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1 . E nh e t b a r never n

En ideell stiftelse
Havnøy er en ideell stiftelse og har rammeavtale med Barne-, ungdoms og
familiedirektoratet (Bufdir) om fosterhjemsrekruttering og fosterhjemsplasseringer. Avtalen ble inngått i februar 2012 etter prekvalifisering,
konkurranse og forhandlinger i 2011.

Familiehjem til barn og unge i alle aldre
Havnøy har siden 1979 tilbudt familiehjem/fosterhjem til offentlig barnevern. Vi har stort sett hatt barn og unge i alderen 8-18 år, men vi kan ta
imot yngre barn også. De fleste kommer fra Østlandet, Sørlandet og mer
sporadisk fra Vestlandet.

Kort- og langtidsopphold
Vi har vanligvis en jevn fordeling når det gjelder kjønn og har erfaring
med barn og unge av ulik etnisk bakgrunn. Vi tilbyr både kort- eller
langtidsopphold og unntaksvis kan vi tilby akuttplasseringer. Barn og
unge får individuelt tilrettelagte tilbud og blir fulgt tett av en teamleder.

Familiehjemmene
Familiehjemmene er bosatt i ulike kommuner i Vestfold og noen i
Telemark. De som rekrutteres til familiehjem eller besøkshjem får
omfattende opplæring før de tas i bruk. Mange familiehjem benyttes
over flere år og til flere barn og unge. Familiehjemmene inngår i
team og får veiledning og oppfølging fra teamleder.
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Skole
Alle barn og unge i vårt tiltak går i offentlig skole og vi tilstreber et tett samarbeid rundt
den enkelte. I og med at familiehjemmene bor spredt rundt omkring, har vi kontakt med
mange ulike skoler.

Foto: iStockphoto
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2 . M i l jø fo r m es t r ing

Våre seire skal være utgangspunkt
for læring og utvikling
• Mestring – vi jakter på det hos barn/unge og oss selv.
• De gode historiene skal fram fordi vi lærer av våre seire.
• Med respekt – møter vi våre barn og unges familier.
• Relasjon og medvirkning skal prege vårt arbeid.
• Gjør hverandre gode – vi deler utfordringer og suksesser.
• God informasjonsflyt – kort vei fra beslutning til handling.
• Teamjobbing mot felles mål.
• Godt barnevern er erfarings- og kunnskapsbasert.
• Samarbeid er viktig å tilstrebe med våre samarbeidspartnere.
• Kvalitet og verdier skal være fokus i møter og samtaler.

Vi tror at en spennende, utfordrende og humørfylt hverdag for ansatte gir
et bedre barnevern i praksis.
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3. O rg a nis a s jo nen

Organisasjonsplan
Styret

Daglig leder

Kontoravdeling

Enhet Barnevern

Enhet APS

• Teamledere
•Familiehjemsringer

•Mekanisk avdeling
•Skjærgårdstjenesten

Hovedkontoret lligger i Nøtterøy kommune, ca. 10 km fra Tønsberg og
huser Enhet barnevern, teamledere, daglig leder og kontoravdelingen.
Enhet APS har avdelinger i Tønsberg og på Tjøme.

Daglig leder
Bjørg Holst

Familiehjemsringer
Teamleder

Tonje Fredriksen

Teamleder

Mette Holte

Teamleder

Hege Backen

Teamleder

Geir Vestvik

Teamleder/pedagog

Elisabeth Strømme
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Styret
Styreleder
Torstein Fosvold

Fagansvarlig i Arbeidssamvirkets Landsforening

Styremedlemmer
Jan Gjertsen

Administrerende Direktør i LNI Larvik

Tone Skalpe Bjørnli

Advokat i Advokatene Bjørnli, Grinvoll & Aase

Øystein Hovde

Avdelingsleder i Havnøy

Mette Holte

Teamleder i Havnøy

Bjørn Theodorsen

Miljøarbeider i Havnøy

Varamedlemmer
Ole Johan Midttun

Pensjonist

Hege Backen

Teamleder i Havnøy

Sekretær
Bjørg Holst

Daglig leder i Havnøy
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4 . Fa g lig t ilb u d

Omfang og alder på barna
Havnøy kan tilby familiehjem til 20-25 barn og unge etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4.5, 4-12, 4-24 og 4-26. Vanligvis tar vi imot barn fra 7-8
år, men det er fullt mulig å søke inn yngre barn Tilbudet tilrettelegges i
tråd med den enkelte behov, faglige krav og rammevilkår.

Familiehjem
Alle familiehjemmene er knyttet til en av våre familiehjemsringer. En slik
ring består av flere familiehjem som ledes av en teamleder. Vedkommende
har det sosialfaglige ansvaret og koordinerer det helhetlige tilbudet rundt
den enkelte.

Foto: MaryAnn Skadal, www.maryanndesign.no
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Oppfølging og veiledning av teamleder
Teamlederne har bred barnevernfaglig kompetanse knyttet til veiledning og familie- og
nettverksarbeid. De leder teamet rundt det enkelte barn og har fokus på helhetlig og
tverretatlig tenkning. De har ansvar for oppfølging av skole, kontakt med foresatte,
barneverntjenesten og evt. andre hjelpeinstanser.
• Døgnkontinuerlig tilgjengelighet fra teamleder.
• Ukentlig veiledning og oppfølging av familiehjemmet.
• Ukentlig oppfølging – samtaler med barnet/ungdommen.
• Ukentlig oppfølging og samarbeid med skoletilbud.
• Tett kontakt og samarbeid med barnets/ungdommenes familie.
• Internopplæring og fagseminarer for samtlige ansatte.
• Kompetanse i team og tett samarbeid mellom arenaene.
• Fleksible miljøarbeiderressurser.

Særskilt kompetanse
Ved behov trekker vi inn ekstern kompetanse. Det kan dreie seg om veiledning til
teamleder og/eller familiehjem. Men det kan også dreie seg om å benytte psykologer
eller andre med særskilt kompetanse direkte overfor barnet/den unge.
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5. Opplæring av familiehjem

God forberedelse er viktig
Havnøy har omfattende prosedyrer for klargjøring før familier tas i bruk
som familiehjem eller evt. besøkshjem. De blir forberedt på oppgaven
gjennom flere intervjuer og opplæringskurs og det innhentes referanser fra
familie, venner og/eller arbeid.
Vi trenger et mangfold av familier å velge mellom. Havnøy er opptatt
av familiens evne til å ivareta og romme barn, være tålmodig, se ulike
utviklingsmuligheter, bygge relasjoner og evne til å jobbe planmessig
og i team.

Bli kjent og innhente informasjon gjennom intervjuer
Intervjuene gjennomføres av to teamledere og daglig leder. Det innhentes
fakta om familiens personalia, helse, bolig, nærmiljø mm. Deretter blir
vi bedre kjent gjennom refleksjon og utdyping av sentrale tema som livshistorie, verdisyn, relasjoner og roller i familien, forventninger mm.

Foto: MaryAnn Skadal, www.maryanndesign.no
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Trenes på oppgaven i opplæringskurs
Opplæringskurset er obligatorisk for alle nye familiehjem og ønskelig for besøkshjem.
Kurset er vel utprøvd over mange år og arbeidsformen er prosessorientert og varierer
mellom plenum, gruppe- og individuelt arbeid.

Kursprogrammet spenner over følgende temaer:
• Lovverk og kunnskap om barnevern i Norge
• Barn og unges rettigheter
• Profesjonelle vs. private relasjoner
• Tilknytningens innhold og betydning
• Kulturforståelse
• Barns utvikling/utviklingsforstyrrelser
• Refleksjon over egen historie
• Krise- og sorgreaksjoner
• Foreldrekontakt og samarbeid

Temakvelder/Fagsamlinger
Havnøy avholder vanligvis to temakvelder i halvåret i tillegg til årlig fagsamling. Temaene
kan ta utgangspunkt i interne erfaringer, ny forskning, fagartikler eller nytt lovverk. Vi
tilstreber å få til en god kombinasjon mellom teori og praksis. Dette er for å gi ny kunnskap
og inspirasjon for nye og felles utfordringer. Eksterne foredragsholdere trekkes inn ved
behov.

13

6. Innt ak

Inntaksteam
Består av:

daglig leder og en teamleder

Hyppighet:

ukentlig

Fagforum
Består av:

daglig leder og samtlige teamledere

Hyppighet:

ukentlig

Inntaksprosedyre
Vi mottar både henvendelser om familiehjem og veiledningsoppdrag. Når
det gjelder henvendelser om plassering i familiehjem, kommer de som
oftest som muntlige henvendelser i første omgang for å sjekke om det finnes
muligheter. Deretter får vi tilsendt skriftlig henvendelse og informasjon.
De første vurderinger gjøres i Inntaksteamet, men blir presentert og drøftet
i Fagforum.
• Gjennomgang av nye henvendelser i Inntaksteam/Fagforum.
• Drøfting og utnevning av saksansvarlig teamleder i Inntaksteam/Fagforum.
• Teamleder avtaler drøftingsmøte med barnevern *.
• Teamleder innhenter ved behov mer informasjon.
• Vurdering av aktuelle familiehjem i Inntaksteam/Fagforum.
• Ukentlig oppfølging av henvendelser i Inntaksteam/Fagforum.
• Evt. informasjonsbesøk barn/unge og foresatte.
• Plan for inntak utarbeides i samarbeid med barnevern* og evt. foresatte.
• Oppstartsmøte med barnevern * og skole.
*I opplistingen står barnevern både for kommunal og statlig barnevern og vil variere i den enkelte sak.
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7. Samarbeid med familien

Kontakt før innflytting
Havnøy v/teamleder har ansvar for å opprette kontakt og samarbeide
med familien til barnet/ungdommen før de flytter inn i familiehjemmet. Vi
legger vekt på å gi informasjon om tiltaket vårt og hvordan vi er organisert
og jobber rundt den enkelte. Når det er mulig, tilrettelegger vi for et besøk i
familiehjemmet sammen med barnet/ungdommen.

Kontakt og samarbeid under oppholdet
Dersom det ikke foreligger en fast samværsplan, legger vi om mulig en
ramme for kontakt under oppholdet. Teamleder eller familiehjemmet har
alltid kontakt med foresatte både i for- og etterkant av samvær. For øvrig
deltar selvfølgelig foresatte i ansvarsgruppemøter. De kan også inviteres
til særskilte møter/arrangementer knyttet til skole og fritidsaktiviteter.
Foresatte kan få praktisk og/eller eventuelt økonomisk bistand i forbindelse
med møtedeltakelse, samvær, ferieavvikling m.m. Vi forsøker å få til god
kontakt og regelmessige samtaler. Det hender også at vi ved behov tilbyr
veiledning. Med jevne mellomrom har vi invitert til felles samlinger og
informasjonsmøte om Havnøy.
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8 . S a m a r be i d m ed s ko le

Skolemøter
Alle barn og unge som bor i familiehjem hos oss, har offentlig skoletilbud.
Det betyr at vi legger til rette for et tett samarbeid med de skolene der vi
har elever. Det er teamleder som er ansvarlig for kontakten med skole,
samt for planlegging og gjennomføring av skolemøtene.
Det er utarbeidet en egen struktur for skolemøter som starter opp med
informasjonsmøte i forkant av plassering, gjerne med tidligere skole til
stede.Deretter legges det opp til faste skolemøter underveis, hver 14. dag
eller hver måned alt avhengig av behov og skolens mulighet..
Familiehjemmet har ansvar for det løpende skole-hjemsamarbeidet i
forhold til lekser, beskjeder mv.

Skolens betydning for framtidig voksenliv
Skoleprestasjonene er av stor betydning for framtida til alle barn/unge.
Store forskningsprosjekt har avdekket at mange barn og unge ikke fullfører videregående opplæring. Og at det er stor sammenheng mellom det
og kriminalitet, tidlig graviditet, rus mv.
Forskningsprosjektet avdekket også at det ofte legges for lave forventninger
i skolen til barn og unge i barnevernet. Av den grunn har Havnøy prioritert
dette temaet i fagsamlinger for å gjøre familiehjemmene mer bevisst på
hvordan bruke hverdagen og ulike opplevelser til læring. Vi har også
tilknyttet oss en pedagogisk ressurs med bred og lang skoleerfaring som
kan benyttes til tidvis forsterkning rundt barn/unge og familiehjem.

18

Foto: iStockphoto

19

9. Oppfølging av familiehjem

Hjemmebesøk – oppfølging/veiledning
Havnøy har en fast struktur med jevnlige hjemmebesøk i familiehjemmet
som gjør at ulike problemer raskt avdekkes. I de første 2 månedene er det
hjemmebesøk hver uke, etter det hver 14. dag.

Ukentlig drøfting i fagforum
Teamlederne deltar i ukentlig fagforum (fagmøter) med daglig leder.
Der blir status gjennomgått, avvik registrert og alternative strategier
diskuteres. Det kan iverksettes ulike tiltak eller forsterkninger. Dette
kan være samtalerekker med teamleder og/eller daglig leder, hyppigere
hjemmebesøk, behandlingsmøter og/eller samarbeidsmøter med barneverntjenesten. Det kan i perioder gjennomføres ekstra skolemøter.

Forsterkninger – spesialkompetanse
Ved behov tas det kontakt med annen spesialkompetanse, som psykolog,
PPT (Pedagogisk-psykologisk veiledningstjeneste) o.l. I tillegg har Havnøy
tilgjengelige ressurser som støtte-kontakter og miljøarbeidere som kan
settes inn i perioder som forsterkning i skole, hjem og fritid. Videre kan det
engasjeres besøkshjem til barnet/ungdommen.

Døgnkontinuerlig tilgjengelighet
Havnøy har alltid hatt døgnkontinuerlig tilgjengelighet for sine familiehjem. Det betyr at de ved behov kan få hjelp og bistand per telefon hele
døgnet enten det er hverdag, helg eller ferie. I tillegg rykker vi selvfølgelig
ut til familiehjemmet ved kriser.
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1 0 . M ed v ir kning

Barn og unges medvirkning i hverdagen
Ressurstenkning og medvirkning har alltid vært grunnpilarer i vårt tilbud.
Barn og unges medvirkning sikres både gjennom våre holdninger og
gjennom struktur og handling i praksis.
I tillegg til påvirkning og medvirkning i hverdagen i familiehjemmet sitt,
har teamleder jevnlige samtaler med barnet/ungdommen. Vi vurderer den
enkeltes mulighet til å ta selvstendige avgjørelser i forhold til alder og
modenhet. Deres meninger og medvirkning tillegges gradvis større vekt i
løpet av oppholdet i tråd med utviklingen.
Det blir lagt til rette for at de kan ta del i fritidsaktiviteter ut fra interesseområder, mestringsmuligheter og modenhet. For å sikre individuell medvirkning, tenker vi at barn/unge som får ta del i bestemmelser, også i større
grad vil kunne ta ansvar for egen utvikling i løpet av oppholdet.

Foto: iStockphoto
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Spørreundersøkelse av barn og unge – en studie i 2011
Havnøy har rutiner på at alle barn og unge intervjues en gang i året. Spørsmålene
omhandler trivsel, tilhørighet, brukermedvirkning, framtidstanker mm. Disse
intervjuene har jevnlig ført til endringer i rutiner og prosedyrer.
I 2010/11 hadde vi i den forbindelse et samarbeid med Høgskolen i Vestfold. Seks av våre
ungdommer ble dybdeintervjuet. Studien var basert på frivillig, informert samtykke.
Undersøkelsen viste at de hos oss opplever å møte kompetente voksne som bryr seg om
dem. De føler at de selv er med på å planlegge opplegget og at det er tilrettelagt for gode
mestringsopplevelser. De trives og opplever det som meningsfylt å gå på skole. De føler
tilhørighet i familiehjemmet, men er usikre for framtida. Hvem skal vi feire jul med?
Hvem husker fødselsdagen min?
For oss blir det viktig å sikre at vi fortsatt har fokus på å gi god og tydelig informasjon og
at vi alltid ser på hvordan vi kan trekke dem med på avgjørelser som gjelder dem selv.
Dessuten må vi legger mer vekt på samtaler underveis om framtida deres og være bevisst
på hvordan vi kan tilrettelegge for et nettverk etter oppholdet i Havnøy.

Foto: iStockphoto
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Hovedkontor
Daglig leder
Kontoravdelingen
Familiehjemsringene
Kirkeveien 572
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Tel. 33 35 14 00
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