
CRUX 
Solstrand 
barnevernsenter



Institusjonstilbud for barn  
og ungdom

Avdelingen tilbyr korttidsbehandling 
gjennom sorg- og krisearbeid og ut-
viklings- og endringsarbeid. Vi kan tilby 
enetiltak for aldersgruppen 6-18 år og 
omsorgsplasser i institusjon for alders-
gruppene 6-12 år og 13-19 år hvor barn 
er plassert etter barnevernloven §§ 4-4 
sjette ledd, 4-12 og 4-6 andre ledd. 

 

Henvendelser rettes  
til avdelingsleder:  
Nancy Hammer  
n.hammer@stiftelsencrux.no  
tlf: 417 43 850 

Fosterhjemsavdelingen

Fosterhjemsavdelingen tilbyr både 
beredskapshjem og fosterhjem.  
Avdelingsleder og fagkonsulenter har 
som oppgave å følge opp familiene og 
barna som bor i beredskapshjemmene 
og fosterhjemmene våre. Det er miljø- 
terapeuter, fritidskontakter og støtte- 
hjem tilknyttet familiene slik at hvert 
barn får et godt og individuelt  
tilpasset tilbud.

 
Henvendelser rettes til  
avdelingsleder:  
Kristin Lund Odland 
k.l.odland@stiftelsencrux.no 
tlf: 975 81 398

CRUX er blant landets største ideelle aktører på barne-
vernsfeltet, med lang erfaring og fokus på høy faglig 
kompetanse. Vi tilbyr et bredt spekter av omsorgs- og 
behandlingstilbud til barn, ungdom og familier i utsatte 
og sårbare livssituasjoner. Vår viktigste oppgave er å gi 
barna og ungdommene en trygg hverdag med omsorg, 
medvirkning og utviklingsmuligheter.



Foreldre & Barn avdelingen

Foreldre & Barn avdelingen er et senter 
for foreldre og barn som gir tilbud til 
vanskeligstilte gravide og småbarnsfor- 
eldre med ulike hjelpebehov der barna  
er i alderen 0-6 år. Gjennom tidlig hjelp 
skal foreldrene kunne utvikle sine for- 
eldreferdigheter slik at barnets om- 
sorgssituasjon er god nok. Hovedfokus  
er å styrke samspillet mellom foreldre 
og barn, slik at barnets behov for tilkny-
tning og utviklingsmuligheter ivaretas.

Henvendelser rettes til  
avdelingsleder: 
Anne Lise Ness 
al.ness@stiftelsencrux.no 
tlf: 404 11 183

Hjemmebaserte tjenester

Avdeling for Hjemmebaserte tjenester 
kan bistå kommuner i særlig utfordrende 
saker. Vi gir tilbud knyttet til utredning- 
og endringsarbeid overfor vanskeligstilte 
familier der hovedmålgruppen er 0 til 6 
år. I tillegg gir vi veiledning av fosterhjem, 
både individuelt og i grupper. Avdelingen 
tar oppdrag for kommuner i Nord- 
Rogaland og Sunnhordland. 
 
 
 
Henvendelser rettes til  
avdelingsleder: 
Hilde Døssland 
h.dossland@stiftelsencrux.no 
tlf: 917 30 086



Vi tror på kraften  
i gode relasjoner  

der det faglige  
og det vanlige  

virker sammen

Ønsker du mer informasjon 
om vårt barnevernsarbeid? 
Ta gjerne kontakt med oss!

CRUX
Solstrand barnevernsenter 

Solstrandvegen 31, 4250 Kopervik 
Telefon: 52 84 63 00 

solstrand@stiftelsencrux.no
stiftelsencrux.no


