
Slik jobber vi med fosterhjem:

Fosterhjemskonsulentene følger opp barn som er plassert i fosterhjem, både frivillig 
(hjelpetiltak) og etter Fylkesnemndas vedtak. De følger også opp barn som er plassert etter 
Fylkesnemndas vedtak på institusjon, samt i beredskapshjem.

Frivillig plassering er ment som en midlertidig løsning, benyttet i de tilfellene hvor foreldre 
og/eller barn har kortvarige og forbigående vansker, og andre hjelpetiltak ikke kan avhjelpe 
situasjonen. Fordi foreldrene fortsatt bestemmer over barnet ved en frivillig plassering, er det 
helt nødvendig at foreldrene og barneverntjenesten inngår en detaljert avtale om hvem som 
har ansvar for hva etter plassering. For at plasseringen skal kunne fungere må imidlertid 
foreldrene kunne gi slipp på noe av den daglige kontrollen over barnet. Samtidig må 
foreldrene også kunne bestemme ting som de mener er viktig for dem og barnet. Normalt vil 
det også være behov for å inngå avtaler som regulerer foreldre og barns samvær. 

Når det er fattet vedtak fra Fylkesnemnda om å plassere et barn i fosterhjem, følger flere 
forpliktelser for den kommunale barneverntjenesten. Barneverntjenesten skal følge opp 
fosterhjemmet så ofte og tett som det anses nødvendig, og skal gjennomføre minimum fire 
besøk i året. Der barnet er stort nok, gjennomføres det egne samtaler med barnet. Det skal 
foreligge en omsorgsplan som klargjør hvilke forutsetninger som ligger til grunn for 
plasseringen, samt hvordan barnet skal følges opp i fosterhjemmet. Barneverntjenesten har 
også kontakt med andre instanser som barnet er en del av eller har behov for, som f.eks. 
skole, barnehage, PPT, BUP m.m. Ansvarsgruppemøter rundt barnet er en del av denne 
kontakten. 

Barneverntjenesten har ansvar for at biologiske foreldre får tilbud om oppfølging av de 
instansene de måtte ha behov for, men foreldrene kan velge å ikke ta imot dette. 
Familievernkontoret har fått et stadig større ansvar for oppfølgingen av foreldre som har 
mistet omsorgen for barn. Det kan være i form av individuelle samtaler eller tilbud om 
gruppesamtaler.

Beredskapshjem er et hjem som tar imot barn på kort varsel. Dette skal i utgangspunktet 
være av kortere varighet inntil permanent fosterhjem er funnet eller barnet flytter hjem. 
Barnevernloven skiller ikke mellom fosterhjem og beredskapshjem. Dette innebærer at det i 
utgangspunktet skal føres samme tilsyn/oppfølging med barn i beredskapshjem som med barn 
i andre fosterhjem.

Tilsynsfører:

Alle barn som bor i fosterhjem skal få besøk av en tilsynsperson som skal kontrollere at 
barnet har det bra i fosterhjemmet og at barneverntjenesten følger opp slik de skal. Tilsynet 
skal sikre fosterbarns rettsikkerhet og kontrollere at barnet får god omsorg i fosterhjemmet. 
Tilsyn i fosterhjemmet utføres av en uavhengig tilsynsperson, og det føres tilsyn med hvert 
enkelt barn frem til barnet fyller 18 år. Tilsynspersonen skal følge med på, og gjøre seg opp en
mening om hvorvidt barnet blir tilfredsstillende ivaretatt i fosterhjemmet. Tilsynspersonene 
skal også sørge for at barnets erfaringer og oppfatninger fanges opp og formidles til 



barneverntjenesten som har det formelle ansvaret for plasseringene. Dette gjøres gjennom 
samtaler med barnet, fosterforeldrene og dokumentasjon gjennom tilsynsrapporter som 
skrives etter hvert enkelt besøk. Fosterhjemmet forplikter seg til å ta imot tilsynsfører 
minimum 4 ganger pr år, men det kan reduseres til 2 ganger pr år når barnet er over 15 år og 
har vært plassert i fosterhjemmet i mer enn 2 år. Det er kommunen hvor barnet er plassert 
som har ansvar for å skaffe en tilsynsfører og følge opp tilsynet, men det er kommunen som 
har plassert barnet som har ansvar for oppfølgingen av fosterhjemmet. 

Ettervern:

I god tid før fosterbarnet fyller 18 år skal det utarbeides en plan for framtidige tiltak som 
ivaretar barnets behov for tilhørighet, bolig, utdanning/arbeid og personlig oppfølging. Dette 
medfører blant annet at dersom ungdommen selv ønsker det, kan barneverntjenesten 
videreføre fosterhjemsplasseringen. Tiltak kan forlenges frem til ungdommen er 23 år. 
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