Fosterhjemstilbudet

Slik arbeider vi
Solstrand Barnevernsenter

Det finnes alltid muligheter.
............................................................................................................................................................................................................

Solstrand Barnevernsenter er en del av stiftelsen Kirkens
Sosialtjeneste. Vi tror resultatene blir best når det faglige
og det «vanlige» virker sammen. Vi ønsker å møte
mennesker med respekt og kompetanse, med dristighet
og vilje til å tenke nytt og annerledes,
og med håp - uansett.
............................................................................................................................................................................................................

Fosterhjemstilbudet tilpasses
det enkelte barns behov.

Fosterhjem og beredskapshjem

i beredskapshjem skjer brått og uventet.

utgangspunkt i Circle of Security,

Solstrand Barnevernsenter rekrutterer,

Vår oppgave er å skape oversikt,

«Solstrandmodellen»

gir opplæring og følger opp forsterkede

kontinuitet og forutsigbarhet for barna i

fosterhjem og beredskapshjem på

denne perioden.

oppdrag for Bufetat og Oslo kommune.

• Månedlig gruppeveiledning med 		
utgangspunkt i Traumebevisst 		
omsorg (TBO)

Vi tilbyr også opplæring, veiledning og

Opplæring og oppfølging

oppfølging av kommunale fosterhjem.

Fosterhjemmene har fått grunnopplæring

faglig påfyll og sosialt fellesskap

gjennom fosterhjemskurs. Fagkonsulent

hvor fosterhjemmet tar del i andres

Fosterhjemmene

har det faglige og koordinerende ansvar

erfaringer, utfordringer og gode

Fosterhjemmene er tilbud til barn og

for alle forhold som vedgår oppholdet i

historier

unge med sammensatte vansker. Barna

fosterhjemmet bl.a gjennom:

i denne gruppen har nedsatt funks-

Familien er sikret døgnkontinuerlig

jons-nivå på ett eller flere områder som

• Jevnlig telefonkontakt og fagmøte

for eksempel nedsatt kognitiv funksjon,

om barnet minimum hver 3 uke

psykiske vansker eller lidelser og/eller
sosiale tilpasningsvansker.
Beredskapshjemmene

• Fagdager, veiledning og kurs gir

beredskap og oppfølging etter særlig
krevende situasjoner.

• Jevnlig møte mellom fosterhjem og
støttehjem ( evt. Miljøterapeut) hver

Tiltakene har som mål:

6-8 uke

• Å sikre god omsorg og utvikling

• Månedlig temaopplæring:

hos barnet

Beredskapshjemmene tar imot barn i

traumebasert omsorg, seksuelle

• Å dyktiggjøre fosterforeldrene

alderen 0-18 år som er plassert utenfor

overgrep, samtale med barn, bruker-

• Å skape grunnlag for opplevelse av

hjemmet etter barnevernloven § 4-6,
4-12, 4-4.5. ledd. De fleste plasseringer

medvirkning, PMT-O, COS, osv
• Månedlig gruppeveiledning med

fellesskap og tilhørighet mellom
fosterhjemmet og barnet
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Samarbeid med barneverntjenesten

barnets situasjon i fosterhjemmet.

Kommunens tiltaksplan eller omsorgs-

foreldre/ familie ikke blir barnets
ensomme «prosjekt».

plan danner grunnlaget for handlings-

Samarbeid med skole

planer som utarbeides for oppfølging

Skole- og leksearbeid er krevende for

Fag og metode

av barnet. Fagkonsulenten er den som

mange av våre barn. Fagkonsulent

Fosterforeldrene har basiskunnskaper

saksbehandler i barneverntjenesten

utarbeider rutiner og sikrer god infor-

om barns psykologiske utvikling, om

forholder seg til. Fagkonsulent og

masjonsflyt og sammenheng mellom

kriser og sorgreaksjoner, omsorgssvikt,

saksbehandler her gjensidig ansvar for

fosterhjem og skole.

overgrep, traumer og konsekvensene av

å informere hverandre løpende om

dette. Fosterforeldre gis videre opplæring

forandringer som påvirker barnets

Samarbeid med BUP/PPT/OT

i målrettet endringsarbeid.

opphold i fosterhjemmet. De har også

Fagkonsulent oppretter kontakt ut fra

Kunnskapen skal bidra til både forståelse

et felles ansvar for at det er en tydelig

det enkelte barns behov for bistand.

og handlekraft. Emneområdene hviler på

ansvars- og oppgavedeling.

Det tilstrebes at tiltak settes inn ut fra

flere teoretiske retninger som psyko-

Fagkonsulent og fosterforeldre deltar i

en felles forståelse av barnet.

dynamisk teori, krise og traumeteori,

ansvarsgruppe, skolemøter og andre
samarbeidsmøter.

utviklings-psykologi, tilknytningsteori og
Samarbeid med familie og nettverk

sosial læringsteori.

Vi har en målsetting om å fremme
Samarbeid med oppdragsgiver

kontakt mellom barn og foreldre/

Circle og Security er en tilknytnings-

Avdelingen utarbeider halvårsrapport

nettverk. Barneverntjenestens samværs-

teoretisk forankret og evidensbasert

som danner grunnlag for videre

og omsorgsplan legger rammer for

behandlingsmodell som skal fremme

handlingsplaner. Fosterhjemsavdelingen

samarbeidet med familien og nettverket.

trygg tilknytning mellom barn og

informerer oppdragsgiver om hendelser

Vi skal ta ansvar for at barnets tanker,

foreldre. Traumebevisst omsorg tar

og forandringer som har betydning for

bekymringer og følelser knyttet til
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utgangspunkt i hvordan krenkelser og

Avlastningen må balanseres mellom

Brukermedvirkning

psykologiske traumer påvirker barns

barnets behov for å finne sin plass i

Uavhengig av alder og modenhet

utvikling og fungering.

fosterhjemmet, og fosterhjemmets behov

skal barnets medvirkning sikres.

Traumebevisst omsorg vektlegger at

for avlastning for å mestre oppgaven

Fosterhjemmet skal tilrettelegge for

vanskelig, uforståelig og uakseptabel

over tid. Det utarbeides halvårsplaner for

at barnets stemme blir hørt. Det kan

atferd hos barn ofte er et smerteuttrykk.

avlastning som fagkonsulent planlegger

være gjennom samtale om samvær,

og koordinerer. Barnet tas med i

familiemøte, øve på å si sin mening,

planleggingen.

deltakelse i ansvarsgruppe osv.

PMT-O bidrar til positivt samspill,
skaper motivasjon, forutsigbar og trygg
grense-setting.

Barnet skal få informasjon som skaper
Fosterbarn med flerkulturell bakgrunn

en sammenheng i livet. Vi skal være

Fosterforeldre for barn med flerkulturell

lydhøre for det som barnet mener noe

Kontinuerlig veiledning og faglig opp-

bakgrunn skal bidra til at barnets

om, ønsker å fortelle eller vil vite mer

følging av hjemmene er nødvendig når

identitet knyttes til opphavsland, og

om. Barnet skal ta del i utformingen

man skal arbeide med barn og unge i

samtidig bidra til å integrere barnet i det

av hverdagen i fosterhjemmet.

forsterkede fosterhjem og beredskaps-

norske samfunnet. Alle mennesker har

hjem.

en universell og kulturell kjerne i sin
identitet. Fosterhjemmet skal hjelpe

Tilrettelegging av friperioder

barnet til å opprettholde kontakten

Barn og unge som bor i fosterhjem og

med familie, kultur, religion og språk.

beredskapshjem bærer ofte med seg en
historie med brudd og avvisning.
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Kontakt oss gjerne.
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Anne Lisbeth Ånensen
Avdelingsleder
Mob. 920 10 028
a.l.aanensen@s-ks.no

Kristin Lund Odland
Nestleder
Mob. 975 81 398
k.l.odland@s-ks.no

Ann-Mari Larsen
Fagkonsulent/ Fag- og rek.ansvarlig
Mob. 936 67 162
am.larsen@s-ks.no

Lisebeth Klingsheim
Fagkonsulent
Mob. 922 47 788
l.klingsheim@s-ks.no

Tor Austad Nes
Fagkonsulent
Mob. 489 97 320
t.a.nes@s-ks.no

Eli Sele
Fagkonsulent
Mob. 406 47 905
e.sele@s-ks.no

Heine Vihovde Vestvik
Fagkonsulent/ Veileder
Mob. 951 60 688
h.v.vestvik@s-ks.no

Gunnel Vedøy Broshaug
Fagkonsulent
Mob. 476 27 652
g.v.broshaug@s-ks.no

Mirijam Ånensen Jacobsen
Fagkonsulent
Mob. 458 53 560
m.jacobsen@s-ks.no

Ingvild Teigland Didriksen
Fagkonsulent
Mob. 909 33 341
i.didriksen@s-ks.no

Stine Marie H. Skjølingstad
Fagkonsulent
Mob. 984 22 074
sm.skjolingstad@s-ks.no

Marit Areklett
Fagkonsulent
Mob. 992 66 950
m.areklett@s-ks.no
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Akutthenvendelser:
90 66 21 95
Fosterhjemsavdelingen
Solstrandveien 15, Kopervik
Postboks 15, 4291 Kopervik
Telefon: 52 84 63 00
kirkenssosialtjeneste.no

Solstrand Barnevernsenter

