VIL DU BIDRA TIL AT
SØSKEN FÅR VOKSE
OPP SAMMEN?

SEKS AV TI SØSKEN SKILLES fra hverandre
når de plasseres i fosterhjem. Dette er barn som
av forskjellige grunner ikke lenger kan bo sammen
med sin mor eller far. Når barnevernet skal finne
en ny familie til barna, klarer de altfor sjelden å
finne fosterhjem som kan ta imot mer enn ett barn.
Dermed mister søsknene den ene stabile
relasjonen de har hatt så langt i livet.

Hadde det ikke vært for
søsteren min, så vet jeg ikke
om jeg hadde vært her i dag.
Mona Marlene,
vokst opp i fosterhjem

Nå utvikler SOS-barnebyer og tre norske
kommuner en ny fosterhjemsmodell som vil være
spesielt tilrettelagt for søskengrupper. Modellen vil
både gi mer støtte til fosterforeldrene og et ekstra
fokus på behovene til barna. Sammen skal vi sikre
at flere søsken får vokse opp sammen.
DETTE ARBEIDET VIL VI HA DEG MED PÅ.

DEN NYE FOSTERHJEMSMODELLEN vil
være basert på SOS-barnebyers mangeårige
erfaringer med å ivareta barn og søskengrupper
over hele verden. Alle barn trenger en trygg
oppvekst og et stabilt hjem. Derfor er kjernen
i den nye fosterhjemsmodellen at fosterhjemmet
først og fremst er barnas hjem. Dersom fosterforeldrene av ulike grunner velger å avslutte
samarbeidet, er det barna som blir boende, mens
de voksne flytter ut. Da beholder barna både
venner, skole, idrettslag og alt det andre nettverket
de har hatt rundt seg i nærmiljøet.
Samtidig får du som fosterforelder et støtteapparat
som er tilgjengelig når du har behov for det. Du får
en fagperson du kan ringe også etter kontortid.
Du får faste fridager og ferieuker, og en barnevakt
som flytter inn i hjemmet når du har behov for å
trekke pusten. Du får være en del av et miljø som
forstår hvilke utfordringer du møter, og som kan
HJELPE DEG MED Å LØSE DEM.

VI VIL HA DEG
• som er raus
• som er glad i barn
• som er åpen, tålmodig og trygg på deg selv
• som kan sette grenser, være tydelig, og se etter løsninger
• som ser på barna som en del av din nye livsstil
• som vil være med på et spennende nybrottsarbeid i det
norske barnevernet

VI VIL GI DEG
• trygg og faglig støtte når du trenger det
• faste fridager og ferieuker
• et nytt hjem sammen med de viktigste menneskene
i ditt nye liv
• et sosialt fellesskap som setter barna først

Du kan være gift eller singel. Du kan være barnløs
eller ha egne barn. Kommunen stiller med bolig til
deg og resten av din nye familie. Dermed åpner den
nye modellen for at langt flere kan bli fosterforeldre.
OGSÅ DU.

Vi følte vi hadde kapasitet
til å være fosterforeldre.
Det er så lett bare å snakke om
at man skal gjøre noe for andre.
Vi ville gjøre det vi sa,
og det har vi ikke angret på.
Hans Petter Svege,
fosterfar

Telefon: 23 35 39 00
E-post: sos@sos-barnebyer.no
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FOR MER INFORMASJON,
TA KONTAKT MED SOS-BARNEBYER:

