokale behovet for fosterhjem, og
samarbeide med ambassadørorganisasjonen om aktiviteter
å oversende aktuelt materiell som kan deles med ambassadørorganisasjonens medlemmer:
o informasjonspakke som kan sendes til medlemmer på e-post
o forslag til tekst og bilde som kan deles i sosiale medier
o artikkel og bilde som kan publiseres på nettsider/ medlemssider
o informasjonsmateriell som kan deles ut i forsamlingslokaler
å invitere medlemmer fra ambassadørorganisasjonen til lokale informasjonsmøter og
webinarer i regi av fosterhjemtjenesten
å delta på aktuelle møter i organisasjonen for å gi informasjon om fosterhjem og svare på
spørsmål. Bufetat vil tilstrebe å gjøre dette sammen med lokal barnevernstjeneste.

Ambassadørorganisasjonen og Bufetat planlegger de lokale aktivitetene sammen, blir enige om
omfang, og gjennomfører disse innen et år etter signering av avtalen.
Vi oppfordrer til å synliggjøre engasjementet deres for de sårbare barna, blant annet gjennom
medieomtale, og bilder og tekst i egne kanaler. Send også gjerne bilder til kontaktperson i Bufetat,
slik at vi kan dele i våre kanaler.

Takk!
Vi ser frem til å samarbeide med dere om denne nasjonale dugnaden for å gjøre behovet for
fosterhjem kjent, og få enda flere til å vurdere om det å bli fosterhjem kan være noe for dem.

Sted: ____________________
____________________

Kjell Ingolf Ropstad
Barne- og familieminister
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