
Egenpresentasjon for familier som vurderer å bli fosterhjem
For å gå videre i prosessen med å bli fosterhjem, ber vi om at du fyller ut dette egenpresentasjonsskjemaet. Vi 
ønsker å bli kjent med din familie og bruker opplysningene som utgangspunkt for videre dialog.

Du forplikter deg ikke til noe ved å fylle ut og sende inn skjemaet, og kan når som helst trekke deg fra prosessen. 
Når det gjelder lagring og behandling av dine personopplysninger, kan du lese om det i vår personvernerklæring. 

I dette skjemaet skal du/dere svare på spørsmål knyttet til kriteriene til å bli godkjent som fosterhjem. Stabil 
livssituasjon, alminnelig god helse og gode samarbeidsevner er blant kravene. Videre må fosterhjem ha økonomi, 
bolig og sosialt nettverk som gir barnet mulighet til livsutfoldelse. Man blir fosterhjem utfra en helhelhetsvurdering 
av familien og familiesituasjonen.

Hva slags fosterhjem er dere interesserte i å bli?
Fosterhjem
Fosterhjem til et barn vi kjenner til (familie eller nære nettverk) 
Beredskapshjem
Spesialisert fosterhjem
Vet ikke

Les mer om ulike typer fosterhjem

Opplysninger om foresatte

Foresatt 1

Navn

Fødselsnummer

Statsborgerskap

Adresse 
(gate, postnummer og sted)
Telefonnummer og e-post

Oppholdstillatelse i Norge

Har du førerkort? 

Språk Hva er ditt første språk, annet språk? Hvis du ikke har norsk som morsmål, hvordan er dine 
norskkunnskaper?

Ja 

Nei 

Ja

Nei, kommentar: 

https://ny.bufdir.no/personvernerklaring-fosterhjem
https://ny.bufdir.no/fosterhjem/ulike-typer-fosterhjem/


Foresatt 1

Utdanning/yrke Fortell litt om hovedtrekk ved utdanning/yrke, yrkeserfaring (årstall og varighet), arbeidsplass 
i dag, stillingsstørrelse.

Foresatt 2

Navn

Fødselsnummer

Statsborgerskap

Adresse 
(gate, postnummer og sted)
Telefonnummer og e-post

Oppholdstillatelse i Norge

Har du førerkort? 

Språk Hva er ditt første språk, annet språk? Hvis du ikke har norsk som morsmål, hvordan er dine 
norskkunnskaper?

Utdanning/yrke Fortell litt om hovedtrekk ved utdanning/yrke, yrkeserfaring (årstall og varighet), arbeidsplass 
i dag, stillingsstørrelse.

Bostedskommune

Nåværende bostedskommune/bydel (fra år–til år): 

Tidligere bostedskommuner/bydeler (fra år–til år):  

Ja
Nei, kommentar: 

Ja

Nei 



Sivilstand

 Gift/samboer (ekteskap/partnerskap inngått dato): 
Enslig
Skilt/avsluttet samboerskap/separert (dato): 

Opplysninger om barna i familien

Barnets navn og fødselsdato Daglig omsorg / delt omsorg / særkullsbarn

Økonomi/bolig

Mottar du/dere økonomiske ytelser fra NAV? 
 Nei
 Ja (oppgi hvem som mottar ytelser og hvilken type ytelse): 

Økonomi- og boligforhold er av betydning for å kunne vurdere stabilitet i livssituasjonen. Dette vil vi snakke vide-
re om i samtale med deg/dere. Vi bruker siste års skatteoppgjør som dokumentasjon av økonomiske forhold. Vi 
vil be om dette senere i prosessen, etter at vi har snakket med dere. 

Vi ber deg/dere oppgi samlet årsinntekt og gjeld 

Beskriv egen bolig; beliggenhet, type (leilighet, hus eller gårdsbruk), størrelse, antall rom og om dere har eget soverom til 
fosterbarnet. 

Avstand til barnehage, barne-, ungdoms- og videregående skole.

Har dere planer om å flytte i nær fremtid?

 Nei  

Ja, kommenter: 

Samlet årsinntekt: 

Samlet gjeld: 



Helse og vandel 

Vi trenger fosterforeldre som har alminnelig god helse og god vandel. Disse spørsmålene handler om
dette. Om en eller begge foresatte har eller har hatt psykiske eller fysiske helseplager vil vi at dere oppgir
dette. Vi vil snakke med dere nærmere om hvordan dette påvirker fungering i hverdagen og
livsutfoldelse.

Har du/dere nå eller tidligere, fysiske vansker/diagnose? Hvis ja – beskriv hvilke og ev. form for behandling og medisiner. 
Ved tidligere vansker skriv årstall.

Har du/dere, nå eller tidligere, psykiske vansker/diagnose? Hvis ja – beskriv hvilke og ev. form for behandling og medisiner. 
Ved tidligere vansker skriv årstall.

Har familien krevende omsorgsoppgaver? Beskriv kort.

Mottar du/dere helserelatert bistand fra NAV som arbeidsavklaring/uføretrygd el.? Beskriv kort.

Er det noen i husstanden som røyker?

Forhold til alkohol/rus? Mengde og hyppighet? Beskriv kort.

I prosessen med å bli fosterhjem vil du/dere bli bedt om å levere uttømmende politiattest. Hva vil eventuelt komme frem på 
denne?

Motivasjon, tid og samarbeid 

Å bli fosterhjem innebærer mange endringer. Disse spørsmålene skal hjelpe deg å tenke over/vurdere om du/
dere har motivasjon, tid og overskudd til å gå inn i oppgaven. Vi vil snakke videre om dette i samtale med dere. 
Her er det ingen svar som er riktig eller feil.

Fortell litt om hvorfor du/dere vil bli fosterhjem. Svar kort.



Å bli fosterhjem innebærer mange endringer. Disse spørsmålene skal hjelpe deg å tenke over/vurdere om du/
dere har motivasjon, tid og overskudd til å gå inn i oppgaven. Vi vil snakke videre om dette i samtale med dere. 
Her er det ingen svar som er riktig eller feil.

Mange av barna som bor i fosterhjem har opplevd omsorgssvikt og har større behov enn andre barn for støtte og oppføl-
ging. For eksempel knyttet til psykisk helse, sosiale utfordringer, skole eller fritid. Hva tenker du/dere om egen kapasitet til å 
ivareta utfordringer som nevnes her? Svar kort.

Hvilke tanker har du/dere om å ta imot et barn med bakgrunn fra annen kultur og etnisitet/religion enn det du/dere selv 
har?

Er det barn i en bestemt aldersgruppe dere ønsker å bli fosterhjem for? Beskriv kort.

Kan det være aktuelt for deg/dere å bli fosterhjem for søsken?

Har du/dere erfaring fra arbeid med barn og unge i organisasjonsliv, arbeidsliv eller på frivillig basis? Beskriv kort.

Har du/en av dere anledning til å gå ut i permisjon fra jobb dersom barnet har behov for det? 

Har du/dere noen som kan stille opp hvis du trenger hjelp og avlastning?  

      Ja            Nei            Vet ikke   

Hvis du/dere har barn fra tidligere forhold, hvordan vil du/dere beskrive samarbeidet med din eks-partner?

      Bra            Nokså bra            Dårlig   

Som fosterhjem må du samarbeide med barnevernstjenesten, barnets foreldre og andre instanser den tiden barnet bor hos 
deg. Hvordan ser du/dere på dette? 

Ja Nei Vet ikke



Å bli fosterhjem innebærer mange endringer. Disse spørsmålene skal hjelpe deg å tenke over/vurdere om du/
dere har motivasjon, tid og overskudd til å gå inn i oppgaven. Vi vil snakke videre om dette i samtale med dere. 
Her er det ingen svar som er riktig eller feil.

Hvilken hjelp og støtte tror du/dere at det blir behov for fra barnevernstjenesten, eller andre instanser, hvis dere blir 
fosterhjem?

Hvis du tar kontakt om et barn du kjenner fra før, vennligst fyll ut spørsmålene nedenfor i tillegg.
Hvis ikke, vennligst gå videre til informasjon om innsending og samtykke nederst i skjemaet. 

Tillegg til deg/dere som ønsker å bli fosterhjem for et barn du/dere kjenner (egen familie 
eller nære nettverk).

Hvorfor vil du/dere blir fosterhjem for dette barnet?  

På hvilken måte er du/dere i familie eller nettverk med barnet? 

Hvor godt kjenner du/dere barnet? 

Hva er ditt/deres forhold til barnets foreldre? 

Hvordan ser du/dere på barnets kontakt med sine foreldre, søsken og øvrige slekt? 

Her er noen spørsmål som vi vil snakke videre med deg/dere om i samtaler om å bli fosterhjem for et barn som 
du/dere kjenner fra før 



Her er noen spørsmål som vi vil snakke videre med deg/dere om i samtaler om å bli fosterhjem for et barn som 
du/dere kjenner fra før 

Hva vet dere om barnets fungering og eventuelt spesielle behov? 

Hvilke personer mener dere er viktige for barnet? 

Hvordan tror dere det vil bli å samarbeide med barnets foreldre? 

Hvilken hjelp/støtte tror dere at dere vil dere trenge fra barnevernstjenesten eller andre instanser hvis dere blir fosterhjem 
for barnet? 

Hvilke personer i deres slekt eller nettverk vil kunne støtte dere dersom dere skulle trenge det? 

Innsending og samtykke
Når Bufetat eller Oslo kommune mottar denne egenpresentasjonen, vil du/dere motta et elektronisk samtykke til 
signering i Postens signeringsløsning. Samtykket gir oss mulighet til å hente inn informasjon fra barneverns-
tjenesten i nåværende bostedskommune og fra eventuelle tidligere bostedskommuner. 

Vi vil ta kontakt med deg/dere så snart som mulig for å avtale veien videre. 

Tusen takk for at du/dere vurderer å bli fosterhjem!
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