
INFORMASJON OM DET Å VÆRE

FAMILIEHJEM

VERDIGHET FOR DEN ENKELTE



HVEM ER BARNA SOM TRENGER FAMILIEHJEM

Fosterbarn er som alle andre barn; forskjellige. De har noen ekstra 
utfordringer, og har behov for tettere oppfølging på enkelte områder 
enn andre barn på samme alder. De er gutter og jenter i alderen 
7 - 15 år. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, 
omsorg og kjærlighet.

KRAV TIL Å BLI FAMILIEHJEM I ABERIA

· God vandel som dokumenteres ved uttømmende politiattest
· Interesse for og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
· Alminnelig god helse
· Gode samarbeidsevner
· Egne hjemmeboende barn bør være 13 år eller eldre
· Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom
 for livsutfoldelse
· Stabil livssituasjon

Det er krevende og forpliktende å være familiehjem, men samtidig 
gir det mulighet for spennende og nye opplevelser. Man gir støtte og 
trygghet til noen som virkelig trenger det. Våre familiehjem beskriver 
dette som et meningsfylt, utfordrende og spennende arbeid.

· Struktur, rutiner og forutsigbarhet

· Voksne med ubetinget omsorg – å gi uten å forvente
 noe tilbake

· Positive relasjoner mellom barn og omsorgspersonen
 skaper utviklingsprosesser hos barnet

· Å jobbe for å forstå barnet, aktivt lytte og anerkjenne
 strevsomme følelser

· Å være større, tryggere og sterkere enn…

Å VÆRE FAMILIEHJEM I ABERIA
BETYR AT FOSTERFORELDRENE FÅR:

· 24 timers beredskap, 365 dager i året
· Hver familie får en fast fagkonsulent som gir veiledning
 og faglig bistand hver 14 dag
· Gruppeveiledning en gang i måneden
· Aberia arrangerer 2 fagsamlinger i året for sine familier
· Frikjøp i 100% for en voksen
· Utgiftsdekning
· Pensjonsordning
· Reiseforsikring
· Yrkesskadeforsikring

FAMILIEHJEM som mestrer oppgaven er det som 
sikrer fosterbarn en best mulig vekst og utvikling. 
Våre familier er virksomhetens viktigste ressurs, 
derfor skal våre familier oppleve fellesskap og 
ivaretagelse i Aberia.

Akkurat som andre barn, kommer heller ikke
fosterbarn med fasitløsning. Å jobbe med
fosterbarn kan være utfordrende i perioder.
Det vi vet som virker er:

· Struktur, rutiner og forutsigbarhet

·  Voksne med ubetinget omsorg – å gi uten å forvente 
noe tilbake

·  Positive relasjoner mellom barn og omsorgspersonen 
skaper utviklingsprosesser hos barnet

·  Å jobbe for å forstå barnet, aktivt lytte og anerkjenne 
strevsomme følelser

· Å være større, tryggere og sterkere enn…

Å VÆRE FAMILIEHJEM I ABERIA BETYR AT 
FOSTERFORELDRENE FÅR:
· 24 timers beredskap, 365 dager i året

·  Hver familie får en fast fagkonsulent som gir veiledning 
og faglig bistand

· Gruppeveiledning

· Aberia arrangerer 2 fagsamlinger i året for sine familier

· Frikjøp i 100% for en voksen

· Gratis medlemskap i Norsk fosterhjemsforening

· Utgiftsdekning

· Pensjonsordning

· Reiseforsikring

· Yrkesskadeforsikring 

FAMILIEHJEM som mestrer oppgaven er det som 
sikrer fosterbarn en best mulig vekst og utvikling. 
Våre familier er virksomhetens viktigste ressurs, 
derfor skal våre familier oppleve fellesskap og 
ivaretagelse i Aberia.

Akkurat som andre barn, kommer heller ikke 
fosterbarn med fasitløsning. Å jobbe med fosterbarn 
kan være utfordrende i perioder, men det er noe vi 
vet at nytter:



HVEM ER BARNA SOM TRENGER FAMILIEHJEM

Fosterbarn er som alle andre barn; forskjellige. De har noen ekstra 
utfordringer, og har behov for tettere oppfølging på enkelte områder 
enn andre barn på samme alder. De er gutter og jenter i alderen 
7 - 15 år. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, 
omsorg og kjærlighet.

KRAV TIL Å BLI FAMILIEHJEM I ABERIA

· God vandel som dokumenteres ved uttømmende politiattest
· Interesse for og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
· Alminnelig god helse
· Gode samarbeidsevner
· Egne hjemmeboende barn bør være 13 år eller eldre
· Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom
 for livsutfoldelse
· Stabil livssituasjon

Det er krevende og forpliktende å være familiehjem, men samtidig 
gir det mulighet for spennende og nye opplevelser. Man gir støtte og 
trygghet til noen som virkelig trenger det. Våre familiehjem beskriver 
dette som et meningsfylt, utfordrende og spennende arbeid.

· Struktur, rutiner og forutsigbarhet

· Voksne med ubetinget omsorg – å gi uten å forvente
 noe tilbake

· Positive relasjoner mellom barn og omsorgspersonen
 skaper utviklingsprosesser hos barnet

· Å jobbe for å forstå barnet, aktivt lytte og anerkjenne
 strevsomme følelser

· Å være større, tryggere og sterkere enn…

Å VÆRE FAMILIEHJEM I ABERIA
BETYR AT FOSTERFORELDRENE FÅR:

· 24 timers beredskap, 365 dager i året
· Hver familie får en fast fagkonsulent som gir veiledning
 og faglig bistand hver 14 dag
· Gruppeveiledning en gang i måneden
· Aberia arrangerer 2 fagsamlinger i året for sine familier
· Frikjøp i 100% for en voksen
· Utgiftsdekning
· Pensjonsordning
· Reiseforsikring
· Yrkesskadeforsikring

FAMILIEHJEM som mestrer oppgaven er det som 
sikrer fosterbarn en best mulig vekst og utvikling. 
Våre familier er virksomhetens viktigste ressurs, 
derfor skal våre familier oppleve fellesskap og 
ivaretagelse i Aberia.

Akkurat som andre barn, kommer heller ikke
fosterbarn med fasitløsning. Å jobbe med
fosterbarn kan være utfordrende i perioder.
Det vi vet som virker er:

HVEM ER BARNA SOM TRENGER FAMILIEHJEM
Fosterbarn er som alle andre barn; forskjellige. De har noen 
ekstra utfordringer, og har behov for tettere oppfølging på 
enkelte områder enn andre barn på samme alder. De fleste 
barna som bor i våre familiehjem er mellom 7 - 15 år. Felles for 
alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og 

kjærlighet.

KRAV TIL Å BLI FAMILIEHJEM I ABERIA
· God vandel som dokumenteres ved uttømmende politiattest

· Interesse for og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem

· Alminnelig god helse

· Gode samarbeidsevner

·  Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom  
for livsutfoldelse

· Stabil livssituasjon

Det er krevende og forpliktende å være familiehjem, men 
samtidig gir det mulighet for spennende og nye opplevelser. 
Man gir støtte og trygghet til noen som virkelig trenger det. Våre 
familiehjem beskriver dette som et meningsfylt, utfordrende og 
spennende arbeid.



FOR MER INFORMASJON

Ta kontakt med:

 
Kontaktinformasjon til våre avdelinger finner  
du på vår hjemmeside.

HVORDAN BLI FAMILIEHJEM I ABERIA?

Dersom vi sammen finner ut at dere går videre i prosessen 
med å bli et familiehjem, vil vi be dere om å fylle ut et 
egenregistreringsskjema der du/dere skriver litt om 
familiesituasjon, boforhold, arbeidssituasjon og helse.

Vi kan deretter ta et uforpliktende hjemmebesøk hvor vi  

sammen finner ut av veien videre.

OPPLÆRING

Aberia tilbyr et eget grunnkurs som alle Aberia familier må 
gjennomføre. Kurset består av  forelesninger, gruppearbeid, 
filmillustrasjoner, historier fra  virkeligheten og møter med 

familiehjem og fosterbarn.

KLARSTILLINGSPROSESS

Klarstillingsprosessen består av at familien får 3-5 hjemmebesøk. 
Målet med besøkene er å bli kjent med familien slik at vi kan gi 
hvert fosterbarn den rette familien.

Vi innhenter også uttømmende politiattest og legeerklæring før 
familien klarstilles som familiehjem i Aberia.

Aberia har avdelinger flere steder i Norge, finn din nærmeste 
avdeling på vår hjemmeside www.aberia.no

MARIA RAUAN                                                           

Familiehjemskonsulent

Aberia AS

Tlf: +47 992 43 413

E-post: maria.rauan@aberia.no


