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Tiltak og 
tjenester

For mer informasjon
Stiftelsencrux.no
Fosterhjemshelter.no

Følg oss gjerne 
på sosiale medier
Instagram.com/ cruxhjem
Facebook.com/cruxhjemsteinkjer
Facebook.com/ cruxhjembergen
Facebook.com/ cruxhjemsolstrand

Det finnes alltid muligheter

Kontakt oss
CRUX hjem – Steinkjer
CRUX hjem – Bergen
CRUX hjem – Solstrand
Telefon: 477 90 020
Inntak- hjem@stiftelsencrux.no

CRUX 
hjem

CRUX er en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse 
som tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet i Norge. 
Vi driver ut fa et tydelig verdigrunnlag, kunnskapsbasert 
praksis og arbeidsformer preget av kvalitet og læring. Vi 
ønsker å stå opp for mennesker i sårbare og utfordrende 
livssituasjoner, så de kan oppleve trygghet og nå sine mål. 
Virksomheten skal bedre livskvaliteten for mennesker som 
trenger det. 

Alt overskudd fra virksomheten går tilbake til driften, 
og legger grunnlag for god kapasitet og høy kvalitet på 
tjenestene over tid. Stiftelsen jobber lokalt med et bredt 
spekter av omsorgs- og behandlingstilbud for barn, 
ungdom og familier i sårbare og utsatte livssituasjoner. 
Innen barnevern er vår viktigste oppgave å gi barna og 
ungdommene en trygg hverdag med omsorg, medvirkning 
og utviklingsmuligheter.

Kort om Stiftelsen CRUX



Oppfølgingstjenester til kommunale 
fosterhjem:

Vi har spisskompetanse på 
spesialiserte fosterhjem. I oppfølging 
av hjemmene er faglig kompetanse, 
tett oppfølging av familiene og 
fellesskap med andre fosterhjem, 
sentrale elementer. «Du er der 
for barnet. Vi er her for deg». Vi 
ønsker å dele vår kompetanse med 
kommunene. Vi tilbyr i den forbindelse 
tilpassede oppfølgingstjenester til 
kommunale fosterhjem: 
• Omfang av oppfølging og 

veiledning av fosterhjemmet 
avtales med den enkelte 
barneverntjeneste

• Gruppeveiledning med andre 
fosterhjem

• Fagdager og deltakelse på kurs
• Bakvakt 24-7

CRUX hjem har lang erfaring med å 
bistå med ulike tjenester til offentlige 
aktører som arbeider med barn og 
familier. CRUX hjem kan tilby:

Veiledningstjenester:
• Til fosterforeldre (individuelt og/

eller gruppe)
• Til biologiske foreldre (individuelt 

og / eller i gruppe)
• Til foreldre som har mistet 

omsorgen for et barn
• Ved oppfølging og tilsyn ifbm 

samvær etter Lov om barnevern og 
Lov om barn og foreldre

• Ved tilbakeføringssaker etter Lov 
om barnevern

• Ved COS familiemodellen 

Tiltak og tjenester 
ved CRUX hjem

Øvrige tiltak og 
tjenester 

Spesialiserte fosterhjem:

Spesialiserte fosterhjem er private 
hjem som kjennetegnes ved at de har 
særlige forutsetninger og kompetanse 
til å gi omsorg til de mest sårbare 
barna. Henvendelser om spesialiserte 
fosterhjem går til Bufetat, som inngår 
avtaler med CRUX hjem. Tilbudet 
tilpasses det enkelte barn, med ulike 
støttefunksjoner som:
• Kurs og opplæring i COS-P, TBO-F, 

Tuning in to kids/teens
• Fagdager
• Bakvakt 24-7, året rundt
• Personlig veiledning og oppfølging
• Fedregruppe for fosterfedre
• Barnegruppe for biologiske barn i 

fosterhjem
• Gruppeveiledning med andre 

fosterhjem
• Sosiale arrangement

Kurs og opplæring
• ART
• Circle of security- Parenting
• Tuning in to teens 
• Tuning in to kids 
• Traumebevisst omsorg for 

fosterforeldre (TBO-F)
• Kurs/ fagdager innenfor temaer 

som tilknytning, samspill, 
omsorgssvikt, utviklingstraumer, 
traumebevisst omsorg, 
foreldrefunksjoner, trygg base, 
emosjonsregulering med mer

Avlastning
• Avlastning i bolig (Crux hjem – 

Solstrand)
• Avlastning i besøkshjem

Annet
• Oppfølging på hybel

«Fagkonsulenten kan jeg sparre 
med. Da føler jeg meg ikke så 
alene.» – CRUX Fostermor

«Det er godt å møte andre 
fosterhjem, høre på dem og 
dele erfaringer» - CRUX Fosterfar


