INFORMASJON OM DET Å VÆRE
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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

FOR MER INFORMASJON
Ta kontakt med:
MARIA RAUAN
Familiehjemskonsulent
Aberia AS
Tlf: +47 992 43 413
E-post: maria.rauan@aberia.no

Kontaktinformasjon til våre avdelinger finner
du på vår hjemmeside.

