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Vil du bety en forskjell 
for ett av dem?

...i Sør-Rogaland 
trenger et nytt, 
trygt hjem. 8 av 

dem bor i Dalane.

Mer enn 100 barn...



Okka onga – felles 
ansvar

EIK tar ansvar i lokalsamfunnet og rekker ut en 
hånd til barn som er i en kritisk situasjon i livet 
sitt. EIK har invitert Fosterhjemstjenesten
i Bufetat til et samarbeid om å rekruttere fl ere 
fosterhjem i Dalane. Sammen med EIK arrangerer 
vi informasjonsmøte og opplæring for de som 
lurer på om de vil bli fosterforeldre.

8 av 10 fosterforeldre anbefaler også andre å ta 
imot et barn som trenger et nytt hjem. 
De viktigste grunnene de oppgir er gledene ved 
å kunne hjelpe et barn og se hvor positivt det 
utvikler seg sammen med fosterforeldrene. 

De fl este fosterforeldre er også fornøyd med den 
oppfølgingen de får fra barneverntjenesten. 
(Fosterhjemsundersøkelsen i region vest 2013)



Hvem er barna som 
trenger fosterhjem?

Mer enn 100 barn i Sør-Rogaland trenger et foster-
hjem. Noen av dem trenger fosterhjem i Dalane slik 
at de kan bo i nærmiljøet sitt. Da kan de fortsette på 
samme skole og omgås familien og vennene sine.
• De har mange gode egenskaper, 
 men trenger hjelp til å utvikle de
• Barna har de samme behov som alle barn har 
• Likevel har mange av barna med seg noe 
 ekstra i ryggsekken sin. De trenger hjelp til 
 å gjøre sekken lettere å bære 
• De er i alderen 0-17 år

Som fostermor eller fosterfar er du med og 
bestemmer hvilket barn som passer hos deg.

Du fi nner mer informasjon om barn som trenger 
fosterhjem på fosterhjem.no/stavanger



Fosterhjemstjenesten i Stavanger
Bufetat region vest
Postboks 2233 - 3103 Tønsberg

65 familier i Dalane har 
tatt imot barn som trengte 
et nytt, trygt hjem

Barna er veldig forskjellige. De trenger forskjellige 
fosterforeldre. Dere kan være familier eller enslige. 
Du trenger ingen utdannelse, men du må kunne gi 
trygg og forutsigbar omsorg, lytte og gi barnet en 
følelse av å være verdsatt. 

Er tanken om å bli fosterhjem ny for deg? Eller har 
du tenkt på dette i fl ere år? Vi vil gjerne hjelpe deg 
å fi nne ut om dette kan være noe for deg.  

Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Vi kan 
treffes hjemme hos deg, gjerne på ettermiddag/
kveld, eller på vårt kontor. 

Velkommen også til vårt informasjonsmøte 
«Dette er min historie» : Torsdag 16. oktober 
kl. 19.00 på Grand Hotell i Egersund
Her vil du få høre de personlige historiene til en 
fosterforelder fra Dalane, et fosterbarn og en 
biologisk forelder. Du vil også få informasjon om 
hva som skal til for å bli fosterhjem, hvilken godt-
gjørelse, veiledning og oppfølging som blir gitt og 
hvilke barn som nå venter på fosterhjem.

Interesserte enslige og familier i Dalane inviteres 
til et eget opplæringskurs (PRIDE-kurs) på 
Grand Hotell i Egersund. Det har to samlinger: 
21.-23. november 2014 og 16.-18. januar 2015

 
 Hans Ole Solheim  
 Rådgiver 
 466 19 413 eller 
 466 19 000 (tastevalg 2) 
 hans.ole.solheim@bufetat.no

    
 
 Nina Skagen
 Rådgiver
 466 19 408
 nina.skagen@bufetat.no

?      ?     ?      ?


