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Kunnskapsgrunnlag for rekruttering i slekt og nettverk

Av Berit Hognestad Haaland

Innledning
I dette teorikapitlet vil vi se på hva nyere forskning og kunnskap vektlegger når barn skal
plasseres i fosterhjem i egen slekt eller nettverk. Hovedinnholdet er hentet fra forskning om
slektsplasseringer da det er lite tilgjengelig forskning knyttet til plassering i barnets nære
nettverk. Vi vil særlig se på relevant forskning som sammenligner barn plassert i slekt med de
plassert i nøytrale fosterhjem, hva som ser ut til å fremme kvalitet i slektsplasseringer og
hvordan barns selvforståelse er for de to gruppene. Videre vil vi rette søkelyset mot
barnevernets holdninger til slektsplasseringer som forskning viser i stor grad er preget av
normative forestillinger, og i liten grad bygger på standardiserte rutiner og prosedyrer. Vi
finner det formålstjenlig å sette denne kunnskapen inn i et overordnet familieteoretisk
perspektiv, for å belyse noen av de mekanismer og prosesser som både påvirker fosterfamilien
og oss som barnevernarbeidere i spørsmål om plassering i slekt eller nettverk gjennom de
ulike faser av rekrutteringsprosessen.
Juridiske betraktninger
Det har vært en lang tradisjon, også i Norge, for å innlemme barn fra egen slekt eller nettverk
i familien. Dette har lenge blitt praktisert med utgangspunkt i private avtaler, uten det
offentliges involvering. Slektsfosterhjem som begrep er imidlertid en relativt ny konstruksjon
innenfor det offentlige barnevernet, og ble utledet som egen kategori i registrering av
fosterhjem fra SSB i 1992. I revidert fosterhjemsforskrift fra 2004, ble det foretatt en
eksplisitt regulering av spørsmål knyttet til plassering i familie eller nettverk. Det ble da tatt
inn i forskriften at barneverntjenesten alltid skal vurdere om noen i barnets biologiske familie
eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. I forskrift om fosterhjem § 4 heter det om valg
av fosterhjem til det enkelte barn; «Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets
familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem.».
Kommunens plikt til å vurdere fosterhjem i familie og nære nettverk er nå lovfestet i § 4-22,
3.ledd ; «Barneverntjenesten i omsorgskommunen har ansvar for å velge et fosterhjem som er
egnet til å ivareta det enkelte barns behov og skal godkjenne fosterhjemmet.
Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan
velges som fosterhjem». (pr. april 2018 ikke trådt i kraft). Innholdet i plikten er omtalt i
Prop.73L(2016-2017) punkt 10.5.2, og er også omtalt i Prop. 169 L. I Prop. 73L vektlegges at
et lovfestet krav vil gi et sterkt signal om viktigheten av å vurdere familie eller nære nettverk
som potensielle fosterhjem, og at plikten derfor bør fremgå av barnevernloven. I
vurderingsplikten ligger det at barneverntjenesten alltid må kartlegge muligheten, og at
fosterforeldre i barnets familie eller nære nettverk må utredes på lik linje med andre
potensielle fosterforeldre for å bli godkjent.

2

Retningslinjer for fosterhjem pkt. 6.6 omhandler fosterhjemsplassering i barnets familie eller
nære nettverk. Av retningslinjene framgår det at dersom barneverntjenesten anser det som
mulig at barnets familie kan bli godkjent som fosterforeldre må utredningen av deres egnethet
gis samme omfang som for andre potensielle fosterforeldre, og hjemmet må oppfylle de
generelle kravene som stilles til fosterforeldre i fosterhjemsforskriften § 3.
Retningslinjene inneholder et punkt om at barneverntjenesten så langt det er mulig må
forsikre seg om at familien vil kunne takle dobbeltrollen og den mulige lojalitetskonflikten
som ligger i det å være familie. Videre pekes det på viktigheten av at opplæring og veiledning
tar hensyn til at disse rekrutteres inn i barnevernet på en annen måte enn andre fosterforeldre,
ofte utløst av en krise eller at plassering allerede er foretatt. Dette gjør at fosterforeldrene ikke
på samme måte får tid sammen med barnevernet til å vurdere gevinster og kostnader ved det å
bli fosterforeldre, og at barneverntjenesten må være spesielt oppmerksom på å gi disse
tilpasset opplæring og veiledning. (Retningslinjer for fosterhjem. Retningslinjer av 15.juli
2004 til lov om barneverntjenester av 17.juli 1992 nr.100, s.23).
Denne lovfestede reguleringen om alltid å vurdere om noen i familie eller nære nettverk kan
velges som fosterhjem er ikke nærmere begrunnet i forarbeidet til revideringen. De
utfordringene fosterforeldrene kan bli stilt overfor skissert i retningslinjene er heller ikke blitt
nærmere drøftet, ref. St.meld. nr 40 (2001-2002)., Innst.S 121 (2002-2003).
For barnevernet er det derfor lite i forarbeid eller retningslinjer å støtte seg til knyttet til hva
de særlig skal være oppmerksomme på i vurdering av slekt eller nettverk som fosterhjem.
Dette er heller ikke omtalt særskilt i rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem. I
«PRIDE-grunnopplæring for fosterhjem rekruttert i barnets slekt og nettverk» (Bufetat), er det
skissert at en må drøfte dilemmaene knyttet til disse tema, men uten at dette er belyst særlig
omfattende i materialet. Det er i barnevernfeltet i dag mye fokus på kunnskap om tilknytning
og tilknytningsteorier. Det er langt mindre oppmerksomhet rettet mot mer overordnede
familieteorier for å forstå hva som skjer innad i familien og som får betydning for folks
handlingsvalg. Normative forestillinger om familien er også sterkt fremtredende i
barnevernets arbeid knyttet til rekruttering og kvalitetssikring av plasseringer i slekt og
nettverk. Disse forhold aktualiserer alle betydningen av å vektlegge et familieteoretisk
perspektiv som del av kunnskapsgrunnlaget knyttet til arbeidet med å rekruttere fosterhjem i
fra barnets slekt eller nettverk.
Familieteoretiske perspektiver
En av de store teoretikerne innenfor familiesosiologien er Pierre Bourdieu. Vi finner det
nyttig å trekke inn hans kunnskap i forståelse av hva som skjer innad i en familie når
barnevernet vurderer at et barn ikke lenger kan bo med sine biologiske foreldre.
Begrepet familie, har ifølge Bourdieu (1997) en normativ funksjon, som det ikke stilles
spørsmål ved og som oppfattes som en naturgitt universell størrelse som har eksistert til alle
tider. Bourdieu hevder familien representerer et eget felt som fungerer etter egne lover eller
logikker. Og den diskursen som familien anvender om seg selv har som mål å fastslå hvordan
livet skal leves innenfor familien og hvordan husholdet skal videreføres til kommende
generasjoner. Ulike lover eller logikker har ulike økonomier knyttet til seg. Betydningen av
den symbolske økonomien er sentral for å forstå hva som skiller slektsfosterhjem fra andre
fosterhjem. Flere forskere beskriver hva familiefeltet som et «kollektivt subjekt» forventer når
situasjonen oppstår som nødvendiggjør at barnet må flytte fra sine biologiske foreldre.
Utsagnet under kan illustrere betydningen av dette:
«Du følte vel nesten at du var nødt for å gjøre det, at familien sendte ut de signalene, at du er
den eneste som kan ta han. Han må ikke gå ut av familien, det er jo ting som ble sagt, måtte
sørge for at han ikke gikk ut av familien. Så da følte du liksom at du var, på en måte nødt.
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Men jeg hadde nok gjort det om de ikke hadde sagt det, det betydde egentlig ingenting, men
samtidig så er det litt sånn, åh, hvorfor må dere blande dere i mitt valg». (Informant
masteroppgave Barnevern, Haaland 2013).
Det kan være interessant å trekke inn noen teoretiske perspektiver for å forstå hva som her
skjer. Bourdieu (1997) er opptatt av at familien er en gruppe hvor medlemmene er bundet til
hverandre av sterke følelsesmessige bånd. Han ser at det i familien foregår eller utøves en
rekke riter eller handlinger som sikter mot å produsere de pliktige følelser og følelsesmessige
forpliktelser som hører til familiens følelsesliv og som tjener til å bekrefte og forsterke
familien som sosial konstruksjon. (Bourdieu, 1997 s.139). I følge Bourdieu er det særlig
kvinnene i familien som utfører dette forpliktelsesarbeidet, sikrer at det institueres bestemte
følelser for hverandre og pleier familierelasjonene. Gjennom dette arbeidet bidrar
familiemedlemmene til å sikre at den pågående familieenhet kan eksistere og opprettholde sin
eksistens (Bourdieu, 1997). Det er flere undersøkelser som bekrefter Bourdieus syn om at det
er kvinnene som utfører dette forpliktelsesarbeidet (Holtan, 2002., Farmer & Moyers, 2008.,
Knudsen, 2009, Egelund, Jakobsen og Steen, 2010, Thørnblad, 2011, Haaland 2013).
I barnevernets arbeid knyttet til rekruttering av fosterhjem i barnets slekt eller nettverk er det
derfor av betydning å undersøke hvordan familien som «kollektivt subjekt» påvirker de
handlingsvalg familien opplever å stå overfor.
En annen teoretiker som har bidratt til å forstå hva som skjer innad i en familie er Janet Finch
(1989). Hun beskriver hvordan slektsrelasjoner oppleves som noe kvalitativt annerledes enn
andre sosiale relasjoner. De individuelle aspektene ved slektsrelasjoner viser til de personlige
og psykologiske årsakene som gjør at en føler seg spesielt nær ens egne slektninger , ved å
«dele felles blod» og knytte emosjonelle bånd til hverandre fra fødselen. Sosiale aspekter ved
slektsrelasjoner viser til det moralske innholdet. Man føler en forpliktelse om å yte hjelp og
tjenester til slektninger uten å forvente å få noe igjen. Hun beskriver assistanse innen slekten
som et sentralt tema og at forhandlinger handler om de skjulte kommunikasjonsprosessene
som bidrar til å skape forståelse for hva vi skal være for hverandre. Finch påpeker at disse
forhold samlet får betydning for hvordan forpliktelse utspiller seg og forhandles om i
familien. Mønsteret for disse forhandlingene er ifølge Finch å betrakte som en kumulativ
prosess hvor forpliktelsen akkumuleres i sosiale interaksjoner. I dette ligger at
framforhandlede forpliktelser i fortid får betydning for mulige handlingsvalg i framtid og at
de mønstre som har dannet seg knyttet til tidligere valg, som at det å ha stilt opp for
barnebarnet helt fra fødsel er beskrivende for hvorfor det akkurat er mormor som vil bli
fostermor for barnebarnet. Forpliktelse bidrar også til å skape og opprettholde personlig
omdømme og sosial identitet i slektsnettverket. (Finch 1989).
Utsagnet under kan illustrere betydningen av dette;
«Men det vi tenkte det var jo først og fremst at vi må beskytte gutten. Vi kan ikke og svikte
han, sant? Så det var vel egentlig, det var helt utenkelig for oss å la han i stikken. Det har
vel gjort at vi i enda større grad har tenkt at han trenger oss, sant? At på en måte vi… det har
blitt enda mindre sannsynlig at vi skulle kaste inn håndkle. For det har slått meg mange
ganger, at såpass krevende som det har vært hvis ikke han hadde vært av vårt kjøtt og blod,
det kan jo være at vi hadde sagt opp jobben. Det er jo det som skjer.» (Informant
masteroppgave Barnevern, Haaland 2013).
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Noe av det sentrale for både Bourdieu og Finch er forpliktelse som fenomen, og hvordan vi
skal forstå dette. I arbeidet med å rekruttere fosterhjem fra slekt eller nettverk blir det viktig å
utforske hva fosterforeldrene selv vektlegger ved forpliktelsen de opplever å stå i både overfor
barnet og familien for øvrig.
En tredje teoretiker som kan tilføre oss nyttig kunnskap i forståelse av familien er Anthony
Giddens (1994,1996). Han har gjennom sine teoretiske analyser bidratt til øket forståelse for
hvilke enorme forandringer den sen-moderne tid representerer både for stater, samfunn,
fellesskap som familie, venner og parforhold samt for enkeltindividet. Det som tidligere ble
oppfattet som lovmessigheter blir nå oppløst og omdannet i et tempo som tidligere
generasjoner neppe hadde tenkt var mulig. Tradisjoner nedarves ikke på samme måte som
tidligere og tillit må i dag vinnes gjennom en gjensidig prosess som bygger på varme og
åpenhet. Giddens (1994) beskriver at begrepet «relasjon» betegner et nært og kontinuerlig
emosjonelt bånd til en annen person, og at begrepet i en historisk kontekst er av relativt ny
dato. Samtidig som foreldre skal utvikle nære emosjonelle bånd til sine barn, påpeker han at
vi i vår tid også er opptatt av at foreldrene skal anerkjenne barnets autonomi. I sin analyse
peker Giddens på at endringene i dagens senmoderne samfunn er preget av de personlig
forhandlede relasjonene, og at dette også gjelder for foreldre-barn-relasjonene.
Finch (2007) påpeker på samme måte at i dagens samfunn er også slektskap gjenstand for
forhandlinger. Mens vektlegging av den biologiske dimensjonen er nedtonet ser hun at det er
de særegne kvalitetene i den personlige relasjonen mellom slektninger som tillegges
betydning (Giddens, 1994, Finch, 2007). Ulvik (2005) vektlegger derimot at foreldre-barnrelasjoner preges av at de i liten grad gir mulighet for valg, men at man får hverandre utlevert
fra fødsel og at denne relasjonen i motsetning til de fleste andre personlige relasjoner i vår
kultur er forbundet med uoppsigelighet. Hun påpeker at vi heller ikke i språket har uttrykk for
eks-barn, (eller eks-barnebarn, eks-niese eller eks-nevø for den saks skyld, red.anm.) som vi
har ved brudd i andre personlige relasjoner. Hun understreker at når vi språklig ikke har
konstruert en slik mulig forbindelse betyr det at vi kulturelt ser på en slik oppløsning som
illegitim, og dermed umulig. (Ulvik, 2005).
Det blir i dette perspektivet særlig viktig at barnevernet undersøker de relasjonelle bånd som
er mellom barnet og de mulige fosterforeldrene, samt hvordan relasjonene mellom de ulike
familiemedlemmene beskrives av de potensielle fosterforeldrene. Det er også viktig å
undersøke om familien ser det som mulig at barnet kan flyttes ut av familien, og hvilke støtte
og/ eller sanksjoner som eventuelt vil trå i kraft om fosterforeldrene velger/ikke velger å gå
inn i oppdraget.
Disse teoretiske innfallsvinklene er viktige å ha med når vi skal undersøke hva som skjer av
forhandlinger innad i en familie når et barn skal plasseres i fosterhjem.
Vel så viktig er det å undersøke, og ha et bevisst forhold til denne kunnskapen når vi skal
forstå de holdninger til slektsplasseringer, som uttrykkes i barnevernfeltet.
Barnevernarbeideren er selv bærer av disse normative forestillingene om hva familien skal
være for hverandre. Forskning viser at det har blitt stilt lite spørsmål ved egne og
arbeidsplassens holdninger knyttet til rekruttering av fosterhjem i slekt og nettverk, og at det
langt på vei har vært vilkårlig både hvordan rekrutteringsprosessen har foregått og hvordan
selve plasseringen har blitt kvalitetssikret. (Moldestad,1996., Holtan, 2002. Farmer & Moyes,
2008,. Knudsen, 2009., Linderot, 2006, Sinclair et al., 2007,.Thørnblad, 2011).
Holdninger til slektsplasseringer
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På kort tid har slekta gått fra å representere negativ sosial arv til å bli det foretrukne
omsorgsarrangement når barn må flytte fra sine foreldre. Synet på slekta som
plasseringsalternativ endret seg i takt med profesjonenes – og samfunnsinstitusjonenes
framvekst på 70-tallet. Til utpå 90-årene hersket et paradigme med en overdreven tro på at det
offentlige kunne kompensere for familiens oppgaver. Etter hvert kom kunnskap som rokket
ved dette paradigmet, og en faglig forståelse knyttet til myndiggjøring og reell deltakelse i
eget liv ble fokusert.
En rekke studier viser imidlertid at det er et stykke igjen før vi i tilstrekkelig grad klarer å
omgjøre kunnskap og de gode intensjoner til handling. Holdninger hos barnevernarbeidere ser
fortsatt ut til å være styrt av en normativ familieforståelse i tråd med analyser og teorier nevnt
ovenfor. Dette handler blant annet om ulike aspekter ved familieforpliktelsen, at slekt skal ta
ansvar for barn i familien uten spesiell oppfølging fra barnevernets side. I følge «Barn og
unge i fosterhjem – en kunnskapsstatus» (Backe-Hansen, Egelund og Havik, 2010) er ulike
studier relativt samstemt om at de fleste plasseringer skjer hos slektninger på morssiden. Det
er også enighet om at slektsfosterforeldre som gruppe har dårligere levekår og dårligere helse
enn andre fosterforeldre. Samtidig er det samstemmighet om at slektsfosterforeldre får
dårligere oppfølging, praktisk og økonomisk støtte sammenlignet med vanlige fosterforeldre.
For Norges del mangler imidlertid kunnskap om i hvor stor grad disse resultatene er
dekkende, og hvorvidt bildet endrer seg når vi ser en årlig økning i antall slektsplasseringer.
Noe som kompliserer dette aspektet er at familien langt på vei er styrt av følelsen av moralsk
forpliktelse, om å yte hjelp og tjenester til slektninger uten å forvente å få noe igjen, som
Finch (1989) peker på. Dette gjør det vanskeligere for dem å ta kontakt med barnevernet og
be om praktisk eller økonomisk støtte. Et annet viktig forhold knyttet til at
slektsfosterforeldrene vegrer seg for å ta kontakt med barnevernet og be om hjelp er knyttet til
deres redsel for at barnevernet skal tenke at de ikke klarer oppgaven og at de også skal miste
omsorgen for barnet, en frykt som langt på vei bekreftes i funnene under.
Funn i flere undersøkelser viser til barnevernets skepsis til og bekymring for om slekten klarer
å ivareta barnet. Dette handler både om en skepsis knyttet til om de klarer å håndtere
lojalitetsdilemma som oppstår mellom barnets og biologiske foreldres interesser og om den
«sosiale arven» vil opprettholde skadelige familiemønstre og føre til problemer for barnet.
Videre finner en at barnevernets holdning er at disse familiene ikke ønsker å motta hjelp eller
ha noen innblanding, men snarere lukker familieenheten for innsyn fra utsiden. Slike
forestillinger nærer en holdning som er preget av skepsis til om familiene vil gi barnevernet
nødvendig informasjon og være lojale mot det oppdraget som barnevernet har gitt dem.
Forskerne framhever at selv om slektsplasseringer generelt er til barnets beste, kan
barnevernets manglende støtte og oppfølging motvirke at de blir det.
(Moldestad,1996.,Holtan, 2002. Farmer & Moyes, 2008,. Knudsen, 2009., Linderot, 2006,
Sinclair et al., 2007, Thørnblad, 2011, Nordby, 2013., og Haaland 2013.) Det interessante i
gjennomgangen av denne forskningen er at det er over 15 år mellom disse undersøkelsene,
mens funnene knyttet til holdninger er de samme i alle undersøkelsene. De normative
forestillingene ser altså fortsatt ut til å ha et sterkt fotfeste i barnevernkulturen, på tross av ny
kunnskap og gode politiske og faglige intensjoner.
Hvordan går det så med barna
Relatert til de holdninger som fremkommer i studiene nevnt over er det naturlig å stille
spørsmålet; stemmer dette at det går dårligere med barn i slektsfosterhjem, og at
fosterforeldrene ikke makter å ivareta barnets interesser på bekostning av de biologiske
foreldrene?
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To store britiske undersøkelser som sammenligner barn plassert i slektsfosterhjem med barn
plassert i nøytrale fosterhjem finner at barna i begge grupper er bemerkelsesverdig like mht
type omsorgssvikt og traumer. De finner at det kun er små forskjeller i nivå på emosjonelle og
atferdsmessige vansker, og at barnas utvikling synes å være bemerkelsesverdig lik i de to
plasseringsformene. Tre av fire barn (77%) ble vurdert til å vise positiv utvikling.
Interessant i relasjon til barnevernets skepsis er det også at de finner at barnas behov blir like
godt ivaretatt i begge plasseringsformene. De fleste slektsfosterforeldrene håndterte barnas
kontakt med sine foreldre på en god måte. Videre ble slektsplasseringer vurdert som mer
stabile, og at de varer så lenge det er nødvendig for barnet. Studien til Holtan (2002) finner at
der også er mer stabilitet og ro knyttet til færre krav om tilbakeføring og/eller endring av
samvær. Forskerne finner imidlertid samme antall utilsiktede flyttinger og sammenfallende
årsak til flyttingen knyttet til barnets atferd, at barnet ikke vil bo i fosterhjemmet,
samspillsvansker mellom barn og fosterforeldre eller mellom fosterbarn og egne barn. I begge
gruppene finner de at barnets alder ved plassering er av stor betydning.
Det som er særlig viktig å merke seg knyttet til slektsplasseringer var at forholdet mellom
slektsfosterforeldrene og foreldrene ble vurdert som vanskelig, og at de problematiske
slektsplasseringene varer klart lenger enn de tradisjonelle plasseringene. Dette kan både henge
sammen med at fosterforeldre i slekt har vanskeligere for å be om hjelp og at barnevernet har
en forestilling om at de ikke vil ha hjelp. En slik holdning kan bidra til å legitimere
manglende involvering fra barnevernets side. Samtidig rapporterer slektsfosterforeldre at om
de tar kontakt og ber om hjelp blir de ofte møtt med at dette kan de ordne opp i/ finne
løsninger på selv innenfor familien, uten at det skal koste barnevernet noe. (Farmer & Moyes
(2008) 270 barn- halvparten slekt-nøytrale., Hunt, Waterhouse & Lutman (2008) 131 slekt- 31
nøytrale., Holtan (2002) Doktorgradsarbeid. Winocur, Holtan & Valentine (2008)
Metaanalyse av 62 studier).

Hva ser ut til særlig å fremme kvalitet i slektsplasseringer
Hunt, Waterhouse & Lutman (2008) fant i sin undersøkelse signifikante faktorer for hva som
synes å fremme kvalitet i slektsplasseringer. Dette var at barna var yngre ved plasseringen og
at de hadde tidligere hatt fulltids-omsorg av nåværende fosterforeldre. Det vil derfor i
rekrutteringsprosessen være viktig å utforske hvordan de potensielle fosterforeldrene har stilt
opp for barnet fram til spørsmål om omsorgsovertakelse blir en realitet. Studien vektlegger
også at hovedtyngden av fosterforeldrene er besteforeldre som er vurdert til å ha gode
omsorgsevner, og barnet er godt akseptert av slektsfosterforeldrene. Et annen funn i studien
som ser ut til å fremme kvalitet i plasseringen er at der ikke bor andre barn i familien, for
besteforeldres del er egne barn voksne og flyttet ut. Barnet blir av fosterforeldrene vurdert å
ha få vansker før plasseringen, og de finner også av betydning for å fremme kvalitet at
uenighet om plasseringen er bearbeidet gjennom plasseringsprosessen. En viktig faktor er
også at det er fosterforeldrene selv som kontaktet barnevernet for å få barnet plassert hos seg.
Særlig betydningsfullt for å fremme stabilitet i plasseringen finner de knyttet til barnets alder,
besteforeldre med tidligere fulltidsomsorg for barnet og at barnet aldri har spurt om å få bo et
annet sted. Forskerne poengterer til slutt at disse funnene ikke må brukes som begrunnelse for
hvem som ikke skal bli fosterforeldre, men at funnene må forstås som indikasjoner på hvem
som vil trenge særlig støtte. En annen forsker Dozier (2005) framhever at det enkeltforhold
som ser ut til å ha størst betydning for barnets utvikling på lang sikt er knyttet til
fosterforeldrenes følelsesmessige forpliktelse overfor barnet.
7

Utsagnet under kan illustrere disse funnene;
«så å bli foreldre på nytt igjen i en alder av 51 det var ikke bare. Men vi drømte ikke om at vi
nå 11 år etterpå sitter her og er fosterforeldre ennå. Vi hadde ikke drømt om det at det skulle
gå sånn, nei… vi hadde vel aldri sett for oss .. at dette skulle bli livslangt det hadde vi ikke, og
innimellom så sa saksbehandler at dette ser ut til å bli noe langvarig … så tenkte jeg, gud for
en pessimist ... jaja... vi skal nå se, ikke sant.. men det har det blitt. Så ser jeg jo det at
terskelen for å gi opp… (sukk) er veldig høy hos oss altså. Jeg ville ha virkelig slitt hvis jeg
skulle ha kastet inn håndkleet, jeg hadde ikke hatt det godt og jeg hadde følt at jeg hadde
sviktet. Ja, ja vi har liksom aldri vært…realitetsvurdert det. Ja..ja , for jeg…(lang pause) jeg
tenker.. altså.. jeg vet ikke… jeg ser på det som en livsoppgave». (Informant masteroppgave
Barnevern, Haaland 2013).
Dette utsagnet illustrerer to interessante funn og representerer viktige tema som må
undersøkes i en rekrutteringsprosess. Det første handler om at slektsfosterforeldrene hverken
har planlagt eller forventet at de skulle bli fosterhjem. De går ofte inn i oppgaven med tro om
at de skal avhjelpe i en krise eller kortere periode. Informantene i denne studien redefinerer
etter som plasseringen varer oppgaven til å bli en livsoppgave, og beskriver alle i intervjuet at
de tenker dette livsprosjektet handler om livslange relasjoner til et barn de har kjent og vært
glad i helt fra fødsel. Disse funn vektlegger også Farmer og Moyes (2008) som viktige i sin
studie. Dette står på mange vis i motsats til det en finner i det tradisjonelle
fosterhjemsarrangementet, hvor premisset om midlertidighet ved at plasseringen jevnlig skal
vurderes med tanke på tilbakeføring kan få betydning for hvordan relasjonen mellom
fosterforeldre og fosterbarn utvikler seg.
Hva vet vi om plasserte barns selvforståelse
Det har de siste år kommet noen interessante studier som sammenligner selvforståelse hos
barn plassert i slekt med barn plassert i nøytrale fosterhjem. For barn plassert i fosterhjem i
egen slekt finner en at barnas selvforståelse er knyttet opp til normalitet i familiesituasjonen.
De gir uttrykk for at de opplever plassering i slekt som et mindre inngrep sammenlignet med
barn plassert i tradisjonelle fosterhjem. Det kan være interessant å trekke inn Bourdieu`s
analytiske ressonnement her, hvor han vektlegger at familien i sin legitime definisjon er et
privilegium som er blitt instituert som en universell norm som også innbefatter et symbolsk
privilegium, nemlig det å være som man skal være innenfor normen, å få et symbolsk utbytte
av sin normalitet. (Bourdieu, 1997). Dette resonnementet kan hjelpe oss til å forstå
betydningen av når «barnevernsbarn» sier de vil være «vanlige barn i vanlige familier», altså
oppnå det privilegiet å ikke skille seg ut fra normen, slippe å forklare «det unormale» i egen
livssituasjon med de stigma som følger av å være «annerledes». Studiene viser at barna selv
legger stor vekt på at plassering i egen slekt er tilnærmet en normal oppvekstsituasjon, at de
slipper å forklare så mye –de bor jo i sin familie. Samtidig gir mange uttrykk for at forholdet
til de biologiske foreldrene er komplisert. Det å bli plassert i egen slekt tar ikke vekk
vanskelige følelser, men det å være plassert i egen familie gjør at en kan «sørge sammen» når
forholdet til mor eller far er turbulent. Barna i undersøkelsene gir uttrykk for at det har en
selvstendig verdi for dem å vite at fosterforeldrene også forsøker å stille opp for mor eller far.
På den måten blir de ikke alene om å bære på sorg og bekymring for foreldrene. Barna selv
vektlegger den mulighet plassering i egen slekt gir for å kunne bekrefte og dele både de gode
og de vanskelige følelsene relasjonen til foreldrene rommer. Videre vektlegger barna
betydningen av å være integrert i slekten og opprettholde kontinuitet i de viktige relasjonene
som slekten representerer. (Thørnblad og Holtan, 2011., Egelund, Jakobsen og Steen, 2010.,
Burgess, Rossvoll, Wallace and Daniel, 2010).
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Hvilke dilemma synes fosterforeldrene å stå overfor når de skal balansere mellom
hensynet til barnet og de biologiske foreldrene
Kvalitative studier vise at slektsfosterforeldrene beskriver det som krevende å balansere
hensynet mellom fosterbarnet og biologiske foreldre. De gir uttrykk for at de ofte har opplevd
å stå i situasjoner hvor de må velge mellom fosterbarnet og biologiske foreldre. Holtan (2002)
har gjennom sin forskning vist at der er lite hold for barnevernets antakelse om at slekten ikke
klarer å ivareta barnet og vil være mer lojale mot barnets foreldre enn barnet selv dersom det
oppstår interessekonflikter. Også Farmer & Moyes (2008) finner dette i sine studier. I studien
til Haaland (2013) finner hun at det for fosterforeldrene er viktig å få til et samarbeid med
biologiske foreldre som sikrer barnets utvikling. Denne studien viser at fosterforeldrene må
kunne håndtere vanskelige og motstridende følelser, utover de lojalitetsdilemma som vanlige
fosterforeldre opplever å stå i. Dette gjelder særlig knyttet til de følelsesmessige båndene, en
er glad i samtidig som en føler skam, skyld og sinne. I disse relasjonene er mange følelser satt
i spill og slektsfosterforeldrene gir uttrykk for at de ønsker barnevernet aktivt inn for å hjelpe
dem i dilemmaene de opplever å stå i. De ønsker også at barnevernet skal være mer aktive i
forhold til biologiske foreldre, og hjelpe dem med å håndtere sine vanskelige følelser, særlig
der hvor rusproblemene fortsatt bidrar til konflikt og ustabilitet.
Flere av fosterforeldrene opplever at fosterbarnet strever med at biologiske foreldre forsøker å
binde deres lojalitet til seg. Flere er usikre på hvordan de skal snakke med barna om disse
tema, av frykt for å gjøre lojalitetsklemmen til barna vanskeligere å stå i. Dette ønsker de
barnevernets hjelp til å takle. Dette gjelder også for dilemma knyttet til samvær, som
uforutsigbarhet, svik og de motstridende følelsene som barnet her strever med. Et annet viktig
tema i denne studien er knyttet til at rollene i familien endrer seg når fosterbarn plasseres i
egen slekt. Særlig vil biologiske foreldre kunne miste sin posisjon i familiefeltet, og søke
allianser for ikke å tape for mye. Mange komplekse og kompliserte følelser settes i spill som
fosterforeldrene ønsker barnevernets hjelp med. I dette materialet er slektsfosterforeldrene
opptatt av å ivareta fosterbarnet. Å beskytte barnet gir endret rolle og relasjon til biologiske
foreldre. Samtidig ser fosterforeldrene ut til å være styrt av et ønske om å bevare relasjonen til
biologiske foreldre, men ser at den må avgrenses og rammes inn på nye måter. Dette ønsker
de barnevernets hjelp til. En av konklusjonene i denne studien er at ivaretakelsen av barnet
ved slektsplassering må ta høyde for at fosterforeldrene vil være påvirket av at relasjonene i
familien blir mer komplekse og kompliserte, og vil skifte mellom konfliktfylte og konfliktfrie
perioder gjennom plasseringsforløpet. Det er derfor viktig å sette analysen inn i en større
samfunnsmessig kontekst, hvor barnevernets rolle blir særlig sentral.

Barnevernets bruk av kunnskapsgrunnlaget
Undersøkelser gjennomført i forbindelse med masterstudie i barnevern ved UIB viser at
kunnskapsgrunnlaget knyttet til rekruttering i slekt/nettverk brukes svært forskjellig, og at
rekrutteringsprosessen arter seg forskjellig fra saksbehandlere både innen samme kontor og
mellom kontorene. Dette gjelder for både statlig og kommunalt barnevern. Faktorer som
påvirker beslutningsgrunnlaget, ser ut til å være knyttet til flere forhold. Ett handler om at
retningslinjene for fosterhjem pkt. 6.6 skaper rom for fortolkning, og de særlige kravene som
stilles til slektsfosterforeldrene tillegges vekt av saksbehandler. Samtidig virker kravene å
være mer ideologisk enn faglig begrunnet, ved at retningslinjene gir lite kunnskap om hva
barnevernarbeideren skal være særlig oppmerksomme på i sin vurdering av slekt som
fosterhjem. Videre er det av betydning at prinsippene i barnevernloven om barnets beste og
det biologiske prinsipp er normative begrep, og slik kan fortolkes av den enkelte med
utgangspunkt i egne ideer og forestillinger om «den gode familie». Leder og arbeidsplassens
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holdninger og kultur sammen med egne erfaringer fra tidligere plasseringer i slekt eller
nettverk blir det som ofte tillegges vekt av saksbehandler. Dette normative
vurderingsgrunnlaget forsterkes av at saksbehandler i stor grad mangler verktøy til å
godkjenne eller gi avslag om godkjenning av familien. Disse vurderingene kompliseres av at
det ofte er situasjonen som tar beslutningen, i den forstand at barnet allerede er plassert i
slekten eller nettverket. Det er et gjennomgående funn at kvalitetssikring av grunnlaget for
beslutningene mangler. Både mangler barneverntjenesten verktøy for å kvalitetssikre
rekrutterings- og godkjenningsprosessen i slekt eller nettverk og valgene saksbehandler tar er
i liten grad kvalitetssikret opp mot det kunnskapsgrunnlag som finnes på feltet.
Slektsfosterforeldrene opplever store forskjeller i møte med barnevernet, og det er de
personlige variablene ved saksbehandlerne som tillegges stor vekt. Undersøkelsene viser at
barnevernet i liten grad benytter standardiserte rutiner og prosedyrer i dette arbeidet. Funn i
studiene indikerer at mangel på faglige standarder gjør at det er saksbehandlers egne
normative holdninger og vurderinger som tillegges størst vekt i rekrutteringsprosessen.
(Nordby,2013., Haaland 2013.). I en komparativ analyse av utredningsarbeid i England og
Norge beskriver Samsonsen at utredningspraksis i våre to land befinner seg som to ytterpunkt
i et kontinuum, og at i Norge stoler man fullt og helt på utøvelsen av det profesjonelle
skjønnet som selve hovedkomponenten i en utredning, og det er få, om noen strukturer som
rammer inn skjønnsutøvelsen. En konsekvens av dette er at det ikke stilles krav om
klargjøring av de tankeprosesser og vurderinger som har funnet sted (Samsonsen, 2016).
Mennesker som står i tunge omsorgsoppgaver må få anledning til å kjenne på, og sette ord på
at belastningen med oppgaven de står i til tider er tung å bære. Det at viktige andre, her
barnevernet, ser dem og anerkjenner at oppgavene de står i er komplekse og krevende gir
mulighet for å erkjenne situasjonen og knytte følelser til den virkeligheten
slektsfosterforeldrene opplever å står i. Å sette ord på det som er vanskelig gir samtidig en
mulighet for å kjenne på og sette ord på de gode tingene og følelsene knyttet til egen
livssituasjon. En utfordring er at systemene rundt slektsfosterforeldre som står i vanskelige
situasjoner, barnevernet og saksbehandler, for å håndtere egen utilstrekkelighet i møte med
komplekse virkeligheter ofte forenkler og tenker i bildet «enten – eller» snarere enn «både –
og». Det er ved å få fram nyansene og utforske fosterforeldrenes egen opplevelse av
situasjonen at barnevernet har anledning til å ta inn det komplekse bildet denne virkeligheten
representerer. Disse funnene sammenfaller med funn fra studiene som er referert til tidligere
(Moldestad,1996.,Holtan, 2002. Farmer & Moyes, 2008,. Knudsen, 2009., Linderot, 2006,
Sinclair et al., 2007, Thørnblad, 2011).
Utsagnet under kan illustrere betydningen av dette:
«men vi gjorde det jo selv, det var jo vi som søkte. Men av og til så har jeg tenkt, hva var det
vi gjorde. Ja jeg har det … helt ærlig… ja. Vi vet jo det at vi har ett liv, ikke sant vel. Og da
må du gjøre det beste. Men samtidig så, summa summarum, så hadde det vært verre å ikke
fått dem». (Informant masteroppgave Barnevern, Haaland 2013).
Det er imidlertid stor forskjell i hvordan slektsfosterforeldre opplever oppgaven de står i.
Et annet utsagn fra samme studien kan bidra til å illustrere dette;
«altså mange av hennes venner har jo liknende situasjoner. Og der har ikke barna blitt tatt,
for da kan ikke besteforeldrene reise på ferie... herre min hatt tenkte jeg… går ikke an… så
det har aldri vært noen diskusjon for meg i det hele tatt. Hvis jeg må, så skal jeg, altså det har
aldri falt meg inn at det er en tvang eller er noe jeg går glipp av fordi at det ble sånn. Tvert
imot har jeg følt at dette har vært veldig givende .. for å si det sånn, du lever jo på en måte en
yngre tilværelse en gang til… (latter)».
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Gjennom disse utsagnene får vi beskrevet at forskjellene i hvordan fosterforeldrene opplever
og uttrykker den situasjonen de står i er stor, og det blir viktig å være ydmyk for at her ikke er
noen enkle svar på hva som er rett eller galt av følelser knyttet til dette. Funn fra studien tyder
på at fosterforeldrene ikke overskuer hva oppgaven innebærer når de går inn i den. Ingen kan
med sikkerhet forutsi hvordan situasjonen eller barnets behov vil utvikle seg. Flere
undersøkelser peker på faren som er forbundet med barnevernets forenklede forklaringer i
møte med komplekse virkeligheter (Egelund, 1997, Mehlbye, 2005, Järvinen og Mik-Meyer,
2003).
I dette perspektivet blir det derfor svært viktig hvordan selve rammene blir ivaretatt av
barnevernet, gjennom hele rekrutterings – og plasseringsforløpet.
Dette innebærer å utvikle rutiner som kan bidra til å kvalitetssikre alle fasene i
rekrutteringsprosessen. Både knyttet til kartlegging av barnets situasjon og identifisering av
mulige fosterhjem i slekt eller nettverk, rutiner for selve rekrutterings –og
godkjenningsprosessen, samt rutiner for oppfølging og kvalitetssikring av selve plasseringen.

Bufdir har også gitt ut en artikkelsamling som inneholder gode artikler både fra
praksisfeltet og fra forskningsfeltet. Artikkelsamlingen kan hentes ut her;
(høyreklikk og åpne hyperkoblingen)

Fosterhjem i slekt og nettverk - artikkelsamling
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FASE 1: KARTLEGGING OG AVKLARING
Rutiner for oppstart – avklaringsmøte
benyttes i alle henvisninger om fosterhjem

Sist oppdatert:01.04.2018

Hensikt:

Kartlegge og avklare slik at vi finner rett tiltak til barnet
Systematisk øke bruken av fosterhjem i barnets familie eller nære nettverk.
Kommunens plikt til å vurdere fosterhjem i familie og nære nettverk er nå
lovfestet i Barnevernloven § 4-22,3.ledd (pr. dato ikke trådt i kraft). Innholdet i
plikten er omtalt i Prop.73L punkt 10.5.2 (s.80-82) og i Prop 169 L.

Holdning:

Barn, ungdom og foreldre er de som har best kunnskap om egen familie og
barnets nettverk. Vi vil legge til rette for en myndiggjørende praksis, og
vektlegger betydningen av å få fram barnets og foreldrenes stemme i
kartlegging og vurdering av ressursene rundt barnet for å finne mulig
fosterhjem i slekt eller nettverk. Barnet har rett – men ingen plikt til å uttale
seg.

Aktivitet:

Avklaringsmøte fosterhjem, og forberedelse til møtet. Forut for møtet deles
aktuell informasjon om barnet/ungdommen som utgangspunkt for vurdering av
barnets behov i fosterhjem. Barneverntjenesten og Bufetat forbereder møtet
sammen.
Første del av møtet er viet barnet og foreldrenes tanker og refleksjoner om
mulige fosterhjem i slekt eller nettverk. Andre del av møtet er mellom
barneverntjenesten og Bufetat. I denne del av møtet drøftes familiens innspill,
opp mot øvrig informasjon i saken, og videre framdriftsplan mht avklaring av
mulige hjem i slekt eller nettverk. Alternativt søke videre etter nøytralt
fosterhjem. Familien informeres om at møtet er to-delt, med vekt på
betydningen av å få deres innspill/ informasjon, for å kunne legge best mulig til
rette for en god plassering.

Aktuelle deltakere
Barn, ungdom, foreldre, barneverntjenesten og Bufetat
Foreldre og barn/ ungdom er velkomne til å ha med seg støtteperson om de ønsker dette.
Møteleder og referat ansvar
Bufetat
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FASE 1: SJEKKLISTE RUTINER FOR
OPPSTART -AVKLARINGSMØTE
Sist oppdatert: 01.04.2018

Ta en kopi av denne sjekklisten og bruk den i saken. Dersom du vil ha en elektronisk
sjekkliste som du kan lagre på PC-en din, så kan du gå til bufdir.no/slektognettverk/ og laste
den ned og lagre den.
Deltakere:

.

Møteleder:

.

.

.

.

.

.

OPPGAVE/AKTIVITET

Dato/sted:

AVKLAR

Før møtet:
- Fosterhjemtjenesten har sendt bekreftelse
på mottatt henvisning, og evt. etterspurt
utfyllende informasjon.
- Barneverntjenesten har sendt utfyllende
informasjon til fosterhjemtjenesten
- Fosterhjemtjenesten og barneverntjenesten
har søkt å sette dato for avklaringsmøte
innen 15 virkedager etter at henvisning er
mottatt hos fosterhjemtjenesten.
Dato/tid/sted skal muliggjøre barn og
foreldres deltagelse.
- Barneverntjenesten og fosterhjemtjenesten
har hatt felles forberedelse av
avklaringsmøtet (i møte eller over telefon).
- Dersom det ikke lar seg gjøre for barn og
foreldre å delta i møte innen 15 virkedager,
avholdes evt. avklaringsmøtet mellom
barneverntjenesten og fosterhjemtjenesten.
Det legges i møtet en plan på hvordan
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Forslag:
Tillegg til
verktøykassen
: Nasjonale
rutiner for
håndtering av
henvisninger
om
fosterhjem.

.

UTFØRT ANSVAR
(dato)
(navn)

foreldre og barn skal involveres i
fortsettelsen.
DEL 1 AV MØTET –
Samtale med foreldre og barn, samlet eller
hver for seg. Informere barnet om hva som
skal tas opp på møtet. Barnet velger selv
hva det vil være med på, jf. alder og
modning.
Innledning
• Presentere målsetting og rammer for møtet
• Få eventuelle innspill fra familien/ partene
Gjennomgang av fakta
• Loven sier at slekt og nettverk alltid skal
vurderes først når det er behov for
fosterhjem. Vår erfaring med og tro på
fosterhjem i slekt og nettverk.
• Informere om godkjenningskrav til
fosterforeldre, hvordan vi vurderer,
rekrutterer og lærer opp fosterhjem
(uavhengig av om i slekt/nettverk eller
nøytrale fosterhjem). Politiattest,
helseattest, henvendelse til
barneverntjeneste og NAV i kommunen der
familien bor for avklaring av eventuelle
innvendinger mot godkjenning.
• Familieråd som en metode for å finne
fosterhjem i slekt og nettverk. Verdifullt
med familieråd også om det ikke blir
bestemt fosterhjem. Våre erfaringer, gi
nettadresser/ brosjyre.
Kartlegging av barnet og mulig fosterhjem i
slekt eller nettverket
• Foreldrenes beskrivelse av barnets ressurser
og barnets behov
• Avklare muligheten for slekt-/
nettverksplassering
o Utarbeide genogram
o Utarbeide nettverkskart- nåværende
og tidligere nettverk
• Benytte veilederne utarbeidet for;
o samtale med barn
o samtale med foreldre
o utarbeiding av genogram
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Forslag:
Tillegg i
verktøykassen
: Innspillsliste
til hvorfor
bruke
familieråd

o utarbeiding av nettverkskart
•

•
•

Spørre foreldre og barn/ungdom om der er
noen i slekten/nettverket som de tenker kan
være fosterhjem? Hva det er som gjør at de
tenker at akkurat disse er aktuelle?
Hvis der er flere aktuelle, be dem om å sette
opp en prioriteringsliste.
Hvis ikke de som står på prioriteringslisten
kan bli fosterhjem, få dem til å beskrive
hvilke kvaliteter de ser for seg at
fosterfamilien bør ha. Få fram ønsker
/tanker knyttet til geografisk beliggenhet,
religion, skole , allergier etc.

Avklaringer som involverer familien
• Brukermedvirkning. Hvordan involveres
familien i prosessen videre?
• Ønsker foreldrene selv å kontakte aktuell
familie for å informere om at de har
foreslått dem som fosterhjem for barnet,
eller vil de at Bufetat/Barnevernet skal
kontakte dem?
• Ved plassering iht. bvl. § 4.6 – innhente
samtykkeerklæring som fritar for
taushetsplikt.
• Ved flytting drøfte hvilke opplysninger
øvrige familie skal få om situasjonen.
• Samtykke til å kontakte barnets utvidede
nettverk – skole/ barnehage, jf. § 4.12
• Tidsfrister
• Bruk av 48 timers/akutt-Familieråd eller
Familieråd for å utforske videre
mulighetene i slekt eller nettverk
• Arbeidsfordeling. Hvem gjør hva til evnt
forberedelse av Familieråd, samtale med
slekt eller nettverk?
• Prosessen videre i barnevernssaken
• Oppsummere del1 av møtet – informasjon
til familien om hva som skal drøftes i del 2
av møtet.
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DEL 2 AV MØTET
Barneverntjenesten og Bufetat.
Prosessen videre
• Prosessen videre i barnevernssaken med
utgangspunkt i samtalen med familien og
barnevernets informasjon i saken – hvem av
familiene kontaktes for vurdering?
•

•

•

•
•

•

•

Arbeidsfordeling. Hvem gjør hva til neste
møte:
o Kontakter konkrete personer i slekt
eller nettverk
o Kontakter barnets utvidede nettverk,
skole–barnehage
Opprettholder dialogen med barn og
foreldre. Hvordan involveres familien i
prosessen videre? Hva vil være viktig
informasjon å gi barn og foreldre etter dette
møtet?
Med utgangspunkt i barnets situasjon og
behov- avklare hva som kan være aktuelle
forsterkningstiltak til fosterhjemmet knyttet
til frikjøp, veiledning, avlastning.
Tidsfrister
Alternativer til «den beste løsningen». Noen
kriterier som er ufravikelige, noen som er
mer viktige enn andre?
Avklare rutiner vedr. oppbevaring av
informasjon Bufetat/barneverntjenesten
o Egenpresentasjonsskjema sendes til
Bufetat/barneverntjenesten
o Bufetat sikrer at kommunal
saksbehandler får kopi av skjema
Ny møtedato

Disse veiledere/maler i verktøykassen brukes:
• Nasjonale rutiner for inntak-fosterhjem:
Rutine 01:Mottak av søknad, og rutine 02:
Avklaring og oppdragspresisering
• Innspillsliste til hvorfor bruke familieråd
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•
•
•
•
•
•

Veileder for samtale med barn vedr
spørsmål om fosterhjem i slekt og nettverk
Veileder for samtale med foreldre vedr
spørsmål om fosterhjem i slekt og nettverk
Veileder for samtale/henvendelse til barnets
utvidede nettverk –skole/ barnehage
Veileder for utarbeiding av genogram
Veileder for utarbeiding av nettverkskart
Veileder for bruk av dukker/playmo-figurer
som hjelpemiddel i samtalen
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SJEKKLISTE FRAMDRIFTSPLAN
Sist oppdatert: 01.04.2018

Ta en kopi av denne sjekklisten og bruk den i saken. Dersom du vil ha en elektronisk
sjekkliste som du kan lagre på PC-en din, så kan du gå til bufdir.no/slektognettverk/ og laste
den ned og lagre den.

Erfaringsmessig er det krevende å finne tidspunkt for møter mellom;
• kontaktperson kommune og rådgiver Bufetat
• med barn og foreldre for god kartlegging av ressursene rundt barnet
• for gjennomføring av rekrutterings – og godkjenningsprosessen
• for oppfølging og kvalitetssikring av plasseringen.
Vi har derfor utarbeidet en sjekkliste for å sikre god framdrift i arbeidet med å kartlegge og
rekruttere fosterhjem i slekt eller nettverk. Framdriftsplanen utarbeides mellom
kontaktperson og rådgiver så snart dette er avklart og for hele prosessen fram til barnet er
flyttet i fosterhjem. Framdriftsplanen tar utgangspunkt i maler og veiledere som ligger i
«Veilederen for rekruttering i slekt og nettverk».
Første utkast til Framdriftsplan – denne revideres fortløpende;
Kontaktperson barneverntjenesten

Rådgiver Bufetat
.

Dato/sted:

.

OPPGAVE/AKTIVITET

TIDSPLAN
UTFØRT ANSVAR
FOR
(dato)
(navn)
AKTIVITETER
OG MØTER

Før henvisning til fosterhjemstjenesten;
Innhenter nødvendig informasjon ref.:
Nasjonale rutiner, fosterhjem og Veilederen
for rekruttering i slekt og nettverk.
Vektlegg særlig
• informasjon om barnets slekt og
nettverk /genogram/ nettverkskart
• Oppmuntre til bruk av familieråd for
å involvere slekt/nettverk som
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ressurser for barnet og foreldrene og
for å kartlegge mulige fosterhjem for
barnet.

FASE 1
Etter mottatt søknad kontakter rådgiver
barneverntjenesten/ kontaktperson og avtaler;
• Avklarer behov for bistand til kartlegging
• Dato for oppstartmøte
• Fordeling av roller og ansvar
• Avklare om familieråd er aktuelt
• Lager en foreløpig møteplan
• Dato for ytterligere samtaler med barn
og/eller foreldre
• Dato for henvendelse til utvidet nettverk
skole/barnehage
• Dato for henvendelse slekt eller nettverk.

FASE 2
•
•
•
•
•
•
•

Dato for informasjons –og
vurderingsmøte
Dato for første møte i
rekrutteringsprosessen
Dato for andre møte i
rekrutteringsprosessen
Dato for tredje møte i
rekrutteringsprosessen
Dato for et eventuelt fjerde møte i
rekrutteringsprosessen
Etterarbeid/ drøfting/ konklusjon
Ferdigstillelse av rapporten
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FASE 1: VERKTØYSKASSE
Sist oppdatert:01.04.2018

Her finner du veiledere og informasjonsmateriell for planlegging og gjennomføring av
oppstartmøte. Dette kan du ta ut, kopiere og bruke. Hvis du vil lage en elektronisk versjon,
finner du de samme malene på denne nettsiden: bufdir.no/slektognettverk.
Både i permen og på nettsiden finner du dette:
Skjema:
1. Erklæring om fritak fra taushetsplikt
Veiledere for:
2.
3.
4.
5.
6.
7.

samtale med barn vedr spørsmål om fosterhjem i slekt og nettverk
samtale med biologiske foreldre vedr spørsmål om fosterhjem i slekt og nettverk
utarbeiding av genogram
utarbeiding av nettverkskart
bruk av dukker/playmo-figurer som hjelpemiddel i samtalen
samtale/henvendelse til barnets utvidede nettverk – skole/barnehage

Informasjonsmateriell:
8.

Lenker til aktuell informasjon om fosterhjem og familieråd
• www.bufdir.no/barnevern/familierad
•
•

Innspillsliste/ Spesielt for fosterhjemsarbeid og familieråd:
https://www.bufdir.no/Barnevern/Familierad/I_hvilke_saker_kan_vi_benytte_famili
erad1/Fosterhjemsarbeid/
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1
ERKLÆRING OM FRITAK FRA TAUSHETSPLIKT
Barneverntjenesten, i samarbeid med meg/oss, arbeider med å finne et egnet fosterhjem i
familie/slekt/nettverk for følgende barn:
__________________________________________f.
/
__________________________________________f.
/
__________________________________________f.
/
Jeg/vi samtykker i at barneverntjenesten fritas fra taushetsplikten, og kan informere mulige
fosterfamilier kort om bakgrunnen for at barnet/barna skal fosterhjemsplasseres og gi en
beskrivelse av barnets/barnas styrker og behov.
Evt. begrensninger fra fritak fra
Taushetsplikt:

__________________________________________________________________________

Sted:

Dato:

___________________________
Foresatt med daglig omsorg

_______________________________
Foresatt med daglig omsorg
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2
VEILEDER FOR SAMTALE MED BARN VEDR SPØRSMÅL OM FOSTERHJEM
I SLEKT OG NETTVERK
Hensikt:
Barnekonvensjonens artikkel 12 og barnevernloven hjemler barnets rett til å bli hørt, og at
barnevernet skal vektlegge barnets oppfatninger fra barnet er 7 år. Dette gjelder også for
yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter. Barnets rett må tolkes i lys av
prinsippet om barnets beste, som innebærer å vurdere barnets rett til medvirkning opp mot
barnets rett til beskyttelse. Praktiseringen av barn og unges medvirkning, deltakelse og
medbestemmelse som selvstendig rettighetshaver er gjennom de senere år blitt styrket også
i barnevernet.
Barn trenger en opplevelse av sammenheng – mulighet for mestring og en viss kontroll over
hva som skjer i eget liv. De trenger å forstå hva som skjer, og meningen med det som skjer.
Mange barn i barnevernet får for liten hjelp til meningsdannelse. Hvis en som barn ikke får
hjelp til å forstå mening og sammenheng i eget liv risikerer en at barnet skaper sin egen
selvsentrerte forståelse hvor de påtar seg skyld for hendelsene. Dette utgjør ofte en
tilleggsbelastning for barnet.
Barn i barnevernet blir sjelden spurt om hvordan de opplever sin situasjon og hva de selv
mener om situasjonen. De blir videre sjelden tilstrekkelig informert om tiltak som blir
iverksatt på deres vegne. Undersøkelser viser at plasseringen blir mer stabil om barnet selv
har fått være aktør i prosessen fram mot plassering. Hensikten med denne veilederen er å
bidra til å sikre at barnet får informasjon og blir hørt i spørsmålet om fosterhjem.
Holdning:
Barn er aktivt handlende og aktivt deltakende i sin egen utvikling. Å forholde seg til barnet
som et subjekt betyr å ha fokus på barnets egne opplevelser, tanker og følelser og hva som
er viktig for barnet i spørsmål om fosterhjem. Det er viktig at barnet får si sin mening, blir
støttet i å uttrykke sin mening og får opplevelse av å bli lyttet til. Vi har tro på at barn kan
gjøre kloke vurderinger og kloke valg også i vanskelige situasjoner som omhandler spørsmål
om flytting. Å vektlegge betydningen av å få fram barnets stemme vil også kunne bidra til økt
mestringsopplevelse for barnet.
Alminnelige barrierer for barns deltakelse er knyttet til at barnevernet opplever å mangle
kompetanse i å snakke med barn, mangler strukturer for å realisere barns deltakelse, frykt
for å påføre barnet belastninger, frykt for lojalitetskonflikter, frykt for å ødelegge
samarbeidet med foreldrene, samt behovet barnevernsarbeideren har for å beskytte seg
selv når situasjonen oppleves som krevende og vanskelig.
Forskning viser at barns interesser blir bedre ivaretatt når de selv får gi informasjon og delta
i å finne fram til løsninger. Det er verre for barn å bli «skånet» ved å bli holdt utenfor, og ikke
ha mulighet til å påvirke sin egen situasjon.
Vi har kunnskap om hva det betyr for barn å ha en realistisk forståelse av sin situasjon, og at
informasjon og deltakelse fremmer barnets mestring og kontroll i eget liv. Denne
kunnskapen gjør at vår holdning er at barn skal samtales med i spørsmål om fosterhjem.
Spørsmålene og ideene under kan være nyttige hjelpemidler for å planlegge en god samtale
med barn hvor målet er å få fram deres tanker om mulige fosterhjem i slekt eller nettverk.
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Verktøy:
Tegn og beskriv situasjon og hendelser sammen med barnet.
Bruk dukker, figurer, lekehus som kan triangulere barnet til historien gjennom både
objekter, fenomener og tema. Å ha blyant og papir, dukker eller andre verktøy lett
tilgjengelig samtidig som en snakker, er en god måte å konkretisere sammen med barnet –
samtidig som en skaffer passe avstand, noe som kan gjøre det enklere for barnet å gå
inn/delta i situasjonen.
I samtaleguiden til sist i denne veilederen gis noen eksempel på hvordan samtalebilder kan
brukes i undersøkelsen av barnets beskrivelse av nære voksne og ideer om mulige
fosterhjem.
Det er viktig å ha tenkt igjennom hva vi tror vi kan få ut av en første samtale med barnet.
Tenk igjennom hva som kan være realistiske forventninger til hva barnet er i stand til å
formidle før det blir tryggere i situasjonen.
Tenk også på hva som kan være en god arena for samtale med barnet – og at en samtale på
kontor ofte er vanskelig for et barn. Tenk alternative arenaer, nøytrale plasser, trygge plasser
hos kjente, kjøre en biltur etc. Sjekk gjerne ut med barnet i forkant om hun/han har forslag
til møteplass eller hva vedkommende vil foretrekke.
Spørsmål å ta stilling til før samtalen:
•

•
•

•

•

Egne notater til hjelp i samtalen:

Hvor og når skal samtalen finne sted?
Hva ønsker har barnet? Ønsker det å
delta i samtalen?
Hvordan forholde seg til barn som
ikke vil snakke?
Avklare roller mellom barnevern og
Bufetat
Hva er hensikten med samtalen, hva
vet barnet, hva trenger barnet mer
informasjon om, hva vet vi om hva
barnet vet?
Åpenhet – redusere tabu og stigma,
hva vektlegge i denne saken – hvilke
utfordringer er knyttet til egne ideer
om å skjerme barnet vs. barnets rett
til informasjon og deltakelse? Hva er
mine egne vs. barnets behov for
«beskyttelse» i denne saken?
Spisse fokus for denne samtalen;
barnets informasjon og kunnskap om
viktige voksne i sitt liv, og gjennom
dette samtale om barnets ideer om
hvem som kan være mulig
fosterhjem?
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•

•

•

Det er ok om barnet i forkant,
gjennom en tillitsperson er spurt om
hvem det ønsker skal delta i
samtalen. Viktig å avklare med
barnet om det ønsker en samtale
uten foreldrene til stede.
Skal mor/far delta i samtalen
sammen med barnet –vurder
fordeler og ulemper opp mot retten
til å delta vs. retten til beskyttelse, og
lojalitetsdilemma barnet kan stå
overfor. Vil barnet kunne uttale seg
fritt med foreldrene til stede?
Hva viktig å tegne – fortelle om
situasjonen. Hvilke hjelpemidler/
verktøy trenger jeg?
Ett utgangspunkt kan være barnets
forskjellige flyttinger, (fra hjem til
beredskapshjem ev. annet) – nå og
framover,
Tilpasses barnets alder og modenhet

Informasjon og spørsmål som gjelder i alle
samtaler:
• Beskriv samtalens sammenheng for
barnet- det er viktig å skape en
sammenhengende historie
• Gi relevant informasjon om hva som
skjer, har skjedd og skal skje
• Ta pauser, les barnets kroppsspråk
og sjekk ut med barnet om det går
greit
• Still åpne spørsmål til barnet; Hvem,
når, hva, hvor (vanskelige å svare på
for barn under 3-4 år) og hvordan
(vanskelige å svare på for barn under
6 år). Vær obs på at ungdom kan
være vare på når en begynner å anta
hvordan de har det.
• Lytt med både «det saklige øret» og
«det følelsesmessige øret». For å
forstå kan det være nødvendig å

Egne notater

26

veksle mellom saklige og
følelsesmessige spørsmål. Viktig å
innstille seg på barnets
sinnsstemning.
Ideer til spørsmål/ tema som du tenker vil
være nyttige i denne konkrete samtalen.
Velg det du tenker er mest nyttig

Egne notater

Saklige spørsmål knyttes til situasjonen
barnet befinner seg i - for å få tak i barnets
tanker om egen situasjon;
Bor barnet hjemme, midlertidig hos en
slektning, er sitasjonen akutt, er det tenkt at
barnet kan bo her videre- hva kan være
naturlige spørsmål for å få tak i barnets
forståelse av situasjonen og barnets tanker
om hvem som kan bli et mulig fosterhjem
for barnet:
• Hvem kan du gå til når ting er
vanskelige hjemme ( bruk aktuell
situasjon)
• Hva var det som skjedde da du flyttet
til ? (navn beredskapsmor… tante…
mormor etc.)
• Hvem var det som hentet deg?
• Når tid på døgnet var dette?
• Er det alltid (tante… mormor …) som
du er hos når …… (benevn aktuell
situasjon) oppstår ?

Følelsesmessige spørsmål kan være;
• Hvordan har du det «i hjertet» nå,
hvordan kjennes det for deg at du
skal flytte til …?
• Er det noen du har fortalt til- hva
som «bor i hjertet» ditt? Kan jeg få
lov til å snakke med … om dette?
• Har du en annen voksen/venn du kan
snakke med om hvordan du har det
når ting er vanskelige?
• Hvordan føltes det å flytte til…?
• Hvordan opplevde du det da
tante/mormor kom og hentet deg?
• Når følte du deg ……. (for eksempel
hvis barnet sier alene/ensom/redd)
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første gang? Er det lenge siden? Er
det alltid sånn, eller av og til?

Oppfølgingsspørsmål; viktig å benytte for å
sikre at du får tak i barnets mening.
• Du sa…. Betyr det at?
• Forsto jeg det riktig når du sa at
du…?
• Nå må jeg spørre igjen, jeg forstår
ikke helt tror jeg….
• Kan du forklare det litt mer så jeg er
sikker på at jeg skjønner hva du
mener…

Gi forslag til opplevelse, tanker, følelser og
tilstander barnet kan ha, eller kan ha hatt.
Normaliser gjennom eksempler, få tak i hva
dette barnet tenker og forstår om sin egen
situasjon – det å skulle flytte til noen andre i
eller utenfor familien.
• Noen barn jeg har snakket med har
fortalt…… andre barn har sagt at…. Er
dette noe du kan kjenne igjen,
eller…?
• Mange barn har fortalt at de blir
redde…. sinte…. lei seg… når de ikke
vet hva som skal skje eller hvor de
skal flytte, er det slik for deg?... blir
du mest…redd… lei deg ?
Avslutt alltid samtalen med å sjekke ut med
barnet:

•
•

•
•

Egne notater:

Er det noe du ønsker at jeg skulle ha
spurt deg om som ikke er kommet
fram i det vi har snakket om nå?
Er det noe… enten positivt eller
negativt som du ønsker å si, tenker er
viktig at vi vet før barnevernet
finner/ velger fosterhjem til deg?
Hvordan har denne samtalen vært
for deg?
Har du noen råd til oss, når vi skal
28

•
•

snakke med andre barn om hvordan
vi skal møte barnet/ gjennomføre en
samtale som dette?
Takk for at vi fikk lov til å ha denne
samtalen med deg!
Forklar alltid for barnet hva som nå
skjer videre i saken – og hvem som
tar beslutninger

Noen momenter/samtalemetodiske tilnærminger som kan være nyttige:
• Det er viktig å styrke barnets selvfølelse ved å gjenta det barnet sier. Dette hjelper
også barnet til å holde fokus i samtalen. Oppsummer underveis og sikre sensitive
pauser og avslutninger når en skifter tema. Hva være særlig oppmerksom på ift. dette
barnets signaler på avslutninger/ pauser, og hvordan bekrefte at du ser og forstår
det.
• Å språksette kan lære barnet at opplevelser, erfaringer og behov kan uttrykkes og
gjennom dette bli anerkjent og gyldige i relasjoner – gjennom deltakelse i samtale
her og nå eller gjennom fortellinger.
• Vis respekt for viktige voksne, men ikke ved å holde tilbake informasjon for barnet.
Dette handler her om å benevne foreldrenes problemer –hvorfor de ikke kan ha
omsorgen for barnet. Viktig for å redusere tabu og skam, og for å bidra til å fremme
en alternativ forståelse av situasjonen for barnet.
• Forklar at de voksne selv, eller andre voksne skal ta vare på de voksne. Dette for å
redusere barnets følelse av avmakt i situasjonen, barnets skyldfølelse for ikke å
kunne hjelpe -og barnets ansvarsfølelse for foreldrene.
• Ta stilling til uheldige handlinger begått mot barnet, også fra viktige voksne. Knytt
sammen barnets erfaringer og begrunnelse for hvorfor det er nødvendig med
fosterhjem.
• La gjerne en viktig voksen få ta del i barnets fortelling om sine erfaringer, og slik bidra
til å forme utviklingsstøttende og verdige historier.

Ideer til samtale med barn i alderen 3-8 år og barn i alderen 6-12 år. (Alder 6-8 år vurderes
ut ifra modenhetsnivå)
Gode innledninger som kan brukes for å hjelpe barnet i gang med å snakke om hvem som er
viktige i sitt liv bør planlegges. Her er hentet bilder fra boka «Samtalebilder. En vei til
kommunikasjon med barn» av Merete Holmsen.
Se bilder av musa som ligger som vedlegg til verktøykassa, og bruk disse (evt. bare ett el
noen) for å hjelpe barnet i gang med å snakke. Tanken er at ved bruk av bilder om «Musa»
vil ikke tema virke så skremmende for barnet da det er «Musa» vi snakker om.
Tema og bilder kan knyttes sammen på følgende måte:
1. Bilde nr. 1.: «Musa skal invitere til selskap/middag/kaffi – hvem tror du musa vil
invitere i sin familie/som hun kjenner»?
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Dersom barnet kommer på tante, onkel, bestemor etc., så kan en utdype for barnet
om det selv også har ei tante, en onkel etc. og hva navnet på de er? Videre, hvor de
bor og hvor ofte barnet pleier å være der…
2. Bilde nr 2: «Her venter Musa på å bli hentet i barnehagen/sfo. Hvem kan hente musa
i barnehagen dersom musemor og musefar ikke kan»?
3. Bilde 5: «Musa er lei seg. Hvem kan trøste musa dersom musemor og musefar ikke er
der – er det andre voksne»?
4. Bilde 6: «Musa skal flytte. Musa ser trist ut…. hvem kan Musa flytte til når det ikke
kan bo hos musemor…?»
5. Bilde nr 13: «Hvem vil Musa ha med seg på tur tror du»?
6. Bilde nr 18: «Hvem kan Musa ringe til dersom det ikke kan snakke med musemor og
musefar?»
I samtalen kan en fylle ut et nettverkskart sammen med barnet med utgangspunkt i de
opplysningene som fremkommer gjennom fortellingene barnet gir.
Ungdom:
Med ungdom kan en mer gå rett på i bruk av nettverkskartet.
Viktig også her å repetere hva vi vet om ungdommens situasjon. De samtalemetodiske
temaene vil også gjelde for ungdom, det samme gjelder spørsmålene en må ta stilling til før
samtalen.
Bruk av familieråd:
Velger barneverntjenesten å benytte familieråd i rekrutteringen av fosterhjem, vil
familierådskoordinatoren snakke med barnet/ungdommen hvem han/hun mener vil være
viktige personer å ha med i rådet. Hvor ønsker barnet at familierådet skal være. Kan barnet
bidra med å lage invitasjonskort til deltakerne, si noe om hvor de ulike deltakerne skal sitte
o.l. Koordinatoren vil så snakke med alle aktuelle parter og på denne måten få kartlagt hvem
og hvilke resurser som er til stede i familie og nettverk.

BLD gav i 2008 ut en veileder om å snakke med barn i barnevernet
«Snakk med meg». Denne kan hentes ut her (høyreklikk og åpne lenken)
Snakk med meg - en veileder om å snakke med barn i barnevernet
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3

VEILEDER FOR SAMTALE MED BARNETS FORELDRE VEDRØRENDE SPØRSMÅL
OM FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK

Hensikt:
I forskrift om fosterhjem §4 heter det om valg av fosterhjem til det enkelte barn:
«Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan
velges som fosterhjem». Dette innebærer altså en lovfestet prioritering av familie og nære
nettverk i valg av fosterhjem. Imidlertid viser forskning at det er et stykke igjen før vi har
klart å omgjøre en slik prioritering til handling. I mange saker blir ikke barnets foreldre
involvert i spørsmål om mulig fosterhjem i slekt eller nettverk, slik forskriften forutsetter.
Hensikten med denne veilederen er å bidra til å sikre at barnets foreldre blir hørt i spørsmål
om mulige fosterhjem i barnets slekt eller nettverk. På den måten kan vi skaffe oss viktig
kunnskap om ressursene i familien, ikke bare om mulige fosterhjem, men også om hvem
som kan være viktige støttepersoner for barnet og for foreldre i den videre prosessen.
Holdning:
I spørsmål om valg av fosterhjem er vår holdning at barnets foreldre kan hjelpe oss til å finne
fram til de viktige relasjonene for barnet som finnes i slekta eller nettverket.
Vi tror det er viktig med brukermedvirkning, hvor foreldrene blir subjekter som blir snakket
med om disse viktige tema, og ikke objekter som blir snakket om eller til. Dette vil gi
foreldrene muligheter for å være aktører i eget og barnets liv, gi dem en sjanse til å påvirke
plasseringsforløpet for barnet og forankre barnet i familien der dette er mulig. Dette kan
sikre barnet opplevelsen av en mer normal familiesituasjon, og at foreldrene støtter opp om
flyttingen til fosterhjemmet.
Kunnskap om at fosterhjem i slekt fører til mer stabilitet og ro knyttet til færre krav om
tilbakeføring og/eller endring av samvær, bidrar også til at vår holdning er at foreldrene skal
samtales med i spørsmål om mulig fosterhjem i slekt eller nettverk.
Spørsmål å ta stilling til før samtalen:
•

•

Egne notater:

Klargjøre konteksten for samtalen- vi
skjønner at dette er vanskelig. Denne
samtalen dreier seg ikke om selve
barnevernssaken- men vår oppgave
med å finne fosterhjem dersom
barnevernet får medhold i at barnet
skal flytte.
Hva er hensikten med samtalen, hvor
er foreldrene i prosessen, hva har de
oppfattet – hvordan forholder de seg
til saken – samtykke til plassering vs.
tvang? Hva er kjent – er noe holdt
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•

skjult for foreldrene?
Spisse fokus for denne samtalen;
foreldrenes informasjon og kunnskap
om viktige voksne utenom dem som
foreldre i barnets liv, og gjennom
dette samtale om foreldrenes ideer
om hvem som kan være mulig
fosterhjem? Utforske både ift.
utvidet familie og nåværende og
tidligere nettverk. Ha fokus på/
utforsk både mors og fars familie og
nettverk.

•

Skal samtalen være med mor og far
sammen – er der konflikter, vold etc.
som gjør dette vanskelig? Vurder
fordeler og ulemper. Gi foreldrene
tilbud om å ha med seg støtteperson
til samtalen.

•

Hvor og når skal samtalen finne sted?
Vær åpen for å ta samtalen hjemme
hos foreldrene om de ønsker dette,
eller på et annet sted som kjennes
tryggere for foreldrene. Vær åpen for
at første samtale kan være på
telefon. Motiver for oppfølgende
samtale, om det er behov for dette.

•

Hvordan bruke genogram og
nettverkskart inn i samtalen. Slike
verktøy kan være gode hjelpemidler
for å få tegnet et bilde av familien og
hvem som er viktige støttespillere for
barnet og foreldrene. Å tegne dette
opp kan hjelpe foreldrene til å delta i
utforsking av familien og ressursene
rundt barnet og dem selv.
Informer om og motiver for
familieråd. Gi eksempler på gode
erfaringer med bruk av familieråd, ha
brosjyrer og materiell lett
tilgjengelig.
Hvordan sikre åpenhet - snakke om
vanskelige tema for å redusere tabu,
skyld og skam? Hva er egne barrierer
knyttet til å snakke om for eksempel

•

•
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rus og vold?
Samtalemetodisk tilnærming:
• Beskriv samtalens sammenheng for foreldrene. Gi motivasjon for å delta i
undersøkelsen av om der finnes mulig fosterhjem i slekt eller nettverk.
Innledning til en slik samtale kan være;
«Jeg skjønner at det kan være vanskelig for deg/dere å tenke på dette. Men om vi likevel
tenker tanken at det blir sånn, at ……(barnets navn) ikke kan bo hos dere, så finnes der flere
alternativ. Et er at …… får bo i det vi kaller et nøytralt hjem, et hjem som dere ikke kjenner
på forhånd. Et annet alternativ er at …… får bo hos noen som er i slekten eller nettverket
deres. Hjemmet må godkjennes akkurat som et nøytralt hjem, og regler ifht for eksempel
samvær må følges.
•

For å sjekke ut mulige hjem vil vi gjerne få lov til å tegne genogram og nettverkskart
sammen med dere.
Ha klar og vis arkene/plansjene:
«Et genogram er et slektskart, en måte å vise hvem som er i familien deres, og hjelpe
oss til å forstå og snakkes sammen om de ulike personene i familien, og hvilket
forhold dere og barnet har til de ulike familiemedlemmene. Dette skal omhandle
familiemedlemmer i både mors og fars familie».
Et nettverkskart utvides til også å vise viktige andre i deres og barnets liv. Her bruker
vi en «rund kake» som deles i fire. En del er familien, en annen del er den utvidede
familien/slekta, i det tredje kakestykket vil vi få med venner/ kolleger/naboer og i det
siste kakestykket skal vi se hvem som er viktige på skole, i barnehage, andre
offentlige instanser, barnevern».

Tegn et genogram sammen med foreldrene hvor en tegner inn barnet/barna,
foreldrene – deres søsken/familier og besteforeldre (hent ideer til spørsmål/tema i
veilederen for utarbeiding av genogram)
Tegn et nettverkskart sammen med foreldrene (hent ideer til spørsmål i veilederen
for utarbeiding av nettverkskart)

Ideer til spørsmål i kartleggingen av slekt
sammen med foreldrene;
De samme spørsmål kan brukes i
kartlegging av nettverket;

Egne notater

Hvis det skulle bli så at saken går igjennom i
fylkesnemnda og det blir besluttet at ….
(barnets navn) må flytte
Alternativt at dere som foreldre har
samtykket til at barnet skal flytte
• hva tenker dere om mulige hjem for
(barnets navn)?
• Er det noen i slekten/ nettverket som
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dere kom til å tenke på/ som dere
særlig tenker vil kunne ivareta ...
(barnet)? (vis til genogrammet og
nettverkskartet)
•
•
•
•

•
•
•

Hvilken relasjon har dere til dette
hjemmet?
Hvorfor tenker dere på akkurat
disse?
Hva med …. (barnets) kontakt med
dette hjemmet? Søsken?
Kan dere prøve å gjøre dere noen
tanker om hva som kan være positiv
med dette hjemmet? Jeg tenker da
ift. ivaretakelsen av …(barnet)
Kan dere prøve å si noe om hva som
kan bli en utfordring for dette
hjemmet?
Er det noe som dere skulle tenke var
utfordrende for dere selv ift. dette
hjemmet?
Er det noe som dere skulle tenke var
utfordrende for …. (barnet) ift. dette
hjemmet?

Spørsmål uavhengig av om hjemmet er i
slekt eller nettverk:
•
•

•

•

Egne notater:

Hva tenker dere om kontakten
mellom ……. (barnet) og dette
hjemmet i dag?
I hvilke situasjoner har ……(barnet)
kontakt med hjemmet? Har dette
forandret seg, eller utviklet seg over
tid?
Tilknytning – er dette ett hjem der
det finnes en begynnende
tilknytning? Har …. (barnet) vært der
mye alene, for eksempel når dere har
vært ………. (relater til konkret
situasjon)?
Tror dere at …. (barnet) kan tenke
seg å bo der? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Gevinsten ved å bruke familieråd for å finne Egne notater:
en løsning i slekt eller nettverket for barnet
og for foreldrene
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•
•

Motiver for familieråd- det å kunne
samle familie og nettverk gjennom
familieråd
Hva vet vi fra de som har
gjennomført familieråd;
- de vil anbefale det til andre - de
opplever at familien/nettverket bryr
seg og ønsker å stille opp- barnet
opplever seg sett og ivaretattviktigheten av at familien har
informasjon og kan stille opp for
barnet- men også for foreldrene i
den vanskelige situasjonen de
opplever å stå i- selv om en ikke
finner et fosterhjem gjennom
familierådet kan familien stille opp
med annen støtte og hjelp- familien
har fått en forståelse av barnets
situasjon som bidrar til at de støtter
opp om flyttingen og fosterhjemmet
barnet flytter til.

Avslutt alltid samtalen med å sjekke ut med
foreldrene:
•

•

•
•

•
•

Egne notater:

Er det noe du/dere ønsker at jeg
skulle ha spurt deg/dere om som ikke
er kommet fram i det vi har snakket
om nå?
Er det noe… enten positivt eller
negativt som du/dere ønsker å si,
tenker er viktig at vi vet, før
barnevernet finner/ velger
fosterhjem til …. (barnet)?
Hvordan har denne samtalen vært
for deg/dere?
Har du noen råd til oss, når vi skal
snakke med andre foreldre om
hvordan vi skal møte dem/
gjennomføre en samtale som dette?
Takk for at vi fikk lov til å ha denne
samtalen med deg/dere!
Forklar alltid for foreldrene hva som
nå skjer videre i saken – hvem som
tar beslutninger og hvordan de blir
informert/involvert i fortsettelsen
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4
VEILEDER FOR UTARBEIDING AV GENOGRAM
Hensikt:
Genogrammet eller familiekartet er en visuell framstilling som viser familiemedlemmers
tilknytning til hverandre. Informasjonsinnsamling ved bruk av genogram kan hjelpe oss til å
forstå og snakke sammen om familierelasjoner og viktige hendelser i familiens livssyklus, av
betydning for barnevernsaken og i undersøkelsen av om der kan være et aktuelt fosterhjem i
barnets slekt eller nettverk
Holdning:
Vår holdning er at familiemedlemmene selv har best informasjon om familiens liv, det er de
som er subjekter i egne liv og en myndiggjørende praksis bidrar til å involvere foreldrene i
samarbeid om å finne fosterhjem for barnet. En respektfull undring og direkthet i spørsmål
kan styrke opplevelsen av at selv vanskelige tema er mulige å snakke om.

Tegn genogram:

Disse symbolene kan brukes:

Jente/ dame

Hvis et familiemedlem er død,
markeres dette med et kors inne i
rundingen eller firkanten

Vanskelig relasjon markeres med
stiplet linje.

God relasjon markeres med en tykk linje.

Brudd i forholdet markeres på

Gutt/mann
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denne måten.

Spørsmål å ta stilling til før utarbeiding av
Egne notater:
genogram:
• Hvem skal delta i utarbeiding av
genogrammet – skal barnet være til
stede sammen med foreldrene, eller
er der informasjon knyttet til familien
som er vanskelig å belyse med barnet
til stede? Er det slik at
barnet/ungdommen bør være alene i
utarbeiding av genogrammet for å få
belyst sin forståelse av familienrelasjoner og vanskelige tema i
familien?
• Hvordan vil barnets deltakelse
påvirke innholdet i den
informasjonen en får fra foreldrene?
Omvendt hvordan vil foreldrenes
deltakelse påvirke innholdet i den
informasjonen en får fra barnet?
• Hvilken informasjon trenger
foreldrene og barnet før arbeidet
med genogrammet kan ta til?
Ideer til tema å belyse i utarbeiding av
genogrammet:
• En familie utvikler seg gjennom en
serie av milepæler, overføringer eller
kjernepunkter i utviklingen. Prøv å få
tak i viktige livshendelser knyttet til
fødsel, ekteskap/samliv, flyttinger,
brudd og dødsfall.
• Ideer om og erfaring knyttet til
ivaretakelse av barn, oppdragelse,
ulike roller til ulike foreldre – andre i
foreldres sted –besteforeldre,
tanter/onkler etc.
• Repetisjoner over
generasjonsgrenser, knyttet til
utdanning/arbeid, helseforhold,
hvem ligner på hvem?
• Hvordan viser familien at de har
omsorg for hverandre? Hvem viser
dette mest? – minst?
• Hjelperne i familien – hvem stiller

Egne notater
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•

•

•
•

•

•

opp for hvem – på hvilke måter hvem er der for deg som du kan stole
på?
Hvem er der for barnet som nå skal i
fosterhjem - hvem vet at barnet skal i
fosterhjem, hva er historien om dette
og hvordan blir barnet omtalt i
familien?
Hvem er der for deg - har du noen
fortrolig i familien? Hvem kan du
støtte deg til når barnet flytter i
fosterhjem?
Nå skal vi se litt på om der er
problemer i familien - knyttet til rus,
vold, psykiatri?
Konflikter i familien – uenigheter en
kan snakke om – og uenigheter en
ikke kan snakke om –
familiehemmeligheter /
tabuområder/ myter i familien?
Avstand og tetthet mellom
familiemedlemmene – kontakt
mellom familiemedlemmene
Allianser i familien - hvor er tette
bånd? Er det noen som er «på
utsiden» -ikke deltar? Hvorfor tenker
du at det er blitt slik?

Spørsmål knyttet til at barnet skal i
Egne notater;
fosterhjem
• Når vi nå sammen har fått sett på
familien til barnet
- Er det noen du særlig tenker eller
ønsker skal bli fosterhjem for
barnet? Hvorfor?
- Er det noen du tenker ikke kan
være fosterhjem for barnet?
Hvorfor?
• Er det noen du tenker kan gi støtte
på annen måte til barnet- til deg?
Jeg tenker her på gi avlastning –
leksehjelp- være der for deg når du
har det vanskelig – bruk informasjon
som er kommet fram i samtalen.
Deler av disse tema tas inn igjen i arbeidet med nettverkskart
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Eksempel på utfylt genogram
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5
VEILEDER FOR UTARBEIDING AV NETTVERKSKART
Alle har noen, og slekten og nettverket er der uansett - og påvirker familielivet.
Hensikt:
Hensikten med å fylle ut nettverkskart er å finne ut hvem som er rundt barnet og hvem som
kan være aktuelle støttespillere for barnet/ familien – og få opp aktuelle kandidater for
vurdering som fosterhjem.
NB; før noen kontaktes må foreldrene løse barneverntjenesten fra taushetsplikten via
samtykkeerklæring (se egen mal).
Holdning:
Vår holdning er at familiemedlemmene selv har best informasjon om familiens liv, det er de
som er subjekter i egne liv. En myndiggjørende praksis bidrar til å involvere foreldrene i et
samarbeid om å finne fosterhjem for barnet. En respektfull undring og direkthet i spørsmål
kan styrke opplevelsen av at selv vanskelige tema er mulige å snakke om.
Tema i kartlegging av slekt og nettverk:
Kartet deles i fire, hvor hvert «kakestykke» omhandler ulike sider av slekt og nettverket.
En del av «kakestykket» omhandler nær familie – en omhandler utvidet familie –en venner og en del omhandler det offentlige nettverket (skole, barnehage, barnevern etc.).
Nettverkskartet utarbeides:
• For å skaffe kunnskap om barnets og familiens psykososiale situasjon og livssituasjon
generelt.
• For å få oversikt over ressurser som kan bidra og mobiliseres i forbindelse med en
eventuell plassering i fosterhjem
• For å få oversikt over nåtidig og historisk nettverk ( kan også kartlegge ønsket
nettverk – tilgjengelig (emosjonelt) nettverk – hvordan nettverket samhandler for
eksempel ved kriser etc., her er mulighetene mange)
Spørsmål å ta stilling til før utarbeiding av
nettverkskart:
• Hvem skal delta i utarbeiding av
nettverkskartet – skal barnet være til
stede sammen med foreldrene, eller
skal de lage kartet hver for seg? Er
der informasjon som er vanskelig å
belyse med barn og foreldre
sammen?
•

Egne notater:

Hvordan vil barnets deltakelse
påvirke innholdet i den
informasjonen en får fra foreldrene
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og vis versa?
•

Hvilken informasjon trenger
foreldrene – barnet før arbeidet med
nettverkskartet kan ta til?
Ideer til hva spørre om/ undersøke av ulike
tema:
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Egne notater:

Kjønn, alder, relasjon til barnet – til
familien?
Hvor mange i kartet har kontakt med
hverandre –hvordan?
Varighet –og stabilitet i kontakt – i
relasjon til barnet?
Hyppighet av kontakt og kontaktsform (sosiale medier, fysiske møter
etc.)
Praktisk støtte- til barnet, til
foreldrene?
Følelsesmessig innhold i relasjonen,
hvem står mest nær barnet? – deg
som forelder?
Tilgjengelighet: geografisk, sosialt,
følelsesmessig
Informasjonsflyt i slekta/ nettverket
Nøkkelpersoner i nettverket
Arenaer for samhandling, bursdager,
høytider andre sammenkomster?
Konflikthåndtering
Vet slekta eller nettverket om
situasjonen nå? Hvem vet hva?
Har barnet/ dere som foreldre søkt
hjelp hos noen i slekt/nettverket nå
eller tidligere?
Er noen spurt om de kan være
fosterhjem for barnet?
Er der noen av disse du/dere ønsker
som fosterhjem ? Ranger hvis flere
aktuelle (Spm. kan stilles både til
foreldre og til barnet/ ungdommen)
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Avslutt alltid samtalen med å sjekke ut med
barnet og foreldrene:
•

•

•
•

•
•

Egne notater:

Er det noe du/dere ønsker at jeg
skulle ha spurt deg/dere om som ikke
er kommet fram i det vi nå har
snakket om i utarbeiding av
nettverkskartet?
Er det noe… enten positivt eller
negativt som du/dere ønsker å si,
tenker er viktig at vi vet før
barnevernet finner/velger fosterhjem
til …. (barnet)?
Hvordan har denne samtalen/å
utarbeide dette nettverkskartet vært
for deg/dere?
Har du noen råd til oss, når vi skal
snakke med andre foreldre om
hvordan vi skal møte dem
gjennomføre en samtale som dette?
Takk for at vi fikk lov til å utarbeide
dette nettverkskartet sammen med
deg/dere!
Forklar alltid for barnet og
foreldrene hva som nå skjer videre i
saken – hvem som tar beslutninger
og hvordan de blir
informert/involvert i fortsettelsen
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Slekt –og Nettverkskart:
Obs: på hvilken måte er Barnets nettverkskart likt/ forskjellig fra mors og/eller fars?

1. Veileder for bruk av dukker/playmo-figurer som hjelpemiddel i
samtalen
Hensikt:
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Eksempel på utfylt nettverkskart
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6
VEILEDER FOR BRUK AV DUKKER/PLAYMO-FIGURER SOM HJELPEMIDDEL I
SAMTALEN

Bruk av figurer i samtale med barn legger til rette for en dialogisk samtale, hvor barnet gis
frihet og motiveres til å uttrykke seg på egne premisser innenfor en tilpasset ramme. Tema i
samtalen utvikles i gjensidighet mellom voksne og barn.
Holdning:
Vår holdning er at om en dialogisk samtale skal komme i stand må barnet «ville» dette. Vi
har tro på at vi gjennom bruk av dukker eller figurer kan invitere barnet inn i kjente lek- og
uttrykksmåter, som kan brukes av barnet for å beskrive og forsterke samtalen om relasjoner,
hvem barnet har rundt seg og om der er noen barnet selv ser som mulige fosterhjem.
Ideer til hvordan bruke dukker, playmofigurer, hus etc.:
•
•
•

•

Egne notater:

Figurene brukes for å illustrere og
visualisere barnets sosiale nettverk
Barnet kan gjennom bruk av dukkene
få spille ut egne opplevelser og
forståelser av situasjonen det er i.
Dukkene kan brukes til å visualisere
selve flyttesituasjonen barnet står i,
ved å flytte figurene fra ett hus til et
annet.
Figurene kan brukes til å «hente inn»
og fokusere på personer i slekt eller
nettverk som barnet har et positivt
forhold til. Samtale om hvem som
hjelper barnet, gir trøst, barnet er
hos når mor for eksempel ruser seg,
hvem som hjelper mor etc.

Disse ideene supplerer veilederen for samtale med barn vedr spørsmål om fosterhjem i
slekt og nettverk.
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7
VEILEDER FOR KARTLEGGING AV BARNETS UTVIDEDE NETTVERK Skole/Barnehage
Hensikt:
Hensikten med veilederen er å sikre at en i tilstrekkelig grad kartlegger barnets nettverk når
et barn trenger fosterhjem. Det kan være ressurspersoner for barnet som er knyttet til
barnets barnehage, skole/SFO, fritidsarenaer som barnet har en relasjon til og som kjenner
barnet godt.
Holdning:
Generelt vurderes det av stor betydning at skole/barnehage og eventuelt sentrale
fritidsorganisasjoner på ledernivå er kjent med at barneverntjenesten/Bufetat i henhold til
barnevernloven er forpliktet til også å kontakte barnets nettverk ved behov for fosterhjem.
Veilederen tar utgangspunkt i at representant fra barneverntjenesten eller Bufetat tar
kontakt med barnets barnehage/skole/SFO. Veilederen kan også nyttes som utgangspunkt i
kontakt med sentrale fritidsarenaer ved leder dersom det vurderes å være viktige
ressurspersoner for barnet her.
Tema i kartlegging av barnets utvidede nettverk:
• Representant fra barneverntjenesten/Bufetat henvender seg på telefon i første
omgang, og ber om å få snakke med rektor/styrer eller stedfortreder for disse.
•

Informasjon som bør gis i samtalen:
Tydelig presentasjon av hvem som ringer, hvor du ringer fra og at det handlet om å
kartlegge ressurser med tanke på fosterhjem for et barn som går i
barnehagen/skolen.

•

Det informeres om plikten som foreligger (§ 4, 2.ledd i Forskrift om fosterhjem) til å
vurdere om noen i barnets slekt/nettverk kan velges som fosterhjem. Informere om
mulighet til å dele taushetsbelagt informasjon, også der foreldrene eventuelt
motsetter seg dette - ref. uttale fra Fylkesmannen i Rogaland av 21.10.2008 og fra
Fylkesmannen i Buskerud av 11.02.2009, som begge vektlegger at
unntaksbestemmelsene i forvaltningsloven §13 b nr. 2 kan benyttes i unntakstilfeller
når foreldre ikke samtykker til kartlegging av barnets familie og nære nettverk før
avgjørelse i fylkesnemnda, men hvor barneverntjenesten og Bufetat vurderer at
dette er nødvendig. Kanskje har styrer/rektor mottatt slik henvendelse tidligere?

•

Informere om at en ønsker å komme i kontakt med dem som arbeider tett med
barnet; lærer, ped.leder/assistent o.l., samtidig be om at informasjonen ikke spres
mer enn nødvendig. Hvis ikke rektor eller styrer vet om noen konkrete, kan en tilby å
komme til skolen/barnehagen på informasjonsmøte ifm. deres personalmøter el.
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•
•

Informere om betydning for barnet med tanke på fosterhjem i nettverket. En slik
løsning kan bidra til større stabilitet for barnet, mindre dramatisk endring i
livssituasjonen og er tilsvarende robuste som andre fosterhjemsløsninger.
Informere om hva vil det si å være fosterhjem/krav (jf. andre brosjyrer Bufetat har
utarbeidet) God vandel/politiattest, alminnelig god helse, stabil økonomi, stabilt
forhold, bolig med plass til barnet, godkjenning fra barneverntjenesten.

•

Hvilken oppfølging gir barneverntjenesten; veiledning/alle fosterhjem skal ha
arbeidsgodtgjørelse/utgiftsdekning, permisjon fra jobb med ev. lønnskompensasjon
fra barneverntjenesten i noen tilfeller.
Hvilke tilbud gir Bufetat: kurs PRIDE slekt og nettverk, veiledningsgrupper, kurs med
relevante tema.

•

På slutten av samtalen kan det være fint å tilby at en sender mail med oppsummering
av punktene fra samtalen og kontaktinformasjon. Avtale hvem som kontakter hvem,
og når.

Forslag til mail som kan sendes ifm. telefonsamtale med rektor/styrer:
Til ….
Takk for telefonsamtale tidligere i dag , og vårt ønske om å kartlegge nettverk knyttet til
skolen/barnehagen i forhold til å finne frem til et godt fosterhjem for konkret barn.
Når barneverntjenesten forbereder sak iht. barnevernlovens § 4.12 , så søkes det som regel
bistand fra Bufetat/fosterhjemtjenesten til å finne fosterhjem til barnet. Det ligger i Forskrift
om fosterhjem § 4 at en alltid skal vurdere om noen i barnets slekt og nettverk kan velges
som fosterhjem. Det er fra tilsynsmyndighet (Fylkesmannen) gitt åpning for at slik
kartlegging kan gjøres når barnevernssaken er sendt til Fylkesnemnda, selv om en i en slik
sammenheng må dele taushetsbelagt informasjon, også om dette er mot foresattes
vilje. Årsaken er at det for barnet kan være av stor betydning at muligheten for fosterhjem i
familie og nettverk blir tilstrekkelig kartlagt og vurdert.
Informasjonen om barnets situasjon skal håndteres diskret, og ikke spres mer enn
nødvendig. For å be om bistand til å sikre at barnets nettverk knyttet til skolen/barnehagen
kartlegges tilstrekkelig, rettes kontakten til rektor ved barnets skole/styrer ved barnets
barnehage. Erfaringen er at rektor/styrer gjerne tar opp henvendelsen med kontaktlærer,
sosialrådgiver og ansatte som arbeider nært barnet. Dersom disse tenker at det i
personalgruppen er noen som kan være betydningsfulle for barnet og som bør vurderes/
kontaktes, melder disse tilbake til rektor eller direkte til undertegnede. Fosterhjem fra
barnets slekt og nettverk godkjennes på samme måten som andre fosterhjem, og tilbys
tilpasset opplæring og oppfølging.
Ta gjerne kontakt ved spørsmål.
Med vennlig hilsen
Kontaktinformasjon
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8
LENKER TIL AKTUELL INFORMASJON OM FOSTERHJEM OG FAMILIERÅD

Besteforeldre og fosterforeldre i ett:
https://www.youtube.com/watch?v=w5KFz73dzcI
Elektronisk veileder Familieråd:
https://bufdir.no/Barnevern/Familierad

Akuttfamilieråd for familie/nettverk og saksbehandler (områdevis):
http://www.bufdir.no/Kontor_sok/Inntak/Fagteam_vest/
Familierådsfilm:
http://www.youtube.com/watch?v=I2HeBl1spo&index=4&list=PLjpNIfkX49jGseHOCdMv_fK7cSoW1x5OI

Generell informasjon om fosterhjem:
www.fosterhjem.no

54

FASE 2: VURDERING OG GODKJENNING
Rutiner for Vurderings –og Godkjenningsprosessen

Sist oppdatert: 01.04.2018

Hensikt:

Rutinen er utarbeidet som del av Bufetat og den kommunale
barneverntjenestens faglige standard i arbeidet med å kvalitetssikre rekruttering
av fosterhjem og flytting av barn til slekt og nettverk.

Holdning:

Prioritere flytting til slekt og nettverk, når dette er til barnets beste, når barnet
skal ha et botilbud utenfor hjemmet. Fosterhjem i slekt og nettverk skal ha en
god rekrutteringsprosess, med særlig vektlegging av styrker og utfordringer
med det å være i barnets slekt eller nettverk.

1.0 Innledning
• Bufetat kan bistå barneverntjenesten gjennom hele/deler av rekrutteringsgodkjenningsprosessen. I rekruttering av fosterhjem i barnets slekt og/eller nettverk vil
fokus særlig være knyttet til tre overordnede tema for å fange opp fosterforeldrenes
forutsetninger for å møte det konkrete barnets særlige behov og styrker/utfordringer
ved det å være i barnets slekt eller nettverk.
•

Rekrutteringsprosessen bygger på PRIDE materialet, men er med utgangspunkt i
kunnskapsgrunnlaget konsentrert om følgende fire hovedtema i relasjon til det
konkrete barnets situasjon og behov;
o Fosterforeldrenes egen tilknytningshistorie
o Relasjonen til barnets foreldre
o Endring i roller ved å bli fosterforeldre, i nær –og utvidet
familie/nettverk
o Endringer for egne (hjemmeboende) barn
• Bufetat og barneverntjenesten avklarer ansvarsdeling mht. intervjuledelse og
rapportskriving.

2.0 Informasjons- og Vurderingsmøte, samtale hos Bufetat eller barneverntjenesten.
Møtetid ca. 1 time.
Følg sjekkliste for Informasjons- og vurderingsmøte
3.0 Rekrutteringsprosessen: fra 2-4 samtaler, den nødvendige tid for å avklare med
familien.
Familien har returnert egeninformasjonsskjema
Temaene tar utgangspunkt i de 5 ferdighetskategoriene i PRIDE;
1. Å oppdra og gi god omsorg til barn
2. Å møte barns utvikling og håndtere forstyrrelser i utviklingen
3. Å støtte forholdet mellom barn og familiene deres
4. Å gi barn muligheter til å etablere trygge, varige bånd
5. Å kunne samarbeide
I rekruttering av slekt og nettverk vil fokus være på det konkrete barnet. Vi skal
innhente informasjon som belyser familiens ferdigheter opp mot det konkrete barnets
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situasjon og behov. Sentrale tema å belyse vil derfor være konsentrert om tre tema i
relasjon til det spesielle i å bli fosterhjem for et barn i egen slekt eller nettverk
o Fosterforeldrenes egen tilknytningshistorie
o Relasjonen til barnets biologiske foreldre
o Endring i roller ved å bli fosterforeldre, i nær –og utvidet
familie/nettverk
I tillegg kommer et fjerde tema som er viktig å belyse
o Endring i roller for egne barn
Denne veilederen følger gangen i rekrutteringsprosessen. Familien fyller først ut et
ganske omfattende egeninformasjonsskjema. Dette utgjør basis for tre intervjuguider
som er utarbeidet til hovedtemaene for å få mer utfyllende informasjon fra den
potensielle fosterfamilien. Vi har her valgt å skille mellom potensielle fosterfamilier i
barnets slekt og i barnets nettverk. Til Intervjuguide 1 følger en egen veileder, som til
dels gir grundige instruksjoner til selve intervjuet.
•
•

•

Intervjuguide 1: For alle
vedr tema 1, fosterforeldrenes egen tilknytningshistorie
Intervjuguide 2: For fosterforeldre som er i slekt med barnet
Vedr tema 2, 3 og 4 relasjonen til barnets foreldre, endringer i roller ved å bli
fosterforeldre når en er i barnets familie og endringer for egne (hjemmeboende)
barn
Intervjuguide 3: for fosterforeldre i barnets nære og/eller utvidede
nettverk
Vedrørende tema 2, 3 og 4 relasjonen til barnets foreldre, endringer i roller ved
å bli fosterforeldre når en er i barnets nære og/eller utvidede nettverk og
endringer for egne (hjemmeboende) barn

I rekrutteringsprosessen benyttes Genogram og Nettverkskart der det er
naturlig.
Følg sjekkliste og veiledere for møtene i rekrutteringsprosessen
3.1 Første møte i Rekrutteringsprosessen;
• Introduksjon til de fire hovedtemaene i rekrutteringsprosessen
• Egeninformasjonsskjema
• Informasjon om barnet
• Tema 2 - Relasjonen til barnets foreldre
3.2 Andre møte i rekrutteringsprosessen, tilknytningssamtale:
• Tema 1 - Fosterforeldrenes egen tilknytningshistorie
Møtet er hjemme hos familien

3.3 Tredje møte i Rekrutteringsprosessen
• Starte møtet med å få tak i familiens inntrykk, spørsmål og tanker fra de
første møtene – drøfte om de «kan og vil».
• Tema 3 -Endring i roller og relasjoner for potensielle fosterforeldre i
barnets familie, eller i barnets nettverk
• Tema 4 -Endring i roller for egne barn
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3.4 Tema knyttet til endring i roller for egne barn som del av
rekrutteringsprosessen –
Samtaler med hjemmeboende barn i familien
3.5

Konkludere

4.0

Etterarbeid

FASE 2: SJEKKLISTE/ RUTINER FOR
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Sist oppdatert: 01.04.2018

VURDERING OG GODKJENNING
Ta en kopi av denne sjekklisten og bruk den i saken. Dersom du vil ha en elektronisk
sjekkliste som du kan lagre på PC-en din, så kan du gå til bufdir.no/slektognettverk/ og laste
den ned og lagre den.

Formøte mellom barneverntjenesten og fosterhjemstjenesten
•
•
•

Utarbeide plan for rekrutteringsprosessen
Avklare arbeidsdeling/ gjennomgang av oppgaver
Plan for datoer for samtaler – sikre framdrift

Informasjons- og vurderingsmøte
Deltakere:

.

Møteleder:

.

.

.

.

.

.

Dato/sted:

OPPGAVE/AKTIVITET

AVKLAR

Informasjons- og vurderingsmøte, samtale hos
Bufetat eller barneverntjenesten. Møtetid ca. 1
time. Møtets hensikt er å avklare om familien er
aktuell for rekruttering.
• I første møte vektlegges informasjon om
fosterhjemsordningen og hvilken
betydning dette får for fosterhjemmet
• Gjennomgang, generelle krav til
fosterhjem - særlig evne, tid og overskudd
til å gi barn et trygt og godt hjem. En
stabil livssituasjon. Alminnelig god helse
- helseattest. Familiens egen kontakt og
erfaring med hjelpeapparatet. Gode
samarbeidsevner. Økonomi, bolig og
sosialt nettverk som gir barn mulighet til
livsutfoldelse. God vandel og
uttømmende og utvidet
barneomsorgsattest (politiattest). Innhente
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.

ANSVAR UTFØRT
(navn)
(dato)

informasjon fra Barneverntjeneste og
NAV
• Spørre familien eksplisitt om det utfra hva
vi nå har sagt om de generelle kravene er
noe som de ser vil være til hinder for at de
kan godkjennes som fosterhjem?
• Sjekke ut forståelsen av barnets situasjon,
barnets historie og motivasjon for
oppgaven som fosterforeldre
• De potensielle fosterforeldrenes vurdering
av egne styrker og behov ved en eventuell
plassering
• Hva ser de potensielle fosterforeldrene
som sannsynlig varighet av plasseringen
• Støtte og sikkerhetsnett for barnet og
fosterforeldrene under plasseringen
• Informasjon fra barneverntjenesten
vedrørende eventuell forsterkning knyttet
til barnet
• Ivareta på en respektfull måte de
familiene hvor en allerede her avklarer at
en ikke er aktuell som fosterhjem
• De potensielle fosterforeldrene ringer
Bufetat og informerer om sin beslutning
innen 1 uke.
Materiell som gis til potensiell fosterfamilie ifm.
møtet:
• Aktuelle informasjonsbrosjyrer om
fosterhjem/slekt-nettverk/familieråd
Avklaring og veien videre – innen 1 uke etter
vurderingsmøtet:
• Kvalitetssikrings-prosessen kan avsluttes
underveis dersom den potensielle familien
ønsker det eller barnevern/fosterhjemstjenesten mottar informasjon
som gjør dette aktuelt
o Den potensielle familien vil ikke
gå videre; avklare hvem som skal
få informasjon om hva – hva sies
til barnet og foreldrene
o Barneverntjenesten vil ikke gå
videre; avklare hvordan
informasjonen skal overbringes til
familien, i møte – skriftlig eller
telefonsamtale. Fortrinnsvis
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tilstrebe åpenhet, men
barneverntjenesten har ikke plikt
til å gi begrunnelse når aktuell
familie ikke blir valgt.
- hva sies til barnet og foreldrene
og av hvem
o Dersom barneverntjenesten og den
potensielle familien bestemmer å gå
videre i rekrutteringsprosessen blir en
enige om hvem som informerer
barnets foreldre om videre
rekrutteringsprosess med det aktuelle
hjemmet
Materiell som sendes potensiell fosterfamilie
umiddelbart etter avklaring om å fortsette
rekrutteringsprosessen/eventuelt overleveres i
vurderingssamtalen hvis familien er helt avklart
ift. spørsmålet:
• Standard oversendelsesbrev
• Egeninformasjonsskjema med veileder til
utfylling
• Helseattest
• Brev politiet
• Samtykkeerklæring innhenting av
informasjon fra Barneverntjeneste og NAV
• Referanseskjema
• Gi familien i oppgave å tenke igjennom om
«de kan og vil» til neste møte
• Følger opp at familien fyller ut
egenpresentasjonsskjema- returneres
innen en uke.
• Veileder til utfylling av
egenpresentasjonsskjema. Utfylling jobbes
med i løpet av rekrutteringsprosessen av
familien – i samarbeid med kontaktperson/
rådgiver
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Første møte i rekrutteringsprosessen
Deltakere:

.

Møteleder:

.

.

.

.

.

.

Dato/sted:

OPPGAVE/AKTIVITET

AVKLAR

Samtale med begge fosterforeldrene samlet:
Målet er å starte en prosess hos familien. Hovedtemaene blir tatt opp på nytt i samtale tre for å se om
familien har fått økt/endret forståelse av saken.
Introduksjon til de fire hovedtemaene:
• Fosterforeldrenes egen tilknytningshistorie
(samtale to)
• Relasjon til barnets foreldre
• Endring i roller ved å bli fosterforeldre, i
nær- og utvidet familie/nettverk
• Endringer for egne (hjemmeboende) barn
•

•
•
•
•
•
•

Starte møtet med å få tak i familiens
inntrykk, spørsmål og tanker fra
informasjons- og vurderingsmøtet.
Drøfte med dem om de «kan og vil».
Samtale/veiledning om
egeninformasjonsskjema
Vektlegge viktige sider ved
informasjon om familien
Vektlegge viktige sider ved
informasjon om barnet
Forståelse av barnets historie.
Begrunne med utgangspunkt i barnets
spesielle situasjon og behov hvorfor
det er viktig å få mer direkte
informasjon om fosterforeldrenes
individuelle tilknytningshistorie
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.

ANSVAR UTFØRT
(navn)
(dato)

•
•
•
•

Relasjon til barnets foreldre.
Hvordan er forholdet ditt til
foreldrene i dag?
Hvor og hvordan treffes dere
Hvordan vil dette endre seg når/hvis
dere blir fosterforeldre

•

Endring i roller ved å bli
fosterforeldre, i nær og utvidet
familie/nettverk
• Hvordan tror du at resten av
familien/slekta vil stille seg til at
barnet eventuelt blir
fosterhjemsplassert hos deg
• Endringer for egne (hjemmeboende)
barn
• Hvordan vil det bli for dine/deres
barn å få N.N. som et nytt
familiemedlem
• Det vi har snakket om i dag skal vi
komme tilbake til i senere samtaler.
Viktig at dere diskuterer dette og tar
det med videre i prosessen.
• Introdusere/forberede familien på
tilknytningssamtalen i neste møte.
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Andre møte i rekrutteringsprosessen
Deltakere:

.

Møteleder:

.

.

.

.

.

.

Dato/sted:

OPPGAVE/AKTIVITET

AVKLAR

Tilknytningssamtale.
Samtale med fosterforeldrene hver for seg.
• Parallelle samtaler hvis
medarbeiderne fra
Bufetat/Barneverntjenesten begge er
komfortable med intervjuet – eller to
samtaler etter hverandre.
• Hvert intervju ca. 1 time.
• Følge intervjuguiden og veilederen
som ligger ved
• Avklare på slutten av dette møtet
tidspunkt for samtale med egne
(hjemmeboende) barn og utfylling av
egeninformasjonsskjema for dem

•

Disse veiledere/ maler i
verktøykassen brukes:
• Intervjuguide for Tema 1;
Fosterforeldrenes egen
tilknytningshistorie
• Veileder til intervjuguiden
• Egeninformasjonsskjema for egne
(hjemmeboende) barn
.
Viktig å gi fosterforeldrene tilbakemelding etter
samtalen.
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Tredje møte i rekrutteringsprosessen
Deltakere:

.

Møteleder:

.

.

.

.

.

.

Dato/sted:

OPPGAVE/AKTIVITET

AVKLAR

Dette møtet er samtale med begge fosterforeldrene
samlet:
• Starte møtet med å få tak i familiens
inntrykk, spørsmål og tanker fra de
første møtene i
rekrutteringsprosessen.
• Drøfte med dem om de «kan og vil».
•

•

Egeninformasjonsskjema opp mot
tema knyttet til foreldre og utvidet
familie og nettverk
Med utgangspunkt i at de som slekt
eller nettverk har relasjoner til barnet
–og eller barnets foreldre, vil der både
være særlige styrker, men og
utfordringer som er annerledes enn
for nøytrale hjem, og at denne
samtalen særlig vil fokusere på dette.

• Følge intervjuguiden 2 eller 3, egen for
slekt og egen for nettverk
Disse veiledere/ maler i verktøykassen brukes:
•

Intervjuguide 2 for slekt vedr ;
Tema 2: Relasjonen og rollen til barnets
foreldre
Tema 3: Endringer av roller ved å bli
fosterforeldre i nær- og utvidet familie
Tema 4: Endring i roller for egne barn
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•

•
•

Intervjuguide 3 for nettverk vedr.:
Tema 2: Relasjonen og rollen til barnets
foreldre
Tema 3: Endringer av roller ved å bli
fosterforeldre når en er en del av barnets
nettverk
Tema 4: Endring i roller for egne barn
Genogram
Nettverkskart

Tema knyttet til endring i roller for egne barn
som del av rekrutteringsprosessen –
Samtaler med hjemmeboende barn i familien
• Utgangspunkt: egeninformasjonsskjema
som barnet har fylt ut
• Med det enkelte barn eller i felleskap
o Ofte hensiktsmessig å forklare barna
noe om gangen i en
fosterhjemsplassering
o Tidsaspektet. Hvem avgjør hva? –
tegn og forklar
o Hvordan er dagliglivet i familien – en
vanlig dag
o Hva liker barna å holde på med?
o Hva gjør familien sammen?
o Hva skjer når foreldre er uenige?
o Hva skjer når de er uenige med
foreldre?
o Kjenner de barnet?
Styrker/utfordringer ved å kjenne
barnet?
o Hva tenker de om at barnet kan
komme til å flytte inn der?
Tanker om hva som blir kjekt/ hva
som kan bli utfordringer
Konkludere:
• Kan og vil familien påta seg
fosterhjemsoppgaven for det konkrete
barnet?
• Utfordre familien til å tenke igjennom
følgende hypotese;
o De ringer til
barneverntjenesten om vel ett
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år, og sier at de har gjort alt –
men, nå makter de ikke mer.
Hva kan ha skjedd i
mellomtiden?
o Hva blir viktig for å unngå at
denne situasjonen oppstår?
•

Hvem formidler hva til barnet og
foreldrene om konklusjon, veien videre

Etterarbeid:
• Konklusjon
o Barneverntjenesten godkjenner eller
godkjenner ikke hjemmet
o Bufetat anbefaler eller anbefaler ikke
at hjemmet godkjennes
o Sikre hvordan eventuell uenighet skal
synliggjøres i rekrutteringsrapporten
• Rapportskriving
o Rapporten ferdigstilles av
Bufetat/Barneverntjenesten
o Familien mottar rapporten til
gjennomlesing
o Kvalitetssikres og arkiveres
o Sendes barneverntjenesten
o Sendes familien
Disse veiledere/maler i verktøykassen brukes:
• Egeninformasjonsskjema for egne
(hjemmeboende) barn
• Mal for rapport: rekruttering av fosterhjem i
slekt og nettverk

Det kan også være nødvendig å belyse tema som: Økonomi, livssyn, forhold til rusmidler
og lignende i samtale tre.
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Her finner du veiledere og maler du kan ta ut og kopiere. Hvis du heller vil lage en
elektronisk versjon, finner du malene på denne nettsiden: bufdir.no/slektognettverk
Både i permen og på nettsiden finner du disse veilederne og skjemaene:

1. Informasjon om nødvendige skjema, attester og erklæringer
2. Egeninformasjon slekts- eller nettverksfosterhjem
3. Samtykkeerklæring bv.tjenesten og NAV
4. Godkjenning som fosterhjem for slekt eller nettverk
5. Svarskjema for referanse til Bufetat
6. Helseattest for å ta imot andres barn til oppfostring
7. Egeninformasjon for egne (hjemmeboende) barn
8. Veileder til intervjuguidene
9. Veileder til intervjuguide 1
10. Intervjuguide 1 - Tema 1: Foster-foreldrenes egen tilknytningshistorie
11. Intervjuguide 2: Samtale med Fosterforeldre som er i slekt med barnet
12. Intervjuguide 3: Samtale med fosterforeldre som er i barnets nære og
utvidede nettverk
13. Rapport – Fosterhjem slekt og nettverk - MAL
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1
INFORMASJON OM NØDVENDIGE SKJEMA, ATTESTER OG ERKLÆRINGER
Vedlagt følger flere skjema som vi trenger å få fra deg/dere i rekrutteringsprosessen
Så snart som mulig ønsker vi at dere skaffer eller fyller ut disse skjemaene. Dersom du
ønsker hjelp med utfyllingen, tar du kontakt med kontaktperson i barneverntjenesten eller
rådgiver i Bufetat. Er det spørsmål du ikke forstår eller er usikker på i et eller flere av
skjemaene, kan du hoppe over dette. Merk for deg selv hva usikkerheten din går i, og ta
dette opp i samtalene vi skal ha ifm. rekrutteringen.

EGENINFORMASJON (ett skjema fylles ut i fellesskap)
Dette skjema ber vi om at du/dere sender inn senest en uke fra dere mottar skjemaet
sammen med en veileder for utfylling. Vi vil bruke tid til å jobbe med innholdet i
egeninformasjonen fra dere underveis i rekrutteringsprosessen.
Dette skjema fylles ut av begge sammen, dersom en lever i et parforhold. Skjemaet er
utarbeidet for at barnevernet skal få endel faktaopplysninger om hvem dere er, som f.eks.
familie, egne barn, bolig, økonomi, utdanning, arbeid mv. Det er også spørsmål knyttet til
det barnet som skal plasseres i fosterhjem, og til barnets foreldre. Vi ønsker samtidig å få et
bilde av deres egen oppvekst, parforholdet, rutiner, barneoppdragelse mv. Informasjonen
dere legger inn danner grunnlaget for senere samtale rundt disse tema.

HELSEATTEST (ett skjema for hver av de voksne i familien)
Bestill time snarest hos deres fastlege og ta med skjema for helseattest. Fastlegen fyller ut
skjemaet.

POLITIATTEST (en attest for hver av de voksne i familien må skaffes)
Fosterforeldre må levere inn utfyllende politiattest. Denne vil gi et bilde av evt. straffbare
forhold en har vært innblandet i. Dersom en har vært dømt for straffbare forhold, vil dette
ikke automatisk utelukke at en kan bli fosterforelder. Barnevernet vil i hvert enkelt tilfelle ta
stilling til om det straffbare forholdet har betydning eller ikke.
Politiattest må skaffes for alle over 18 år i husstanden. Vedlagt finner dere en bekreftelse på
at dere trenger politiattest i forbindelse med å bli fosterhjem. Bekreftelsen tar du med til
politi/lensmann i din bostedskommune.
Politiattest kan også søkes om på politiets søknadsportal;
www.politi.no/tjenester/politiattest/

SAMTYKKEERKLÆRING BARNEVERNTJENESTEN OG NAV (underskrives av
begge dersom en lever i et parforhold)
Barnevernet vil som del av sine rutiner rette en henvendelse til barneverntjenesten i
nåværende og evt. tidligere bostedskommune, for å spørre om barneverntjenesten har
informasjon som kan tilsi at dere evt. ikke bør brukes som fosterhjem. Barneverntjenesten
kan også rette en tilsvarende henvendelse til sosialavdelingen i NAV. I samtykkeerklæringen
godkjenner dere at barnevernet skal kunne innhente slik informasjon.
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FAMILIENS EGENINFORMASJON – VEILEDNING TIL DELTAKERNE
Utdypende informasjon om utfylling av de enkelte punktene i egeninformasjonen:

Side 2
FAMILIENS MOTIVER/BESLUTNING MV:
Her skal omtales: hvorfor vil vi bli fosterfamilie for akkurat dette barnet, litt om relasjonen til
barnet og hvordan vi har arbeidet oss fram til denne konklusjonen

Side 3
BARNA I FAMILIEN: ta med alle barn som bor helt eller delvis i familien
Barn som bare er i familien i forbindelse med samvær omtales i punktet under.
TIDLIGERE EKTESKAPS-/SAMBOERFORHOLD: oppgi navn og varighet
HAR DERE VÆRT BESØKSHJEM/FOSTERHJEM: oppgi barnets alder, fra hvilken kommune og
periode/varighet for tiltaket.
BESKRIV ANNEN ERFARING: omtal relevant erfaring f.eks. yrkesaktivitet direkte med
barn/ungdom, som leder i fritidsaktivitet, andre barn i slekten mv

Side 4
BESKRIVELSE AV EGEN OPPVEKST: Fortell om de andre medlemmene i din kjernefamilie og
din relasjon til dine omsorgspersoner og andre nære voksne, alder på søsken, din egen
plass/rolle i søskenflokken, foreldres yrkesaktivitet, barnehage/dagmamma, atmosfæren i
hjemmet, hva ble vektlagt i oppdragelsen og hvem sto for oppdragelsen, andre nære voksne
i slekten, omtale av skoletiden – faglig og sosialt, fritidsaktiviteter – på egenhånd og sammen
med andre, ungdomstid. Omtale flyttinger, spesielle hendelser du mener var viktig for din
utvikling. Avslutt med en oppsummering, - refleksjoner du nå gjør om din egen
oppveksthistorie (trygg/utrygg/god/dårlig mv), hvordan du hadde det som barn og ungdom
og hvem du nå er som omsorgsperson i lys av den omsorg du selv fikk.

Side 5
FAMILIENS HISTORIE: kort kronologisk oversikt - når/hvor/hvordan traff de voksne
hverandre, når flyttet de sammen/giftet seg, hvor har de vært bosatt, barnas fødsler – tiden
frem til i dag.
OM BARNA: beskrivelse av barna (ikke hva de gjør, men hvem de er, væremåte,
personlighet, temperament, sterke sider, vansker)
BARNAS HELSE: fysisk og psykisk helse, bruk av medisiner, hvordan fremtrer evt. sykdom i
dagliglivet.

69

Side 6
BOLIG OG BOMILJØ:
Om eget rom: Tidspunkt for klargjøring av rom dersom dette pt. ikke er klart
Andre personer i husstanden: Oppgi andre som bor i huset eller på gården. Grad av evt.
felles husholdning.
UTDANNING OG ARBEID:
Oppgi all utdanning utover grunnskolen, arbeidsgivere og årstall/periode for arbeidsforhold
Side 7
ØKONOMI:
Samlet formue og gjeld ifølge ligningsattest.
Side 8
HELSEOPPLYSNINGER:
Fysisk og psykisk helse, bruk av medisiner, hvordan framtrer evt. sykdom i dagliglivet, hvilke
tilpasninger må gjøres, hvordan må dagliglivet innrettes på grunn av helsesituasjonen.
Side 9
FRITID OG FERIE - her omtales alle familiemedlemmenes fritidsaktiviteter, interesser og om
hvordan/hvor familien tilbringer ferier (innland/utland)
FAMILIE, VENNER, NETTVERK: Omtal de som er betydningsfulle personer.
REFERANSER – hvem kan oppgis. Referanse som kan omtale de voksne med hovedvekt på
samarbeidsevner og som omsorgspersoner (arbeidsgivere, barneverntjeneste). Referanse
som kan gi en beskrivelse av barna (barnehage, skole). Ikke familie og nære venner.
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2
Unntatt offentlighet offl § 13, jf. fvl § 13

Dato oppdatert:

EGENINFORMASJON SLEKTS- ELLER NETTVERKSFOSTERHJEM
FAMILIEOPPLYSNINGER
Navn F1

Pers.nr

E-post
Mobiltlf.

Telefon arbeid

Navn F2

Pers.nr

E-post
Mobiltlf.

Telefon arbeid

Adresse

Postnr/sted

Bostedskommune
Gift

Bodd sammen siden:

Samboende

Bodd sammen siden:

Ekteskap inngått:

Enslig

FAMILIENS MOTIVASJON FOR Å BLI FOSTERHJEM FOR BARNET
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Ev. tidligere
ekteskap/samboerforhold:
Eventuelle barn:

FAMILIENS BARN

Fødselsår

Bor hjemme?

Kontakt med barn
du/dere ikke bor
sammen med
Vurderer du/dere å
få egne barn?
Informer om
prøverør, adopsjon

Er dere, eller har
dere hatt
fosterbarn?

Barnets alder, hjemstedskommune og tidsrom for plassering:

Ja

Nei
Barnets alder, hjemstedskommune og tidsrom for plassering:

Er dere eller har
dere vært
besøkshjem?

Ja

Nei

Andre personer i
hjemmet –
leieboere etc.:
Bolig: (type, antall
rom, eget rom for
fosterbarnet)
Bomiljø/nærmiljø:
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Avstand til
skole/barnehage:
Husdyr i/ved
hjemmet:

For F1
UTDANNING/ARBEID/ØKONOMI:
Utdanning:

Arbeid (arbeidssted,
stilling, når ansatt,
arbeidstid):

Inntekt:

Gjeld:

For F2
UTDANNING/ARBEID/ØKONOMI:
Utdanning:

Arbeid (arbeidssted,
stilling, når ansatt,
arbeidstid):

Inntekt:

Gjeld:

ANDRE OPPLYSNINGER:
Livssyn og
praktiseringen av
dette:
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F1
Fysisk helse (før og
nå):

F2
Barn:

F1
Psykisk helse (før og
nå):

F2
Barn:

F1
Egne/ egne barns
erfaringer med
hjelpeapparatet
Ppt, bup, barnevern
o.l.

F2
Barn:

F1
Bruker dere noen
medisiner, beskriv
hvilke

F2
Barn:

F1
Ev. attføring,
rehabilitering,
trygd:

F2
Barn:

F1
Holdning til
rusmidler (alkohol,
narkotika, røyking)
Beskriv eget bruk

F2
Barn:
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F1
Fritid (interesser,
hobbyer,
aktiviteter)

F2
Barn:

Relevant erfaring
med barn/ungdom
(arbeid etc.):

SPØRSMÅL KNYTTET TIL DET SPESIELLE BARNET OG FORELDRENE:
Besvares bare av
slekt:
Hvordan er barnet
i familie med
dere?
Hvor ofte, hvor
lenge og på hvilke
måter har dere
truffet hverandre
tidligere?
Har dere kontakt i
dag?

Ditt/deres forhold
til barnets
–mor
- far

Hvordan ble dere
spurt om å bli
fosterhjem for
barnet?
Hva vet dere om
-mors situasjon og
historie ?
-fars situasjon og
historie ?

75

- barnets situasjon
og historie ?

Hva vet dere om
barnevernsaken ?

Hva vet dere om
barnets fungering
og ev. spesielle
behov?

Hvilke personer
mener dere er de
viktigste for
barnet?
Hvordan ser dere
på barnets
kontakt med sine
foreldre, søsken
og øvrige slekt?
Tanker om
kontakt og
samarbeid med
barnets
-Mor?
-Far?
Hva tenker dere
om barnets
samvær med
foreldrene?
For slekt;
-Den familien en
ikke er i slekt
med?
Ser dere noen
utfordringer som
vil kunne oppstå
knyttet til kontakt
og samvær med
foreldrene og
slekta ?
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Vil plassering av
barnet hos dere
medføre særlige
utfordringer
-i jobb?
-privat?
Hvilken hjelp/støtte
tror dere at dere vil
trenge fra
barneverntjenesten?
Hvilken
hjelp/støtte tror
dere at dere vil
trenge fra andre
offentlige
instanser?

Hvilke personer i
deres slekt eller
nettverk vil kunne
hjelpe og støtte
dere dersom det
oppstår
problemer?
Hos hvem vil dere
kunne møte
utfordringer/
motstand hvis
barnet blir
plassert i
fosterhjem hos
dere?
En/begge
foreldrene?
Andre personer i
slekta – mors
familie og fars
familie?

Hvor lenge tror
dere at barnet vil
komme til å bo
hos dere?
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Hvordan tror dere
at deres forhold
til og kontakt med
barnet vil være i
fremtiden dersom
barnet ikke flytter
til dere?

EGEN OPPVEKST
F1
Vokst opp hvor?

F2

F1
Søsken/
plass i søskenrekka:

Beskrivelse av
barndom/
oppvekst:

Viktige verdier fra
foreldrene (ev. tar
avstand fra)

F2

F1
F2

F1
F2

PARFORHOLDET
Varighet
Beskrivelse av
forholdet
Hva er det viktigste
som binder deg og
partneren din
sammen
Hvilke egenskaper
setter dere mest
pris på hos
hverandre?
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Hvordan løses
uenigheter og
konflikter?

BARN I FAMILIEN
Beskrivelse av barna
(temperament,
væremåte,
personlighet,
interesser)
Barnas syn på å bli
fosterhjem.
Barnas kjennskap til
fosterbarnet.

FAMILIENS RUTINER
Måltider
Aktiviteter

Tradisjoner

Arbeids-/
Ansvarsfordeling

FAMILIE/VENNER/NETTVERK
Beskriv hvem dere
treffer av familie
og venner, hvor
disse bor og hva
slags aktiviteter
dere har sammen
med dem.
Barn/ungdom i
familien/
Nettverket

BARNEOMSORG
Erfaring med barn
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Hva vektlegges i
omsorg for barn
Erfaring med barn
med spesielle
behov:

SAMARBEID
Tanker om, og/eller
erfaringer fra
samarbeid med
barneverntjenesten:
- med skole
/barnehage:

- med andre

instanser:

Fylkesnemnda og
barneverntjenestens
beslutninger
-samvær foreldre
-kontakt øvrige
familie
Hvordan vil dere
håndtere å stå i
beslutninger dere er
enige / uenige i
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SAMTYKKEERKLÆRING TIL EGENERKLÆRINGSSKJEMAET
Før familier anbefales som fosterhjem, innhenter Bufetat informasjon om familien fra
barneverntjenesten og NAV sosialavdeling i familiens tidligere og nåværende
bostedskommune.
Undertegnede gir herved samtykke til dette.
Sted, dato: …………………………………

Sted, dato: …………………………………

……………………………………………….
Underskrift

……………………………………………….
Underskrift
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3

SAMTYKKEERKLÆRING BARNEVERNTJENESTEN OG NAV
Som ledd i sine rutiner når en familie vurderer å bli fosterhjem, retter Bufetat en
henvendelse til barneverntjenesten i nåværende og evt. tidligere bostedskommune.
Formålet er å klargjøre om barneverntjenesten ut fra evt. tidligere kontakt med eller
kunnskap om familien, har informasjon som tilsier at familien ikke kan godkjennes som
fosterhjem.
Som del av dette ønsker barneverntjenesten i noen tilfeller å gjøre en tilsvarende
henvendelse til NAV sin sosialavdeling, for å forespørre om NAV evt. har informasjon som
barneverntjenesten bør få kunnskap om når familien ønsker å bli fosterhjem. Dette gjelder
primært om NAV har informasjon om skadelig bruk av rusmidler og om langvarig sosial
hjelp/økonomisk bistand. Det innhentes ikke informasjon fra NAV om helseforhold.
Undertegnede samtykker i at Bufetat/barneverntjenesten kan innhente slik informasjon som
beskrevet over.
Sted:

Dato:

________________________________________ ________________________________
Underskrift
Underskrift
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4
GODKJENNING SOM FOSTERHJEM FOR SLEKT OG NETTVERK
Bufetat ………………. bistår de kommunale barneverntjenestene med å vurdere familier som
ønsker å bli fosterhjem for barn i egen slekt eller eget nettverk.
I den forbindelse sender vi rutinemessig en henvendelse til NAV og til barneverntjenesten i
den kommunen familien bor og ber om å få opplysninger om familien som anses som
relevante. Familien har gitt skriftlig samtykke til at slik informasjon innhentes.
:/: Kopi av samtykkeerklæring følger vedlagt.
Henvendelsen gjelder:
Navn:
Navn
Barn under 15 år:
Navn:
Navn:
Navn:
Navn:

Født:
Født:

Adresse:

Født:
Født:
Født:
Født:

Vi ber om at vedlagte ”Svarskjema for referanse” returneres i vedlagte svarkonvolutt. Vi er
takknemlige om dette sendes tilbake snarest.
Dersom det krysses av i ruten for reservasjon mot at familien godkjennes som fosterhjem, vil
vi ta kontakt med dere pr. telefon for en muntlig begrunnelse.
Ved spørsmål, kontakt undertegnede på telefon
Bufetat telefon
.

Med hilsen
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, eller annen ansatt ved

5

SVARSKJEMA FOR REFERANSE til Bufetat -

Gjelder forespørsel om referanse på familier som vurderes som fosterhjem.

Referansen gjelder følgende familie:
Navn: …………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………….

Navn på etaten: ………………………………………………
har følgende tilbakemelding i forhold til ovennevnte familie:
Ingen bemerkninger
Har informasjon om familien som gjør at vi er usikre
på om familien bør godkjennes som fosterhjem
Det krysses av i én rute. Dersom etaten har reservasjoner vedr. familien, vil
ta kontakt pr. telefon.

Navn: …………………………………… Stilling: ……………………………

Sted/dato: ……………………………………………………

Telefonnummer: …………………………………………….

Skjemaet returneres i vedlagte svarkonvolutt, eller til: Bufetat,
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6

HELSEATTEST FOR Å TA IMOT
ANDRES BARN TIL OPPFOSTRING
Navn:

Søker

Adresse:
Postnr. og -sted:

Lider søker for tiden av noen fysisk sykdom, og/eller har søker noen psykiske problemer?
JA
NEI
Er det psykiske problemer i familien?
JA
NEI
Har søker hatt tuberkulose?

JA

Søkers
helse
mv.

Nei

Tuberkulinprøve

BCG-vaksine

Rtg. us. av lunger – hvor?

-når?

- resultat?
Har søker, eller har søker hatt sykdom som kan tenkes å komme igjen og bli skadelig for barnet, f.eks. psykiske lidelser?

JA
NEI
Misbruker søker rusmidler?
JA

NEI

Resultat av legeundersøkelse i dag:

Har søker alminnelig god helse, hørsel, og talestemme god nok til uten vansker å kunne utføre sine plikter som oppdrager
og foresatt for andres barn?
JA

NEI

Mener De at søker er skikket til å ta imot andres barn til oppfostring?
JA

NEI

Hva kan De i tilfelle uttale?

Legens
underskrift

Sted:

Underskrift:
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7
EGENINFORMASJON FOR EGNE (HJEMMEBOENDE) BARN
Når dere nå skal bli en fosterfamilie, så endrer hjemmesituasjonen seg også for deg.
Der er noen områder som vi tenker er viktige for deg. Dette kan handle om;
• Å bli involvert i beslutningen om det å bli fosterhjem
• Å bli informert om hva det vil innebære å bli et fosterhjem og om barnet som skal bo
hos dere. Barn ønsker ofte ikke for mye informasjon om fosterbarnet.
• Å få alenetid med og få oppmerksomhet av sine foreldre
• At dere som familie kan diskutere når det oppstår vanskelige situasjoner
• Å bli forberedt dersom fosterbarnet skal flytte fra dere

Dette skjemaet leveres til barnet og foreldre (avhengig av alder/modenhet) som fyller dette
ut før samtale med Barneverntjenesten/Bufetat. Samtalen må tilpasses barnets
modenhetsnivå.

1. Hvor går du på barnehage eller på skole?

2. Fortell om noe du liker og ikke liker i barnehagen eller på skolen?

3. Hva liker du å holde på med på fritiden? (Hjemme/ Ute, når du er sammen med
venner eller når du er alene)

4. Hvem bestemmer mest i din familie? Hva bestemmer mor/ far?

5. Hva bestemmer du?

6. Fortell om ting som kan gjøre deg glad? Som kan gjøre deg sint? Eller som kan føre til
at du blir lei deg? Hvordan kan du vise disse følelsene; –til mor? –til far? (Er det lov å
være sint, glad eller lei seg?)
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Hvis …… nå skal flytte hjem til dere;
7. Hvor godt kjenner du……?
8. Hvordan ønsker du å bli involvert i beslutningen om dere skal bli fosterhjem for …?
9. Hva vet du allerede og hva tenker du er viktig for deg å vite om …… og hvordan ….
har hatt det før hun/han kommer til dere?
10. Hvordan tror du det blir?
11. Hva tenker du vil bli bra med det å få …. som fostersøsken? Hva tror du kan bli
dumt?
12. Hva blir annerledes? Hjemme hos dere og overfor/ sammen med andre i
familien/slekta?
13. Hva tror du vennene dine kommer til å si hvis … flytter hjem til dere? Hva trenger de
å vite, hvordan og hvem skal informere dem?
14. Tror du mor og far vil få mindre tid til deg når dere blir et fosterhjem? Har dere
snakket om at ... kan trenge mye oppmerksomhet av mor og far, spesielt i starten?
Har dere snakket om hvordan dette kan være for deg – og hvordan dere skal snakke
sammen om noe blir vanskelig for deg?
15. Noen ganger kan det være helt normalt å kjenne på vanskelige følelser, som sinne,
sjalusi, redsel for at foreldrene bryr seg mindre om deg, eller andre følelser som kan
være vonde og vanskelige. Hva tenker du at du vil trenge av mor og far om slike
vanskelige følelser oppstår? Hva vil være god hjelp for deg og hvordan ønsker du å ta
dette opp med mor og far, eller hvordan ønsker du at mor og far skal sjekke dette ut
med deg?

87

8
VEILEDER TIL INTERVJUGUIDENE
Informasjon til Bufetat/ barneverntjenestens ansatte før gjennomføring av intervjuene.
Når vi skal intervjue potensielle fosterforeldre i barnets slekt eller nettverk, er det viktig at
både familien og barneverntjenesten/Bufetat igjennom vurderingsprosessen skal ta stilling
til familiens muligheter med utgangspunkt i de 5 ferdighetskategoriene i PRIDE;
1.
2.
3.
4.
5.

Å oppdra og gi god omsorg til barn
Å møte barns utvikling og håndtere forstyrrelser i utviklingen
Å støtte forholdet mellom barn og familiene deres
Å gi barn muligheter til å etablere trygge, varige bånd
Å kunne samarbeide

Flere av spørsmålene som benyttes i intervjuguidene er de samme som benyttes i PRIDEs
livsbok. Da rekruttering i slekt og nettverk handler om å rekruttere et fosterhjem fra det
konkrete barnets familie eller nettverk, er spørsmålene i de tre intervjuguidene spisset mot
akkurat det formål å vurdere om denne konkrete familien kan anbefales som fosterhjem til
dette konkrete barnet, og gjennom rekrutteringsprosessen få kunnskaper om hva denne
familien vil trenge av støtte for å kvalitetssikre den konkrete plasseringen av barnet best
mulig.
Vi har valgt at familiene besvarer et ganske omfattende Egeninformasjonsskjema, som gir
bakgrunnsinformasjon for intervjuene med familien.
Intervjuene er spisset omkring de tema det ifølge kunnskapsgrunnlaget er særlig viktig å
fokusere på/undersøke når barn skal plasseres i fosterhjem i egen slekt eller familie. Dette
er;
Tema:
1.
2.
3.
4.

Fosterforeldrenes egen tilknytningshistorie
Fosterforeldrenes relasjon til barnets foreldre
Endring i roller ved å bli fosterforeldre, i nær og utvidet familie/ nettverk
Situasjonen for egne (hjemmeboende) barn

Der er utarbeidet 3 intervjuguider for samtale med familien om temaene over.
Intervjuguide 1;
Intervjuguiden for Tema 1 benyttes ift. alle fosterforeldrene.
Det er utarbeidet en egen veileder til gjennomføring av intervju nr 1.
Intervjuguide 2;
Intervjuguiden som omhandler Tema 2.3 og 4 er utarbeidet for potensielle fosterforeldre i
barnets slekt
Intervjuguide 3;
Intervjuguide som omhandler Tema 2,3 og 4 er utarbeidet for potensielle fosterforeldre i
barnets nettverk.
Når vi har valgt å skille på slekt og nettverk handler det om at kunnskapsgrunnlaget viser at
fosterforeldre i slekt må forholde seg til andre særlige utfordringer knyttet til lojalitet og
forpliktelse som følge av slektskapet. Slektskap representerer både en styrke, men også en
sårbarhet, som må utforskes i rekrutteringsprosessen og møtes/ivaretas i den perioden
barnet bor i fosterhjemmet.
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VEILEDER TIL INTERVJUGUIDE 1
Tema 1: Fosterforeldrenes egen tilknytningshistorie
Dette intervjuet skal brukes til å få fram styrker og sårbarhet i fosterforeldrenes egen
oppveksthistorie. Viktig at dette ivaretas på en respektfull og god måte.
Bakgrunn for intervjuet og hvordan det skal brukes:
• Spørsmålene er hentet fra AAI (Adult Attachment Interview) og WMCI (Working
Model of the Child Interview). Spørsmålene bygger på robust og forskningsbasert
kunnskap om hvilke spørsmål som vil være mest nyttige for å hente ut informasjon
om egen tilknytningshistorie. Deler av disse spørsmålene finner vi også igjen i PRIDEmaterialet. Det er viktig å huske at denne intervjuguiden ikke er AAI. Hensikten med
denne intervjuguiden er altså ikke å uttale seg med sikkerhet om tilknytningsstil.
Dette intervjuet er tenkt som et verktøy for at få et mer systematisk overblikk over
tilknytning hos de som vurderes for å bli fosterforeldre.
•

Spørsmålene er utformet for å vurdere tilknytning hos voksne. Tilknytning er vist å
være koblet til evnen til mentalisering og følelses-regulering, og til å kunne predikere
tilknytning hos barn som er i personens omsorg. Spørsmålene er ikke bare opptatt av
innholdet i de svar som gis, men også av hvordan svarene gis. Den intervjuedes atferd
er viktig, først og fremst hvordan vedkommende klarer å regulere seg selv i forhold til
følelser og reaksjoner under selve intervjuet.

•

Etter gjennomført intervju og vurdering gis tilbakemelding til foreldrene. Den gis til
fosterforeldrene hver for seg, etter at vurderingen av intervjuet er ferdig. Viktig at en
kort viser til teorien, og så begrunner selve vurderingen av intervjuet, og prøver å
gjøre det til en så komfortabel situasjon som mulig for den intervjuede. Det handler
ikke om å gi en tilbakemelding på tilknytningsstil, men om hvordan resultatet
påvirker muligheten at bli fosterforeldre.

•

Ellers er det to hoveddimensjoner en må være observant på. Den første er hvor
fleksibel den intervjuede er i forhold til å skifte på fokus for oppmerksomhet; mellom
å presentere erfaringer og å gi respons på spørsmål knyttet til hvordan disse
erfaringene har påvirket en som person. Den andre er hvordan personen klarer å
opprettholde en samarbeidende og sammenhengende samtale med intervjueren,
selv om spørsmålene oppleves som krevende.

•

Det sentrale er hvordan en vurderer den intervjuedes bilde av tilknytning og sin egen
tilknytningshistorie slik som den reflekteres i den historiefortellingen den intervjuede
presenterer. Det er i dag anerkjent å dele tilknytning inn i fire hovedgrupper:
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o En trygg; der den intervjuede klarer å presentere en sammenhengende
fortelling om seg selv og sin barndom, og viser i sin beskrivelse at hun/han
setter pris på tilknytning og langvarige relasjoner. Samtalen er preget av
samarbeid. Beskrivelser og vurderinger av den intervjuedes erfaringer har god
sammenheng, uavhengig av om de er positivt eller negativt preget. Personen
anerkjenner at tilknytningserfaringer har påvirket nåværende fungering, og at
en trenger og er avhengig av andre. Klarer å gi nyanserte beskrivelser og
vurderinger av personer og hendelser.
o En utrygg unnvikende; der den intervjuede avviser eller reduserer
betydningen av tilknytning og langvarige relasjoner. Ofte lite sammenheng
mellom vurderinger og beskrivelser. Positive vurderinger kan motsies eller
ikke støttes av konkrete beskrivelser. Har ofte vanskelig for å beskrive
innholdet i relasjoner, og for å huske så mye fra barndommen. Gir ofte korte
og lite detaljerte beskrivelser fra oppveksten, eller vil ikke svare i det hele tatt.
Oppleves derfor i perioder som lite samarbeidende i samtalen. Personen har
ofte et bilde av seg selv som sterk, normal, ubekymret. Minimerer eller
bagatelliserer negative erfaringer, eller tolker dem positivt da disse har
bidratt til å gjøre han/henne sterkere. Oppmerksomheten er infleksibel og
rettet vekk fra erfaringer av tilknytning og konsekvenser av disse erfaringene.
Svarene som gis er gjerne abstrakte eller virker lite relatert til følelser og
minner.
o En utrygg ambivalent; der den intervjuedes svar er tett og ufleksibelt knyttet
opp til erfaringer sammen med foreldre eller påvirkning fra foreldre. Dette
kan trekkes inn i diskusjonen også når det ikke er tema. Vedkommende har
problemer med å presentere en sammenhengende beskrivelse av sin
oppvekst og tilknytningshistorie. Ubesluttsom med for eksempel svingninger
ift. vurderinger. Kan prøve å få intervjueren til å holde med vedkommende i at
ting er «foreldrenes feil». Besvarer tema, men på en måte som er ufleksibel
og lukket. Svarene kan virke memorerte eller ubevisst styrte, som om
tilknytningshistorien er en gammel historie. Ubalansert i å legge skyld på
foreldre eller seg selv.
o En desorganisert, som er spesiell sammenlignet med de andre gruppene. Her
kan personen ligne på personer fra de andre gruppene, men i forhold til
spørsmål om potensielt traumatiske erfaringer skjer tap av overblikk overfor
sammenheng og resonnering. Dette blir tydelig for eksempel gjennom at den
intervjuede sier ting som høres veldig urimelig ut, for eksempel knyttet til
tidsperspektiv eller en tro på at noen som er døde fortsatt lever. Personen
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kan plutselig begynne å bruke en annen stemme, gå inn i lang taushet, eller
usammenhengende og ulogisk tale.

•

Det er i intervjuet viktig å vurdere om en av de fire «tilknytningsstilene» nevnt over,
er gjennomgående i den intervjuedes fortelling, og særskilt i synet på tilknytning og
langvarige relasjoner. Det er ikke intervjuets hensikt å forsøke å klassifisere den
intervjuede ift. disse «tilknytningsstilene».
Den viktigste hensikten med intervjuet er å ta stilling til/vurdere om fosterforeldrene
kan anbefales utfra fosterforeldrenes egen tilknytningshistorie;
1. De som kan anbefales
2. De hvor man er i tvil og derfor trenger mer informasjon/vurdering før
beslutning tas
3. De som ikke kan anbefales
Vi understreker at intervjuet om Tema 1 begrenser seg til temaet for intervjuet,
nemlig tilknytning. For at det skal kunne skje en anbefaling som fosterforeldre må de
andre delene i vurderingsprosessen også være tilfredsstillende. Men dersom man
ikke kan anbefales med utgangspunkt i egen tilknytningshistorie er dette å betrakte
som en vurdering om at personen ikke kan anbefales som fosterforeldre.
De man vurderer har en trygg tilknytning kan anbefales som fosterforeldre.
De som intervjueren vurderer verken inngår i gruppen med trygg eller desorganisert
tilknytning, og der man fortsatt er i tvil om de kan anbefales, må vurderes ift om man
trenger mer informasjon for å kunne ta avgjørelsen. Problemet kan her være at det
finnes trekk av desorganisert tilknytning hos personen, eller at man allikevel etter
intervjuet lurer på om personen har bearbeidet vanskelige erfaringer i barndommen.
Dersom den intervjuede viser en tydelig unnvikende eller ambivalent tilknytning må
spørsmålet om anbefaling også vurderes opp imot det konkrete barn som
vurderingen omhandler. I utgangspunktet er dette utrygge men organiserte
tilknytninger, og det er ikke uproblematisk å anbefale en slik person ift.
omsorgsoppgaver for et barn. Men med et barn som passer godt inn i hjemmet, den
andre fosterforelderen har en tryggere tilknytning, god veiledning og bevissthet om
utfordringene kan det her finnes muligheter. Igjen er det det samlede bildet som
danner grunnlaget for beslutningen.
Generelt kan en bruke grensen mellom desorganisert tilknytning og utrygg
unnvikende/ ambivalent tilknytning – for å avgjøre spørsmålet om hvem som direkte
ikke kan anbefales. Hvis man vurderer at den intervjuede har en desorganisert
tilknytning eller alt for mange desorganiserte trekk, kan vedkommende ikke
anbefales som fosterforeldre.
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Dersom den som intervjues får heftige negative reaksjoner på spørsmålene er det
grunn for å sikre at vedkommende blir godt ivaretatt. Både gjelder dette ift å
motivere vedkommende til å søke hjelp for å håndtere og bearbeide opplevelsene, og
for å håndtere resultatet av vurderingsprosessen ift. spørsmålet om å bli
fosterforeldre. Intervjuet avsluttes. Det er ikke aktuelt å tilby vedkommende å gjøre
intervjuet på nytt.
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INTERVJUGUIDE 1 - TEMA 1: FOSTERFORELDRENES EGEN TILKNYTNINGSHISTORIE
Dette intervjuet gjennomføres med alle fosterforeldre fra barnets slekt eller nettverk.
Hensikten er å bli klar over og sammen drøfte styrker og sårbarheter som kan få betydning
for ivaretakelse av fosterbarnet.
Informasjon til potensielle fosterforeldre i forkant av intervjuet:
• Før intervjuet er det viktig å formidle til de potensielle fosterforeldrene hva man
tenker om hvorfor og hvordan intervjuet skal gjennomføres. Intervjuet gjennomføres
for å skaffe informasjon om deres bakgrunn og barndom, hvor tilknytning er et
overgripende tema. Fordi tilknytningshistorien er individuell blir intervjuet med
fosterforeldrene gjennomført som to separate intervjuer. Intervjuet er frivillig – og vil
inngå i vurderingen som vi gjør av potensielle fosterforeldre i slekt og nettverk.
Hensikten er å vurdere tilknytning, som er en sentral dimensjon i forhold til det å gi
omsorg til et barn eller en ungdom. For å få fatt i egen tilknytningshistorie er det
nødvendig å snakke om egen barndom. Informasjonen som kommer fram under
intervjuet er kun for vi som foretar vurderingen. Hvis noen annen skal få del i
informasjonen vil dette bli tatt opp med fosterforeldrene i forkant.
•

Instruksjon til intervjuer: Intervjuet gjennomføres muntlig, uten at spørsmålene har
vært presentert for den som intervjues tidligere. Intervjuer har informert om
hensikten med intervjuet og bakgrunnen for hvorfor det gjennomføres. Det er kun
den som intervjues som er til stede, partner er ikke med i intervjusituasjonen. Det
kan være med en som skriver/noterer i tillegg til den som intervjuer – men det
optimale for intervjusituasjonen er en som intervjuer. Materialet kan oppleves
krevende, og det er derfor viktig å tilstrebe en så balansert intervjusituasjon som
mulig.
Hvis det ikke er far og mor som har gitt omsorg i oppveksten endres fokus i hele
intervjuet mot den/de som har gitt omsorg. Spørsmål to og tre går da for eksempel
på den/de som har gitt omsorg. Vær sensitiv og observant på den intervjuede
gjennom hele intervjuet. Hvis vedkommende gir uttrykk for heftige reaksjoner, stopp
opp og ivareta personen. Ikke gå videre med spørsmål.

•

•

•

I intervjuguiden er noe skrevet med uthevet skrift. Dette er «tause instruksjoner» til
intervjuer, hva som skal sies til den som intervjues – eller forklares/ utdypes i
intervjuet.
Står instruksjonen med uthevet skrift i (parentes) skal intervjuer sette inn det ordet
den intervjuede svarer. Ett eksempel på dette er ift. spørsmål 2 om å beskrive mor
med fem adjektiv eller ord – hvor for eksempel (første ord) er varm – da er det ordet
varm intervjuer bruker, neste vil være (andre ordet) osv.
Kursiv stil er hva intervjuer skal si til den intervjuede, så nær det skrevne som mulig.
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Innledning til intervjuet kan være: Jeg kommer nå til å intervjue deg om dine erfaringer i
barndommen og hvordan disse erfaringene kan ha påvirket din personlighet som voksen.
Spørsmålene kommer til å handle om dine tidlige relasjoner, til din egen mor – far og familie,
og hvordan du tenker at disse har påvirket deg. Dette spør vi om fordi disse erfaringene er av
betydning for deg om du skal bli fosterforeldre for et barn som er i en sårbar situasjon. Siden
dette er et strukturert intervju, er det viktig at spørsmålene stilles så nær det skrevne som
mulig. Dette gjør at jeg kommer til å lese opp spørsmålene for deg. Intervjuet tar ca. en time.
Spørsmålene:
1. Hvem gav deg omsorg i oppveksten din?
2. Beskriv relasjonen til din mor med fem adjektiv eller ord. Jeg vil at du begynner fra så
langt tilbake som du kan huske i barndommen. Bare ta deg god tid til å tenke, finne
ordene. Jeg kommer til å skrive ned de ordene som du velger å bruke. Senere i
samtalen skal vi snakke om hvorfor du valgte akkurat disse ordene.
Prøv å få vedkommende til å hente fram fem ord. Signaliser at det er ok om
vedkommende synes det er vanskelig – og at dette tar tid. Dersom vedkommende
likevel ikke klarer å finne fem adjektiv/ ord, signaliser at dette er greit, og gå videre
i intervjuet.
Ok, la meg nå utdype noen flere spørsmål om din beskrivelse av relasjonen med din
mor i barndommen. Du sier at din relasjon med henne var (første ordet) Er det noe du
husker, eksempler eller situasjoner som kan beskrive hvorfor du først tenkte på henne
som (første ordet)?
Prøv her å få fram et konkret minne, som eksempel på ordet. Om vedkommende
for eksempel svarer «relasjonen var varm fordi hun var snill», prøv å få
vedkommende til å huske/ beskrive et konkret minne, som «jeg synes relasjonen
var varm fordi jeg husker flere ganger da hun…».
Fortsett deretter med det neste ordet, til du har gjort det samme med alle
adjektivene/ordene.
3. Da gjør vi det samme, når det gjelder din far. Beskriv relasjonen til din far med fem
adjektiv eller ord. Jeg vil at du begynner fra så langt tilbake som du kan huske i
barndommen. Bare ta deg god tid til å tenke, finne ordene. Jeg kommer til å skrive
ned de ordene som du velger å bruke. Senere i samtalen skal vi snakke om hvorfor du
valgte akkurat disse ordene.
Prøv å få vedkommende til å hente fram fem ord. Signaliser at det er ok om
vedkommende synes det er vanskelig – og at dette tar tid. Dersom vedkommende
likevel ikke klarer å finne fem adjektiv/ ord, signaliser at dette er greit, og gå videre
i intervjuet.
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Ok, la meg nå utdype noen flere spørsmål om din beskrivelse av relasjonen med din
far i barndommen. Du sier at din relasjon med han var (første ordet) Er det noe du
husker, eksempler eller situasjoner som kan beskrive hvorfor du først tenkte på han
som (første ordet)?
Prøv her å få fram et konkret minne, som eksempel på ordet. Om vedkommende
for eksempel svarer «relasjonen var varm fordi han var snill», prøv å få
vedkommende til å huske/ beskrive et konkret minne, som «jeg synes relasjonen
var varm fordi jeg husker flere ganger da han…».
Fortsett deretter med det neste ordet, til du har gjort det samme med alle
adjektivene/ordene.
4. Hvordan tror du at omsorgen/ oppdragelsen har påvirket din personlighet som
voksen?
5. Fortell om forhold i din egen barndom som du mener har, eller kunne ha, skapt
problemer for utviklingen din?
Prøv å få fram noen refleksjoner ift. Til dette. Om responsen var at alt var greitanerkjenn dette, men prøv å få fram noen nyanser. Si for eksempel: « Selv i de beste
relasjoner finnes det som oftest noen forhold som man skulle ønske var annerledes.
Jeg lurer på om det finnes noen slike forhold som du kan huske fra barndommen din,
og som du skulle ønske hadde vært annerledes?»
6. Når er første gang du husker at du ble atskilt fra foreldrene dine?
Hvordan reagerte du på det? Husker du hvordan dine foreldre reagerte?
Er det noen andre eksempler på atskillelse som du husker når vi snakker om dette?
7. Følte du deg noen gang avvist som barn?
Hvor gammel var du første gang dette skjedde? Hva gjorde du da?
Hvorfor tror du foreldrene dine gjorde dette? Tror du de skjønte at du følte deg
avvist? Følte du deg noen gang ignorert eller tilsidesatt? Var du noen gang redd eller
urolig som barn?
8. Hvem gav deg trøst når du trengte det?
9. Beskriv hvordan ett av dine barn viste/viser uro, engstelse eller sinne?
10. Hvordan håndterte/håndterer du det når barna dine viste/viser disse følelsene?
11. Var foreldrene dine noen gang skremmende eller truende mot deg på noen måte –
kanskje som del av en disiplinær oppdragelse eller bare på tull?
Noen har for eksempel fortalt at foreldrene deres har truet dem med at de skal forlate
barna/ la dem bli igjen mens foreldrene går. Noen mennesker har minner om trusler
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av forskjellig slag, eller atferd som var truende og krenkende. Skjedde dette noen
gang mot deg eller i din familie?
Hvor gammel var du da det skjedde?
Tenker du at den/slike erfaringer påvirker deg i dag- som voksen?
Påvirker den/slike erfaringer din måte å være på mot dine egne barn?
Hadde du noen gang slike erfaringer som involverte mennesker utenfor din egen
familie?
12. Opplevde du å tape/miste en av foreldrene eller noen annen kjær relasjon når du var
et lite barn? For eksempel søsken eller andre nære familiemedlemmer? (For eksempel
ved død, skilsmisse, flytting)
Kan du fortelle meg om omstendighetene, og hvor gammel du var på den tiden?
Hvordan reagerte du da det skjedde?
Kom tapet plutselig eller var det forventet?
Husker du dine følelser fra den tiden?
Har dine følelser om tapet forandret seg mye over tid?
Hvis vedkommende døde, var du til stede i begravelsen, og hvordan var det for deg?
Hva tenker du var effekten på din (mor/far), og på hele familien- og hvordan har
dette forandret seg over tid?
Vil du si at dette tapet har hatt en effekt på din personlighet som voksen?
Hvordan har det påvirket dine holdninger til egne barn?
Har du opplevd å tape noen andre personer som var viktige for deg i din barndom?
Har du opplevd tap av andre personer i voksen alder?
13. Foruten de hendelser som du allerede har beskrevet, har du hatt noen andre
erfaringer som du mener har vært potensielt traumatiske? Jeg mener noen erfaringer
som var overveldende og umiddelbart opplevdes skremmende?
Vær her ekstra sensitiv og observant på den intervjuede. Ikke forsøk å få fram/
presse fram et svar hvis personen signaliserer at vedkommende ikke er
komfortabel, eller gir beskjed om dette. Hvis vedkommende gir uttrykk for heftige
reaksjoner, stopp opp og ivareta personen. Ikke gå videre med spørsmål.
For alle intervju:
Avslutt alltid intervjuet på en tydelig måte etter siste spørsmål. Takk for intervjuet
og gi rom for eventuelle spørsmål og reaksjoner fra den intervjuedes side. Informer
igjen om at tilbakemelding kommer til å bli gitt.
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INTERVJUGUIDE 2: SAMTALE MED FOSTERFORELDRE SOM ER I SLEKT MED
BARNET
Deler av disse spørsmålene er hentet fra PRIDE materialet og livsboka. Imidlertid er det med
utgangspunkt i kunnskapsgrunnlag og relevant forskning spisset spørsmål knyttet til tema
som vi vet kan være utfordrende for fosterforeldre som er i slekt med barna.
Dette er tema som særlig går på lojalitet og forpliktelse.
Flere av spørsmålene har de potensielle fosterforeldrene allerede besvart i
egeninformasjonsskjemaet. Hensikten med intervjuet nå er sammen med familien å få
utdypet og reflektert rundt de tema som spørsmålene belyser – som del av
vurderingsprosessen.
Noen spørsmål vil være aktuelle å gå dypere inn i, mens andre vil være mindre aktuelle/ikke
aktuelle. Se på dette som en sjekk-liste og bruk skjønn ift hvilke spørsmål som tas opp med
den enkelte familien.

Tema 2: Relasjon til barnets foreldre
1. Hvilken kontakt er det i dag mellom deg/dere og barnets mor og far?

2. Beskriv hvordan forholdet ditt har vært/er til henholdsvis barnets mor og far?
•

Hva visste/vet dere om henholdsvis mor og fars problemer?

•

Hvordan har dere vært/ er dere involvert i mor og fars livssituasjon/
problemer?

Reflekter sammen med familien, hvis de har vært sterkt involvert i mor/far/problemene –
om det å bli fosterforeldre vil bety en endring ; i forhold til hva og hvordan de kan stille
opp? hvor «åpen dør» de kan ha? Hvor de selv ser for seg at vanskene vil bli størst i
forhold til å begrense og ramme inn kontakten med mor eller far. Vil de klare det, og
hvilken hjelp ønsker de av barnevernet i forhold til dette?
3. Når begynte du selv å få tanker eller bekymringer for om omsorgen for barnet var
god nok?
•

Opplevde du at barnet forandret seg, viste tegn til problemer?

•

Formidlet barnet noe til deg/dere om hvordan hun/han hadde det?

•

Involverte mor og far deg/dere i omsorgen for barnet?

•

Har denne bekymringen ført til noen endringer i forholdet mellom deg og
barnets mor og far?
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•

Har mor og far selv tatt initiativ for å få dere engasjert som fosterforeldre?

•

Barnets erfaringer og historie kan inneholde traumer/ omsorgssvikt/ overgrep
ved at barnet selv har vært utsatt for eller eksponert for krenkelser. Dette kan
bety at du må forholde deg til at din datter - sønn – søsken - slektning har
krenket sitt eget barn/fosterbarnet. Hvordan er det for deg å skulle forholde
deg til dette? Drøft om der er særlige tema knyttet til skyld eller skam for
fosterforeldrene knyttet til disse forhold.

To tema kan være sentrale å utforske her:
Om de føler seg forpliktet til å stille opp dersom mor eller far har tatt initiativ til det.
Og, få dem eventuelt til å reflektere over om det kan være slik at mor og far har tatt et
initiativ for å få dem engasjert som fosterforeldre i håp om at de da skal få ha mer kontakt
med barnet og styre kontakten selv, og hvilke utfordringer dette vil kunne innebære.

4. Barnet skal nå (kanskje) fosterhjemsplasseres.
•

Hvilke tanker har du om hvordan dette vil påvirke forholdet mellom deg og
den forelderen som du selv er i familie med?

•

Hvilke tanker har du om hvordan dette vil påvirke forholdet mellom deg og
den forelderen som du selv ikke er i familie med?

5. Hvordan kan du ivareta og evt. styrke forholdet mellom deg og henholdsvis barnets
mor og far?

6. Din historie vs. barnevernets historie – er der store forskjeller?
Hvordan vil du forholde deg til forskjellige historier? For eksempel knyttet til
vektlegging av hva barnet har vært utsatt eller eksponert for, eller begrunnelse for
plasseringen?

7. Det vil ved fosterhjemsplassering bli bestemt at samvær og kontakt mellom foreldre
og barnet skal begrenses. Samtidig skal du ivareta ditt forhold til og samarbeide med
foreldrene til barnets beste.
•

Hvordan tenker du at dette vil kunne bli i praksis?

•

Hvordan kan dette virke inn på forholdet mellom deg og barnets mor og far?
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Vær tydelig på hva barnevernet tenker om samvær allerede her, få drøftet dilemma som
ligger mellom lojalitet til barnet, barnets foreldre og barnevernet i spørsmål om samvær.
Hva med familiesamlinger, bursdager etc.

Tema 3; Endring i roller ved å bli fosterforeldre, i nær – og utvidet familie
En kan her innledningsvis peke på at forskning viser at det i mange slektsplasseringer oppstår
utfordringer som involverer større deler av familiesystemet, både kan det være mange som
ønsker å bidra, men det vil også i noen familier kunne øke spenninger som allerede ligger der
og føre til andre/nye allianser og motsetninger.

8. Hvordan tror du at resten av familien/slekta vil stille seg til at barnet evt. blir
fosterhjemsplassert hos deg?
•

Hvem i slekta eller nettverket vil være støttespiller for deg/dere?

9. Dersom du er i slekt med en av foreldrene. Hvilke kjennskap har du til den andre
slekta?
•

Hva vet du om kontakten mellom barnet og personer i den delen av barnets
familie?

•

Hvilke tanker har du om barnets kontakt med denne familien, og hvordan
tenker du at du/dere kan tilrettelegge for at barnet skal få opprettholde
kontakt med denne delen av slekta?

10. Hvordan vil oppgaven som fosterforeldre påvirke relasjoner og roller i slekta?
•

For besteforeldre – relasjonen til barn og barnebarn

•

For tante/onkel – relasjonen til foreldre/ andre søsken/ egne barn –nevøernieser

•

Relasjonene til den utvidede familien og slekta for øvrig?

11. Kjenner du til at det er noen spenninger, motsetninger eller konflikter mellom
medlemmer av familien/slekta? Få belyst begge sider av barnets slekt
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•

Hvordan vil dere merke eventuelle utfordringer eller motstand – hvordan vil
dette komme til uttrykk, og fra hvem?

•

Hvordan vil disse eventuelt kunne få betydning for deg eller for barnet dersom
du blir fosterhjem?

Tema 4: Endring i roller for egne barn
12. Hvordan vil det bli for dine/deres egne (hjemmeboende) barn om dere nå blir
fosterhjem for …
•

Vil det kunne representere noen utfordringer mht. skole – venner eller fritid for
noen av barna?

13. På hvilken måte vil oppgaven som fosterforeldre få betydning for din/deres relasjon til
egne barn?
•

Hva gjøre når både eget barn og fosterbarn trenger deg?

•

Hvordan vil du/dere håndtere det å «dele på meg»?

•

Hvilke utfordringer kan der bli knyttet til tidsbruk, oppmerksomhet, gaver ift.
egne barn/barnebarn/andre som nevøer-nieser?

•

Hva vil du/dere tenke og gjøre om du/dere opplever at egne barn sliter, synes
dette er problematisk?

Tema 5: Samarbeid med barneverntjenesten
14. Hvordan vil du bidra for å få til et godt samarbeid med barneverntjenesten og for å
sikre åpenhet i spørsmål om samvær?
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12
INTERVJUGUIDE 3: SAMTALE MED FOSTERFORELDRE SOM ER I BARNETS
NÆRE ELLER UTVIDEDE NETTVERK
Deler av disse spørsmålene er hentet fra PRIDE materialet og livsboka. Imidlertid er det med
utgangspunkt i kunnskapsgrunnlag og relevant forskning spisset spørsmål knyttet til de tema
som vi vet kan være utfordrende for fosterforeldre som er en del av barnets nære eller
utvidede nettverket. Dette kan også for nettverk involvere tema som lojalitet og forpliktelse,
da særlig til barnet.
Flere av spørsmålene har de potensielle fosterforeldrene allerede besvart i
egeninformasjonsskjemaet. Hensikten med intervjuet nå er sammen med familien å få
utdypet og reflektert rundt de tema som spørsmålene belyser – som del av
vurderingsprosessen.
Noen spørsmål vil være aktuelle å gå dypere inn i, mens andre vil være mindre aktuelle –ikke
aktuelle. Se på dette som en sjekk-liste og bruk skjønn ift. hvilke spørsmål som tas opp med
den enkelte familien.
Tema 2; Relasjon til barnets foreldre
1. Hvilken kontakt er det i dag mellom deg/dere og barnets mor og far?

2. Beskriv hvordan forholdet ditt har vært/er til henholdsvis barnets mor og far?
•

Hva visste/vet dere om henholdsvis mor og fars problemer?

•

Hvordan har dere vært/ er dere involvert i mor og fars livssituasjon/
problemer?

Reflekter sammen med familien, hvis de som venner ,naboer, eller på annet vis har vært
sterkt involvert i mor/far/problemene – om det å bli fosterforeldre vil bety en endring ; ift.
hva og hvordan de kan stille opp? Hvor «åpen dør» de kan ha? Hvor de selv ser for seg at
vanskene vil bli størst ift. å begrense og ramme inn kontakten med mor eller far. Vil de
klare det, og hvilken hjelp ønsker de av barnevernet ift. dette?
3. Når begynte du selv å få tanker eller bekymringer for om omsorgen for barnet var
god nok?
•

Opplevde du at barnet forandret seg, viste tegn til problemer?

•

Formidlet barnet noe til deg/dere om hvordan hun/han hadde det?

•

Involverte mor og far deg/dere i omsorgen for barnet?

•

Har denne bekymringen ført til noen endringer i forholdet mellom deg og
barnets mor og far?

•

Har mor og far selv tatt initiativ for å få dere engasjert som fosterforeldre?
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To tema kan være sentrale å utforske her:
Om de føler seg forpliktet til å stille opp dersom mor eller far har tatt initiativ til det.
Og, få dem evt. til å reflektere over om det kan være slik at mor og far har tatt et initiativ
for å få dem engasjert som fosterforeldre –i håp om at de da skal få ha mer kontakt med
barnet og styre kontakten selv , og hvilke utfordringer dette vil kunne innebære.
4. Barnet skal nå (kanskje) fosterhjemsplasseres.
•

Hvilke tanker har du om hvordan dette vil påvirke forholdet mellom deg og
barnets mor –barnets far?

•

Hvilke tanker har du om forholdet til og kontakt med barnets utvidede slekt
ved en eventuell plassering?

5. Hvordan kan du ivareta og evt. styrke forhold mellom deg og hhv. barnets mor og
far?

6. Det vil ved fosterhjemsplassering bli bestemt at samvær og kontakt mellom foreldre
og barnet skal begrenses. Samtidig skal du ivareta ditt forhold til og samarbeide med
foreldrene til barnets beste.
•

Hvordan tenker du at dette vil kunne bli i praksis?

•

Hvordan kan dette virke inn på forholdet mellom deg og barnets mor og far?

Vær tydelig på hva barnevernet tenker om samvær allerede her, få drøftet dilemma som
ligger mellom lojalitet til barnet, barnets foreldre og barnevernet i spørsmål om samvær.
Hva med familiesamlinger, bursdager etc.
Tema 3: Endring i roller ved å bli fosterforeldre, i nært eller utvidet nettverk
Det kan her være viktig å sjekke ut, dersom det er den ene av de potensielle fosterforeldrene
som kjenner barnet, hvordan tema har vært drøftet mellom partene og om begge vil dette
eller om det er den enes «prosjekt».

7. Hvordan tror du at resten av familien/slekta og nettverket vil stille seg til at barnet
evt. blir fosterhjemsplassert hos deg/dere?
•

Hvem i slekta eller nettverket vil være støttespiller til deg/dere?
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8. Hvilke kjennskap har du til barnets kontakt med morsslekta og farsslekta?
•

Hva vet du om kontakten mellom barnet og personer i begge av barnets
familier?

•

Hvilke tanker har du om barnets kontakt med familien, og hvordan tenker du
at du/dere kan tilrettelegge for at barnet skal få opprettholde kontakt med
begge sider av slekta?

•

Vet du/dere om der er andre personer i barnets nettverk som er viktige for
barnet?

9. Kjenner du til at det er noen spenninger, motsetninger eller konflikter mellom
medlemmer av familien/slekta eller nettverket?
•

Hvordan vil dere merke eventuelle utfordringer eller motstand – hvordan vil
dette komme til uttrykk, og fra hvem?

•

Hvordan vil evt. disse vil kunne få betydning for deg eller for barnet dersom du
blir fosterhjem?

10. Hva vil den nye rollen som fosterhjem kunne innebære for deg som for eksempel
lærer, fotballtrener eller barnehageassistent?
•

Vil endring i rolle representere noen nye utfordringer ift barnet, og hvordan vil
du møte disse utfordringene?

•

Å være både fosterfar og lærer – fotballtrener – hvilke utfordringer kan
du/dere her oppleve å stå i?

Utforsk tankene om dobbeltrollen som både f.eks. lærer og fosterfar/-mor vil kunne gi
noen utfordringer det er viktig å reflektere over hvordan en skal møte.
11. Hva tenker du/dere om egen familie -og nettverks reaksjoner på at dere blir
fosterhjem for barnet?
•

Hvor innstilt er de på å ta imot dette barnet?

•

Hvordan tenker du/dere de vil kunne bidra til å inkludere barnet i din/deres
familie?
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12. Hva vil den endrede rollen fra besøkshjem til fosterhjem innebære for deg/dere som
familie?
•

Vil endring i rolle representere noen nye utfordringer ift. barnet, og hvordan vil
du/dere møte disse utfordringene?

Tema 4: Endring i roller for egne barn
1. Hvordan vil det bli for dine/deres egne (hjemmeboende) barn om dere nå blir
fosterhjem for …?
•

Vil dette kunne representere noen utfordringer mht. skole – venner eller fritid
for noen av barna?

2. På hvilken måte vil oppgaven som fosterforeldre få betydning for din/deres
relasjon til egne barn?
•

Hva gjøre når både eget barn og fosterbarn trenger meg?

•

Hvordan vil jeg håndtere det å «dele på meg»?

•

Hva vil du tenke/ gjøre om du opplever at egne barn sliter, synes dette er
problematisk?
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EGENINFORMASJON SLEKTS- ELLER NETTVERKSFOSTERHJEM
Her legges inn familiens egeninformasjonsskjema i sin helhet.
Vurder om en skal hjelpe familien med formuleringer/ utdyping av
informasjonen under enkelte av punktene.

BESKRIVELSE OG VURDERING AV FAMILIEN:
Hjelpepunkter
1. Familiens
motivasjon for å
bli fosterhjem
for det konkrete
barnet.
Relasjon til
barnet
Bekymring for
barnet?

2. Relasjon til
barnets foreldre
/familie.

•

Beskrivelse av familiens motivasjon for å bli fosterhjem for dette
konkrete barnet
Hvordan og hvor lenge har familien kjent barnet
Beskriv kontakten mellom familien og barnet
Har familien vært bekymret for barnet/ungdommen
Hva har familien eventuelt gjort for å støtte barnet i den
forbindelse

•
•
•
•

•
•

Hvilken relasjon har familien til mor – til far
Hvilken relasjon har familien til øvrig familie – få fram nyanser ift
den familien en er i slekt med /ikke er i slekt med
Hvordan tilrettelegge for kontakt – og hva vil være særlige
utfordringer ved samvær- med mor – med far – med øvrig slekt
Særlige tema knyttet til uenighet eller konflikt

•
•

•
3. Å gi omsorg og
oppdra barn

Beskrivelse av hvordan familien gir omsorg for egne barn, syn på
oppdragelse
Beskrivelse av egne barn
Beskrivelse av familielivet, atmosfære, hverdagsliv,
omgangsform
Beskrivelse av familiens erfaringer i møte med barn eller voksne
som har en eller annen form for forstyrrelser i sin utvikling

•
•
•

4.
Fosterforeldrenes
egen
tilknytningshistorie

•
•
•
•

Se tilknytningssamtale
særlige tema knyttet til styrker eller sårbarhet som vil kunne få
betydning herunder bearbeiding av tap, traumer
Beskriv forholdet mellom de voksne og hvordan de gir støtte til
hverandre, eventuelt utfordringer her
Rollefordeling i familien
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5. Endring i
roller ved å bli
fosterforeldre
for et barn i
egen slekt eller
nettverk

•
•
•
•
•

Det konkrete barnets historie og plass i familien - nettverket
Endring i forhold til fosterbarnet/ungdommen
Endring i forhold til egne barn
Endring i forhold til storfamilien, uformell og formell rolle
Familiens refleksjoner om dette, og deres tanker om særlige
utfordringer

•

Lojalitet til oppdragsgiver (utvikling/forståelse i
godkjenningsprosessen)
Samarbeid med andre instanser som skole, barnehage, BUP, PPT
erfaringer fra samarbeid knyttet til egne barn – positive og
negative
Samarbeid med barnets mor og far – forståelse og holdning til å
regulere kontakten i tråd med barnevernets beslutninger. Vil de
trenge hjelp til dette?

5. Å kunne
samarbeide.
Forståelse av å
være
oppdragstaker

•

6. Endringer for
egne
hjemmeboende
barn

•
•
•

Fosterforeldrenes egne synspunkter på dette
Samtaler med hjemmeboende barn
Egne barns relasjon til fosterbarnet

7. Hvilke særlige
behov for
oppfølging vil
denne familien
ha knyttet til det
å være i slekt/
nettverk med
barnet

•
•
•
•

Forsterkning
Tilrettelegging for samvær
Gjennomføring av familieråd/oppfølgende familieråd
Særlige tema eller utfordringer som vil kreve ekstra
oppmerksomhet – oppfølging - veiledning
Veiledning/opplæring (Pride, slekt og nettverk + 1.års gruppe)
Avlastning
Annet

•

•
•
•
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VURDERING AV FOSTERFAMILIEN

Rapporten er gjennomgått og akseptert av familien. Formålet er å informere
barneverntjenesten i aktuell omsorgs- og fosterhjems-kommune, og skal være et grunnlag
for saksbehandlernes vurdering av familiens egnethet. Annen bruk av rapporten skal
godkjennes av familien på forhånd.
Dersom familien ikke er aktuell for barneverntjenestens oppgaver, skal rapporten returneres
til Bufetat og eventuell kopi makuleres.

ANBEFALING:

Sted,

Fosterhjemskonsulent

Barnevernskonsulent
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Veileder for rapportskriving
Denne er hentet fra ordinært PRIDE, men kan ha nyttige tips også for rapport
knyttet til slekt og nettverk
Veilederen inneholder
1. Om rapportskriving – hvorfor skrive rapport og hvordan skrive rapport
2. Om Egeninformasjonen – hvordan veilede familien i deres skriveprosess og hva skal
punktene omhandle
3. Om PRIDE-ledernes del av rapporten – hva skal/kan omtales under hvert
ferdighetsområde
4. Fosterfamiliens egne barn

1. Om rapportskriving og innhold
Målet er å formidle seg slik at andre som ikke kjenner familien skal få et så presist bilde som
mulig av hvem familien er – både voksne og barn.
Rapporten skal inneholde:
• Forside inklusive bilder av familien og huset
• Familiens Egeninformasjon
• PRIDE-ledernes utdypende beskrivelse av familien og vurdering av hvilke ressurser/
sårbarheter de har i henhold til de 5 ferdighetsområdene
• Familiens og PRIDE-ledernes konklusjon/anbefaling av hva slags plassering som kan passe
i familien. Familiens konklusjon omtales i Egeninformasjonen.
Barneverntjenesten skal kunne bruke rapporten som grunnlag for sitt arbeid med å finne riktig
fosterhjem til barnet og som grunnlag for godkjenning av hjemmet. Rapporten skal også
kunne brukes som grunnlag for å utforme en avtale med familien om hvordan veiledning og
oppfølging skal ivaretas.
PRIDE-rapporten er en tekst der rapportskriver skal formidle fortellerens/deltakerens historie.
PRIDE-prosessen legger vekt på aktiv deltakelse, medvirkning og gjensidig vurdering. I
samtalene beskriver deltakerne sitt liv og eier sin fortelling. Dette gir noen konsekvenser for
PRIDE-ledernes skriving. Beskrivelsene må være så nøyaktig at deltakerne kan kjenne igjen
seg selv og sin fortelling.
Skillet mellom beskrivelser og vurderinger må fremgå tydelig.
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I malen gjøres et skille mellom spørsmålene som skal gi en utdypende beskrivelse av familien
og punktet for vurderinger. Kilde for beskrivelsene vil være det deltakerne har skrevet i
livsboka og notater fra samtalene.
Sammenheng kilder (livsbok og samtalene) og rapport.
Da livsboka ble revidert hadde man en tanke om at svarene i livsboka skulle kunne «føres
over» i rapportmalen. På noen delspørsmål vil dette fortsatt kunne gjøres. Imidlertid har det
utviklet seg en ny forståelse av hvordan deltakernes arbeid med livsboka først og fremst skal
være en del av den prosess de selv er i. I tillegg skal svarene danne grunnlag for videre
utdyping av sentrale tema i samtalene. Spesielt vil dette omhandle hvordan de voksne kan
snakke om sin oppveksthistorie/tilknytningshistorie, tap og traumatiske hendelser.
PRIDE-lederne vil anvende disse elementene fra samtalene i sin del av den gjensidige
vurderingen for å kunne konkludere om deltakerne er trygge voksne og om de fyller
ferdighetsområde 1 og 2.
Dette vil utgjøre kjernetema i veiledning av PRIDE-ledere der de trenger en arena for å
systematisere den informasjon de har om deltakerne/familiene, å reflektere og konkludere i
lys av stadig ny kunnskap om hvilke ferdigheter fosterforeldre må inneha.
Vi anbefaler PRIDE-lederne å utvikle en systematikk og tydelighet slik at disse
hovedkonklusjonene er foretatt før skrivearbeidet påbegynnes. Dette vil kunne bidra til at
PRIDE-lederne lettere kan avgrense hva som skal inn i rapporten.
De underspørsmål som nå er beholdt under hvert ferdighetsområde i rapporten, utgjør de
overordnede tema som må beskrives/vurderes for å kunne konkludere med at familien fyller
ferdighetskravene.
Vurderingspunktene skal ikke gjenta beskrivelsene, men ha et mer oppsummerende
og konkluderende preg, jf. forrige punkt om skille mellom beskrivelser og vurderinger.

2. Om egeninformasjonen
At familien selv skriver Egeninformasjonen kan innebære en forenkling for PRIDE-lederne. I
tillegg kan skrivingen være en del av familiens prosess og læring hvor de beskriver seg selv
som familie.
Tips til hvordan veilede familien
• veileder til familien (eget vedlegg i Livsboka)
• Elektronisk løsning via f.eks. Altinn
• Be familien lage førsteutkast – PRIDE-lederne veileder familien om tips til endringer/
utdyping ut fra sin erfaring om hva leseren (barneverntjenesten) har behov for å vite om
familien.
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3. Om PRIDE-ledernes del av rapporten
Generelt:
Hvert ferdighetsområde består av underspørsmål som skal gi en utdypende beskrivelse av
hvilke styrker familien har relatert til den aktuelle ferdighet. Erfaringer som kan utgjøre en
sårbarhet kan innebære viktige områder å utforske nærmere i forbindelse med
barneverntjenestens godkjenningsprosess.
De nye underspørsmålene til ferdighetsområdene tar sikte på å få fram en
beskrivelse av familiene her og nå.
Under Ferdighetsområde 1 og 2 er det lagt inn spørsmål om beskrivelse av fortid
(tilknytningshistorie, erfaringer med tap og traumer) ut fra en forståelse av at disse
erfaringene vil ha betydning for hvordan de kan gi omsorg og tåle utfordringer – grad av evne
til å se andre innenfra og seg selv utenfra (mentalisering). (Hart og Schwartz 2013).
Under alle ferdighetsområdene er noen av spørsmålene rettet mot framtid. Spørsmålene er
formulert med sikte på beskrivelse av hvordan familien trolig vil handle. Ved å legge større
vekt på handling framfor holdning vil dette kunne gi kunnskap om hvordan familien kan gi
omsorg til et fosterbarn. Verken familien selv eller PRIDE-lederne vil kunne
predikere/konkludere om situasjoner de ennå ikke har vært i.
PRIDE-lederne vil i sitt vurderingspunkt for hvert ferdighetsområde, ha mulighet til å
kommentere tema/områder der familien vil trenge særskilt veiledning.

Utfyllende hjelpespørsmål til hva som skal beskrives og vurderes under hvert
ferdighetsområde
Til Ferdighetsområde 1: Å gi omsorg og oppdra barn
Ferdigheten handler om evnen til å beskrive, forstå og reflektere rundt egne
tilknyttingserfaringer og sette dette i sammenheng med hvordan du selv utøver/kan utøve
omsorg.
1) Tilknytningserfaringer, jf. livsbok 3, 4, 5, 6 og 7 og samtaler
2) Hvordan gir familien omsorg, jf. livsbok 1, 3, 4, 6, 7 og samtaler, herunder samtale med
barna, hva legger de vekt på i oppdragelsen?
Hvem er den voksne som omsorgsperson i lys av egen oppvekst?
Dersom de ikke har egne barn – beskrive evt. annen erfaring/praksis
3) Familielivet, jf. livsbok 1 og 7 og samtaler, herunder samtale med barna
4) Hver av de voksnes beskrivelser av seg selv og hverandre. jf. livsbok 1, 6 og samtaler
Evt. beskrivelser av hvordan de voksne mener å kunne utøve omsorg innenfor
omsorgsdimensjonene i trygg base-modellen jf. Livsbok 6.
Vurdering:
Omtale av hvordan de voksne har snakket om disse tema, spesielt egen tilknytning, evne til å
se seg selv som «produkt» av egne oppveksterfaringer, valg de har tatt om hvordan de selv vil
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utøve omsorg i lys av egne oppveksterfaringer, bekrefte hva vi har sett av samspill/omsorg i
hjemmebesøk.
Vurdering av tema om sårbarhet/særskilte behov for nærmere utforskning under
matchingsarbeid, særskilte tema for veiledning.

Til Ferdighetsområde 2: Å støtte barns utvikling og håndtere forstyrrelser i utviklingen
Ferdigheten handler om evnen til å beskrive, forstå og reflektere rundt egne erfaringer med
tap og traumer og hvilken betydning dette vil ha i møte med et fosterbarn. Ferdigheten
handler også om fosterbarns særskilte utviklingsbehov og behov for sensitiv omsorg.
1) Erfaring med tap og traumer, jf. Livsbok 4 og samtaler
2) Refleksjoner i nåtid – spesielt hvordan de har fått hjelp, konkret bearbeiding
3) Erfaring med utviklingsforstyrrelser jf. livsbok 3 og samtaler
4) Evt. trekke inn omsorgsdimensjoner fra Trygg Base jf. livsbok 3, 6 og 7
Vurdering:
Viktig i vurdering å ta med hvordan familien har evnet å tilegne seg ny kunnskap underveis i
kurset. Har de vært i prosess? Hvordan evner de å snakke om mennesker/atferd de blir
utfordret av. Hva synes de er aller mest utfordrende.
Familiens evt. manglende erfaring, hva er triggere – behov for veiledning, videre opplæring,
særskilte behov for nærmere utforskning under matchingsarbeid.
Til Ferdighetsområde 3: Å støtte forholdet mellom barn og deres familie
Ferdigheten handler om å være bevisst barns behov for en rød tråd i sitt liv for å kunne
utvikle en trygg identitet. Ferdigheten omhandler også en erkjennelse av at fosterbarn hører
til i flere familier.
1) Oppgaven for familien er at barnet skal ivareta sin historie.
Barnet skal vite at det har et annet opphav.
Punktet skal beskrive hvordan familien vil jobbe med dette jf. livsbok 3, 5 og 7
2) Det samme med samvær – kontakt med viktige personer, søsken jf. livsbok 5.
Vurdering:
Omtale familiens holdning/bevissthet om at dette er viktig for at barnet skal utvikle en trygg
identitet. Evt. kommentere den prosess familien har hatt gjennom kurset i forhold til dette
tema.
Familiens behov for veiledning/oppfølging, videre opplæring, særskilte behov for nærmere
utforskning under matchingsarbeid, særskilte tema for veiledning.
Til Ferdighetsområde 4: Å gi barn muligheter til å etablere trygge, varige bånd
Ferdigheten handler om å forstå betydningen av at fosterbarn sikres kontinuitet og stabilitet.
Dette omfatter også hvordan egne barn påvirker stabilitet.
1) Inkludering gir uttrykk for de handlinger familien gjør – «å la barnet høre til» handler
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om å akseptere barnets tempo eller på hvilke områder barnet vil høre til. Kilde livsbok 7
og samtaler
2) Egne barns holdning til ”prosjekt fosterhjem”, jf. samtale med barna, familiesamling, evt.
barnas arbeid i hjemmeoppgaver (se eget punkt)
3) Grad av stabilitet. Erfaringer om stabilitet/kontinuitet/brudd i egen familiehistorie.
Stikkord: stabilitet i parforhold, rammer (helse og økonomi), tørre satse, tid, overskudd,
mulighet, utholdenhet, fravær av andre store energikrevende tema, jf. livsbok 6, 7 og
samtaler
4) Tilbakeføring jf. livsbok 5 og 7

Vurdering:
Mulige utfordringer i helse som kan ”true stabilitet” må kommenteres i vurderingen, jf.
generelle krav, uttalelser fra lege, mv.
Vurdering av evt. opplysninger i politiattest jf. eget rundskriv Q-34/2011.
Særskilt om familiens egne barn – hvordan de har vært involvert i prosessen. Uttalelser fra
barna i samtaler og familiesamling. Evt. vurderinger fra referanser.
Familiens behov for veiledning/oppfølging, videre opplæring, særskilte behov for nærmere
utforskning under matchingsarbeid.

Til Ferdighetsområde 5: Å kunne samarbeide
Ferdigheten handler om evnen til å kunne samarbeide og se seg selv som samarbeidspartner.
Ferdigheten omhandler også samarbeid rundt barnets skolegang og utdanning.
1) Kilde livsbok 2 og samtaler, herunder samtale med barna
2) Eksempler på samarbeidsinnstilt omsorg, evt. erfaring med andres barn
3) Samarbeid i rollen som fosterforeldre. Kilde livsbok 2, 7 og samtale, uttalelser fra
referanser.
4) Grad av stabilitet, fleksibilitet, initiativ, aktivitet, hvordan de deltok i kursgruppa.
Vurdering:
Grad av bevissthet/forståelse for rollen som oppdragstakere
Familiens behov for veiledning/oppfølging, videre opplæring, særskilte behov for nærmere
utforskning under matchingsarbeid.

4. Fosterfamiliens egne barn
I høringsrunden vedr. revidering av rapportmal og livsbok er det kommentert fra flere
regioner et sterkt behov for å få tydeligere frem hvem barna i fosterfamilien er og deres
synspunkt på planene om å bli fosterfamilie.
113

Foreldrene får nå i oppdrag selv å lage en beskrivelse av barna i Egeninformasjonen. (se
utdyping under dette punkt). Derimot er det ikke tatt med eget punkt i Egeninformasjonen om
barnas synspunkt på at familien vil bli fosterhjem. Vi vurderer at dette punktet i liten grad vil
gi oss annen informasjon enn at barna er positive.
Under Ferdighetsområde 4 er det tatt inn spørsmål om barnas synspunkt. Kilde kan være
samtalen med foreldrene om barna, samtale med barna, utsagn i forbindelse med
familiesamling mv.
I vurdering av Ferdighetsområde 4 bør dette tema også kommenteres særskilt.
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FASE 3: OPPFØLGING OG
KVALITETSSIKRING AV PLASSERINGEN
Rutiner for ramme- og overføringsmøte
Sist oppdatert: 01.04.2018

Hensikt:

Gjennomgang av tilleggsavtale og overføringsplan

Holdning:

Bufetat er deltaker i barneverntjenestens møte. Her vil rammer for plasseringen
gjennomgås. Vektlegging av gjensidige forventninger og at begge parter er
enige og innforståtte med innhold i avtale og rammer som er lagt for
plasseringen.

Deltakere
• Ved inngåelse av fosterhjemsavtalen er fosterhjemmet og omsorgskommunen alltid
parter
• Ved plassering etter lov om barneverntjenester § 4-4 vil også barnets foreldre være
parter i saken. Foreldrene deltar i aktuelle avklaringer knyttet til overføringsplan og
praktisk gjennomføring av flytting til fosterhjemmet
• Bufetat deltar i møtet etter avtale med barneverntjenesten
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FASE 3: SJEKKLISTE OPPFØLGING OG
KVALITETSSIKRING AV PLASSERINGEN
Sist oppdatert: 01.04.2018

Ta en kopi av denne sjekklisten og bruk den i saken. Dersom du vil ha en elektronisk
sjekkliste som du kan lagre på PC-en din, så kan du gå til bufdir.no/slektognettverk/ og laste
den ned og lagre den.
Deltakere:

.

.

.

.

.

.

Møteleder:

. Dato/sted:

.

OPPGAVE/AKTIVITET

AVKLAR

Deltakere:
• Ved inngåelse av fosterhjemsavtalen er
fosterhjemmet og omsorgskommunen
alltid parter
• Ved plassering etter lov om
barneverntjenester § 4-4 vil også
barnets foreldre være parter i saken, og
kan delta i den del av møtet som
omhandler overføringsplan/praktisk
gjennomføring av flyttingen

Ramme og overføringsmøtet - ansvar og
innhold:
• Ansvarlig for møtet er den kommunale
barneverntjenesten
• Bufetat er til stede i møtet for å bidra
til at prosessen blir god for partene
• Bufetat skal sikre at fosterhjemmet er
innforstått med betydningen av avtalen
• Faglig og økonomisk
forsterkningstiltak skal være avklart i
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ANSVAR UTFØRT
(navn)
(dato)

forkant av dette møtet
• Gjennomgang av Fosterhjemsavtalen
og eventuell tilleggsavtale vedrørende
faglig og økonomisk forsterkning
• Barneverntjenesten informerer om sitt
tilbud knyttet til oppfølging av barnet
og familien
• Hvis der har vært gjennomført
Familieråd, skisseres plan for
oppfølgende familieråd.
• Bufetat informerer om aktuelle
veilednings-, evaluerings- og
opplæringstilbud. Dersom Bufetat ikke
deltar skal kommunen informere om
dette med utgangspunkt i halvårlige
planer for kurs og
opplæring/veiledning fra Bufetat
• Avtale tid for gjennomføring av 6-9
måneders evaluering, eventuelt knytte
dette opp mot oppfølgingsbesøk
• Konkret tid for deltakelse obligatorisk
PRIDE slekts- og nettverkskurs iht.
halvårlig oversikt over kurstilbudet
• Konkret tid for oppstart obligatorisk
deltakelse i 1.årsgruppe iht. halvårlig
oversikt over gruppetilbudet. I forkant
har kommune og Bufetat avklart
eventuelt frikjøp for deltakelse i
1.årsgruppe.
• Barneverntjenesten og fosterforeldrene
drøfter og avtaler overføringsplanen
evt. i samarbeid med Bufetat/
beredskapshjemavdelingen.
Sikre at kommunen sender følgende til
Bufetat:
• Nødvendige opplysninger om
plasseringen ref. Regionale rutiner
gruppeveiledning
• Flyttemelding
• Tilleggsavtale
Disse veiledere/maler i verktøykassen
brukes:
• Mal for ramme og overføringsmøte
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•
•
•

Plan for 9 månedersevaluering
Oversikt PRIDE slekt og nettverk
Oversikt Trygg Base grupper
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FASE 3: VERKTØYSKASSE
01.04.2018

Her finner du veiledere og maler du kan ta ut og kopiere. Hvis du heller vil lage en
elektronisk versjon, finner du malene på denne nettsiden: bufdir.no/slektognettverk
Både i permen og på nettsiden finner du dette:
1. Ramme- og overføringsmøte - Mal
2. 9 måneders-evaluering – plan
3. Oversikt PRIDE slekt og nettverk
4. Oversikt Trygg base-grupper
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1

SJEKKLISTE FOR RAMME- OG OVERFØRINGSMØTE dato:
Barn:
Kommune:
Til stede:
Referent:
Husk å ta med veilederen om oppfølging av skole!
Ok
v

PREMISSER FORUT FOR MØTET:
•
•
•
•

Det jobbes videre med:

Barneverntjenesten har valgt fosterhjem
Fosterhjemmet er godkjent
Fosterhjemmet har sagt ja til å ta imot barnet
Barnverntjenesten og Fosterhjemstjenesten
har hatt en dialog om rammene for
fosterhjemsplasseringen, som er avklart med
leder

FØLGENDE SJEKKPUNKTER GJENNOMGÅS I MØTET:

1.

OVERFØRING:
Flyttemelding
Politiattest, legeattest, godkjenning av
fosterhjemmet

Overføring skole/barnehage
Har fosterforeldrene fått Bufetats veileder
«Oppfølging av skole og opplæring for barn og unge
som bor i fosterhjem og institusjon»?
Overføring ev. fritidsaktiviteter

Overføring til helsesøster/lege
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Overføringsplan for barnet
(Beredskapshjemsavdelingen)

Er fosterhjemsavtalen og ev. tilleggsavtale
gjennomgått og underskrevet?

Samvær under overføringsperioden

2.

ØKONOMI:
Krav om barnetrygd/ andre ytelser fra NAV

Permisjon fra arbeid
Hva er avtalt?

Skattekort –hentes elektronisk

Arbeidsgodtgjøring eller lønn

Feriepenger og pensjonspoeng
Har fosterforeldrene forstått betydningen av dette?
Utgiftsdekning

Kjøregodtgjørelse

Etablering første året
Avklare retningslinjer/praksis før møtet
Ta opp kravet om dokumentasjon
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3.

OPPFØLGING:
Plan for oppfølging fra saksbehandler i perioden
Hvordan?

Veiledning

Avlastning

Drøfting av innholdet i samværsplanen, tilsyn eller
ikke under samvær

Tilsynsfører

Oppfølging av skole eller barnehage
Er det avtalt møte? Følger det ressurser med barnet?

Er forsterkning diskutert?
Eventuelt hvilke, hvor mye?

Evaluering
Spesielle tiltak for barnet ved funksjonshemming
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Gjennomgang av tilbud fra fosterhjemstjenesten:
1.-årsgruppe, kurs, temasamlinger, storsamling, etc.
Avklaring av hva fosterhjemmet forplikter seg til å
delta i, (for eksempel PRIDE eller PRIDE for slekt og
nettverk) og hva de ønsker å delta i.

Det vises også til sjekklister under pkt. 5.8 i ”Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med
fosterhjem”
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2
PLAN FOR:
• 6-9-MÅNEDERSEVALUERING
• DELTAKELSE OPPLÆRING OG GRUPPE
• OPPFØLGENDE FAMILIERÅD

Plan for 6-9 måneders evaluering

Dato………

PRIDE slekt og nettverk;
Avklare obligatorisk deltakelse på kurs i perioden
Ha med oversikt over aktuelle kurs til møtet/halvårsplan

Dato….......

1.-årsgruppe:
Avklare obligatorisk deltakelse på 1.-årsgruppe med oppstart
Ha med oversikt over aktuelle gruppetilbud til møtet/ halvårsplan

Dato……….

Plan for oppfølgende familieråd

Dato…….
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