En av oss
Fosterhjemsrekruttering
i slekt og nettverk

Fosterhjem
Bufetat

Ta ansvar for et barn
i din slekt eller ditt
nettverk som trenger deg
Det beste for et barn eller en ungdom som skal
flytte i fosterhjem, er å bo hos noen de kjenner fra
før av. I alle tilfeller der barn har fått vedtak om
en fosterhjemsplassering, skal barnevernet
vurdere om noen i barnets slekt eller nettverk kan
bli fosterforeldre.
Mange barn og ungdommer venter i dag på å flytte i fosterhjem.
Mens de venter, bor noen hjemme, andre på barnevernsinstitusjon
eller i beredskapshjem.
Å være fosterhjem innebærer at du for en gitt periode har den
daglige omsorgen for et barn, ved at barnet flytter hjem til deg.
Barnevernet skal først undersøke muligheten for å finne
fosterhjem i barnets egen slekt eller nettverk. Familieråd* kan
brukes for å kartlegge mulighetene som finnes i den enkelte
familie. Det er også viktig at voksne som ønsker å bli vurdert som
fosterforelder til barn de kjenner selv tar kontakt med
barnevernstjenesten.
*Et familieråd er et møte mellom familiens nettverk og offentlige instanser,
der målet er å lage en plan for å bedre familiens, og spesielt barnets, situasjon.
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Kanskje sitter du allerede som medlem i et familieråd og har hørt
om fosterhjemsrekruttering i slekt og nettverk? Det er mange
som kan ta ansvar: Du kan være bestemor, onkel eller et eldre
søsken. Du kan også være nabo, familievenn, trener på et
idrettslag, et tidligere besøkshjem eller støttekontakt.
Et slekts- eller nettverksfosterhjem er et hjem på lik linje med
andre fosterhjem, og godkjennes ut fra samme regelverk
og generelle krav. Slekts- og nettverksfosterhjem har rett på
godtgjøring for arbeid og utgifter, til oppfølging, veiledning og
støtte tilpasset situasjonen for det enkelte fosterbarn og
fosterhjem.
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Hva er et fosterhjem?

Et fosterhjem tar vare på barn og unge som ikke kan bo hos
foreldrene sine for en kortere eller lengre periode.
Barnevernet skal følge opp barnet og fosterhjemmet og sørge for
nødvendige støttetiltak og samarbeid med biologisk familie.
Som fosterhjem har du en enestående mulighet til å gi barn og
unge en fremtid i trygge omgivelser.
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Fosterhjem i slekt og
nettverk er ofte en god
løsning for barna

Forskning viser at det beste for barn og ungdom er å flytte til
noen del allerede kjenner, fordi:
• barna opplever større stabilitet og kontinuitet i hverdagen
og livssituasjonen sin
• det kan være enklere for barna å holde kontakt med venner
og fortsette på nærskolen sin
• i en vanskelig livssituasjon vil det å bo hos kjente være
en trygghet i seg selv
• de føler seg i mindre grad annerledes når de kan bo hos
noen i slekt og nettverk
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Slik går du frem

Kjenner du barn i din slekt eller nettverk som trenger et
fosterhjem? Ta kontakt med barneverntjenesten i kommunen for å
høre om mulighetene for å bli fosterhjem eller ha en uforpliktende
samtale om hva det innebærer.
Videre prosess for å godkjenne deg som fosterhjem vil
foregå med kartlegging av familiesituasjon, boligforhold,
arbeidssituasjon, helse og dokumentering. Det er fullt mulig å bli
fosterforelder selv om du bor alene.
Les mer på:
bufdir.no/Fosterhjem/Fosterhjem_i_slekt_og_nettverk/
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Vær der for
flokken din!
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