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Home- Start er et familiestøtteprogram som startet i England i 1973, av ildsjelen Margaret
HarrIson. I Norge ble den første avdelingen etablert i Trondheim kommune i 1995. Pr. 31.12.201
4 er det 31 avdelinger fordelt på 12 fylker. I Norge brukes navnet Home-Start Familiekontakten
(HSF). Home-Start er aktive i 23 land, på alle kontinenter.
HSF er et frivillig og forebyggende tilbud for småbarnsfamilier som har behov for støtte i
hverdagen. Familiene må ha barn under skolealder. Frivillige (familiekontakter) gjennomfører et
forberedelseskurs som går over 8 uker. Denne kvalitetssikringen er viktig, og etter kurset blir de
kjent med en familie som ønsker hjelp og støtte fra HSF. Familien får besøk 2-4 timer pr. uke i ca
½ år. HSF bidrar til å fremme barns utvikling, gjennom å styrke foreldres ressurser og se deres
behov. Målet er å forebygge belastninger og stress hos småbarn og deres familier.
Hver HSF avdeling ledes av en lønnet fagutdannet koordinator som er ansatt i kommunen eller i
organisasjoner. I 2014 var det 46 koordinatorer.

Det nasjonale kontoret ble opprettet i 2000, da var det 11 avdelinger i Norge og behovet for nasjonal
oppfølging var stort. Oppgavene er å kvalitetssikre og videreutvikle HSF i Norge. Barne-, ungdomsog familiedirektoratet (Bufdir) bevilger midler til 2.5 stilling, under kapitlet barnevernsområde.

År

Avdelinger

Familier

Barn

Familiekontakter

2000

11

143

298

126

2001

13

168

322

141

2002

16

234

459

166

2003

16

285

593

249

2004

20

285

561

279

2005

23

428

871

411

2006

26

513

1075

455

2007

27

552

1079

467

2008

25

525

1097

399

2009

28

602

1200

421

2010

29

732

1552

490

2011

33

820

1702

605

2012

33

858

1734

663

2013

32

869

1801

667

2014

31

887

1865

709

Stiftelsen Betanien Oslo, samt avdelingene i Stjørdal og Steinkjer ble nedlagt. Samtidig ble det
godkjent to nye avdelinger, i Melhus kommune og i bydel Grünerløkka. (Frelsesarmeen).
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HOME-START FAMILIEKONTAKTEN (HSF)
Ukentlige besøk i hjemmet er vårt varemerke. Våre suksessfaktorer er fleksibilitet, raushet og en
god kobling mellom familien og familiekontakten. Familiekontaktens personlige nærvær og
praktiske hjelp med barna bidrar til håp og en bedre hverdag for familien. Støtten gis i form av
gode samtaler og aktiviteter, slik at isolasjon og ensomhet kan brytes. Med dette reduseres stress,
og psykiske plager kan forebygges.
Det lages en avtale mellom familien og HSF avdelingen, slik at det er forutsigbare rammer for
begge parter.
HSF er også med på å utvide familiens nettverk, og flere avdelinger har tilbud om sosiale
sammenkomster - som småbarnstreff og familiemiddager. Vi er bevisste på at dette aldri må
komme i stedet for besøk i hjemmet, men som et tillegg.
Flere avdelinger veileder familiene til ferieopphold i regi av egen organisasjon eller som andre
organisasjoner tilbyr.
I familier som ikke er etnisk norske, bidrar HSF aktivt til integrering, gjennom de ukentlige
besøkene fra familiekontakten. 37 % av familiene vi støtter er minoritetsspråklige.
HSF møter et økende antall familier som lever i fattigdom. Stiftelser og legater bidrar med ekstra
midler og koordinator får i oppgave å dele ut til familier som trenger det. Det er viktige bidrag til
at barna i disse familiene kan delta på lik linje med deres venner. Utgangspunktet for HSF er at vi
”låner bort” et medmenneske, men gaver fra stiftelser og legater kommer fattige familier til gode.
HSF Norge mottok kr. 190.000,- fra Gjensidigestiftelsens Juleaksjon, noe som hadde stor betydning
for til sammen 204 barn. I tillegg mottok også flere HSF avdelinger midler fra Juleaksjonen, som
de fikk gjennom sine organisasjoner.

KOORDINATORENE
Koordinatorene ansettes lokalt, i den enkelte kommune eller organisasjon. De blir opplært og fulgt
opp av nasjonalt kontor, og rapporterer både til sin lokale arbeidsgiver og til oss nasjonalt.
Koordinatoren er den aller første personen som familien kommer i kontakt med. Hun/han skal
sette seg inn i familiens behov, kunne videreformidle til annen hjelp og støtte der HSF ikke er
aktuelt, koble familiekontakten til ”riktig” familie, rekruttere frivillige og avholde kurs.
Koordinatorene har relevante utdanninger som førskolelærere, helsesøstre, barnevernspedagoger,
familieveiledere, sosiologer, ICDP veiledere, familieterapeuter. Mange tar ulike videreutdanninger
mens de er koordinatorer, da de ser behov for mer kunnskap om bla veiledning og flerkulturell
forståelse. Koordinatorene yter stor respekt og anerkjennelse for sitt arbeid, og har god kontakt
med lokale hjelpetilbud.
Familiekontaktene mottar individuell oppfølging og veileding fra koordinator, omfanget er
avhengig av den enkeltes behov og oppdrag. Det kan være krevende for familiekontaktene å besøke
småbarnsfamilier i en sårbar periode hver uke. Familiekontaktene blir kjent med familiens historie
og får gode relasjoner over tid.
Gruppeveiledning brukes også, hvor familiekontaktene lærer av hverandres erfaringer og gir
hverandre støtte i vanskelige spørsmål. Det oppstår en verdifull fellesskapsfølelse som gjør det
meningsfylt å være familiekontakt over tid og dermed hjelpe flere familier.
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Koordinatorene må også være aktive i media lokalt, for rekruttering av nye frivillige til kurset.
Kurset er oversatt og likt i alle land som bruker Home-Start som metode. Temaene er: Rollen som
frivillige, engasjement og grenser, verdier og holdninger, besøk i familiens hjem, kommunens
hjelpetilbud og hvordan ta avskjed med familien. Kurset er et refleksjonskurs, slik at den frivillige
blir kjent med sine egne holdinger og verdier og ved endt kursavslutning er en trygg voksen person
for de familiene de skal besøke.

FAMILIEKONTAKTENE (FRIVILLIGE)
Interesserte som ønsker å melde seg på kursene våre - får besøk av koordinator. Dette besøket
gjøres enten før kurset starter, eller underveis i kurset.
Gjennom kurset og samtalen som foregår i den frivilliges eget hjem, får koordinator godt inntrykk
av den frivillige. Dette gjøres for å bli kjent slik at det blir en god kobling til den familien de skal
besøke etter endt kurs. Det er godt kompetente og reflekterte familiekontakter som velger HSF.
Mange har arbeidet i barnehage, skole, eller på helsestasjon og er nå pensjonister og vil bruke sin
fritid på en givende måte.

Koordinatorene

Forskning viser at vennskap har god helsemessig gevinst. De som ikke har sosiale nettverk, får
langt oftere helseproblemer enn andre. Å satse på vennskap er viktig for å mestre hverdagen og
er samtidig en investering for alderdommen. (Arnfinn J. Andersen v/Senter for kvinne- og kjønnsforskning UiO.) Vi ser at det betyr mye for våre familiekontakter at de har en meningsfull hverdag,
og blir en del av det gode nettverket av familiekontakter med mange interessante og gode sosiale
treff. Men av og til må vi med respekt og visdom avvise frivillige, da enkelte som melder seg til
kursene våre, selv trenger hjelp og støtte.
• 54 % er i arbeid.
• 46 % utgjør pensjonister, trygdede og studenter.
Alderen fordeler seg slik:
• 51 % er mellom 40-59 år.
• 37 % er over 60 år.
• 12 % er mellom 20-39 år.
Det tilsvarer 32 årsverk!
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UTSAGN FRA FAMILEKONTAKTENE:
«Livet mitt har fått nytt innhold og ny
mening»
«Det beste har vært å se hvordan familien er
blitt tryggere på at den kan klare seg selv».
«Jeg har aldri tidligere gjort noe så givende»
«Å føle at man er nyttig for noen, er det som
motiverer meg til oppdrag som
familiekontakt.»

Familiekontakter fra Asker

FAMILIENE
HSF bygger på mulighetene og ressursene som finnes i familien.
•
•
•
•

47 % er alene om omsorgen for sine barn.
37 % er minoritetsspråklige.
66 % av familiene har lite nettverk.
13 % av barna er kronisk syke eller har nedsatt funksjonsevne.

Flere familier har sammensatte utfordringer som gjør at de regnes med i flere av kategoriene.
Alderen på barna fordeler seg slik:
•
•
•

38 % er 0-2 år.
36 % er 2-6 år.
26 % er over 6 år.

UTSAGN FRA FAMILIENE:
«Jeg var en knekt småbarnsmor, nå har jeg fått tilbake livet. Takk!»
«Det å få besøk av en familiekontakt har vært det fineste jeg har opplevd på alle de årene jeg har
bodd i Norge.»
«Jeg opplever at familielivet som alenemor har falt mer på plass.»
«Barnet mitt er blitt kjent med noen utenom familien og jeg har fått bedre selvtillit i
mammarollen.»
«Vi kaller henne bare for engelen vår!»
Årsrapport HSFN 2014
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HVORDAN FAMILIENE FÅR KJENNSKAP TIL HSF
•
•
•

41 % av familiene tar selv kontakt, ofte gjennom websidene våre. Dette er en økning fra året før.
Etter artikler i aviser, blader og innslag på TV, er det alltid mange som henvender seg.
33 % av familiene blir tipset av helsestasjonene.
26 % får vite om HSF gjennom barnevern, PPT, flyktningtjeneste, familievernkontoret, psykolog,
lege, psykisk helseverntjeneste, barnehage, krisesenter, habiliteringstjeneste eller sykehus.

HSF har som mål at familiene som spør om hjelp og støtte skal få snarlig svar, selv om det ikke er
ledige familiekontakter. Mens familien venter på en ledig familiekontakt som passer deres behov,
følger ofte koordinatorene opp med telefonsamtaler eller ekstra besøk.

TILBAKEMELDINGER FRA HJELPEAPPARATET
Helsesøstre sier at noe av det unike med HSF er at vi ikke er byråkratiske og har mange
søknadsskjemaer osv. Det blir også fremhevet at en familiekontakt er en god rollemodell som
kan bety at familien ikke trenger ytterligere hjelp. Vi er bevisste på at det metodiske prinsippet er
frivillighet, og at kommunens hjelpeapparat ikke kan erstattes men suppleres med HSF. Dette er
viktige samtaler som koordinator må ta i sin avdeling, ofte i samarbeid med oss nasjonalt.

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TIL FAMILIER MED KRONISK SYKE BARN OG BARN
MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Gjennom 10 år har vi dokumentert en verdifull og viktig innsats til disse familiene. I 2014 fikk seks
avdelinger midler til en 50 % stilling. Avdelingene som mottar midlene fra oss må være stabile,
ha god tilgang på frivillige og ha minst en 50 % koordinatorstilling fra før. Prosjektkoordinatorene
har vært stabile siden vi startet opp i 2005. De har opparbeidet gode kontakter inn til det offentlige
hjelpeapparatet. Helsestasjonene er de som anbefaler flest familier i denne målgruppen, men
både fra sykehusene og fra familiene selv er det i økende grad tatt kontakt.
De minoritetsspråklige familiene utgjør 38 %. Her går mye av tiden til å bearbeide sorg, og til
å forstå hva slags hjelp som finnes lokalt der de bor. Vi er tydelige på at vi kun er i familien i en
avgrenset periode, og dersom de trenger eller har krav på mer støtte kan vi hjelpe familien med å
finne fram i hjelpeapparatet. Det kan være alt fra å søke om en barnehageplass til å følge med til
helsestasjon og lege. Dette medfører at familiene blir tryggere og ser muligheter for annen støtte
når familiekontakten avslutter. Vi ser imidlertid at HSF bistår over noe lenger tidsrom enn det halve
året som ellers er mest vanlig.
257 kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne fikk hjelp og støtte i 2014.
Det er 21 barn mer enn året før. Noen familier har barn som er under utredning, og de lever i
usikkerhet om hvordan det går med barnet i fremtiden. Familiekontakten bidrar som et likeverdig
medmenneske, og representerer en forskjell fra det offentlige tjenesteapparat.

Årsrapport HSFN 2014

6

Når det gjelder behov for avlastning, har flere av familiene fått avslag fra det offentlige
hjelpeapparatet med begrunnelse i barnas alder, altså at man ikke anser at barnets
funksjonsnedsettelse innebærer større omsorgsbyrde for foreldrene enn med jevnaldrende
funksjonsfriske barn. Det er lett å forstå disse familienes frustrasjon.
Mange av familiene sier at det å kunne gi oppmerksomhet til funksjonsfriske søsken er svært
verdifullt for dem. Spesialisthelsetjenesten har gitt tilbakemelding om at i mange tilfeller er
familiene mer mottagelig for hjelp når de har hatt eller har hjelp fra Home-Start Familiekontakten.
Familiene har en langtidsslitasje og det er mye som skal bearbeides. Familiekontaktene møter
dette, og det er nødvendig at dette følges opp med veiledning fra koordinator.
Det arbeides kontinuerlig med å informere hjelpeapparatet om hvordan HSF jobber, prinsipper og
metoder. Det er fortsatt mangel på kunnskap om frivilliges rolle og innsats, i forhold til en som er
ansatt. Da er det vår oppgave å bidra med kunnskap om frivillighet.
AKTIVITETER NASJONALT
•

Forum Nasjonalt Nettverk (FFN) består av koordinatorene som samles to dager hver høst. 16.
og 17.oktober fant samlingen sted i Sandefjord hvor temaene var barnesamtaler ved Merete
Holmsen og rekruttering av frivillige ved Malene Fregil. HSF i Sverige var til stede med to
koordinatorer.

•

På våren hadde vi fire regionale samlinger med temaet ”Hvem er vi? HSF s identitet.”
Alle avdelingene bidrar til utviklingen av HSF i Norge. Kontakten som nasjonalt kontor har med
hver enkelt koordinator, er en del av kvalitetssikringen, og vi er lett tilgjengelige ved spørsmål
som måtte dukke opp i koordinators hverdag. Det kan være drøftinger som gjelder familier,
familiekontakter eller samarbeidet med hjelpeapparatet.

•

Vi mottok midler fra Ladies Circle Norge, som gjorde det mulig for oss å vise vår infofilm på
11 kinoer i de største byene, over en periode på to uker. Uten denne gaven ville ikke dette vært
mulig, og det var særdeles stas å sitte i salen når vår info film ble vist på det store lerretet!

•

Nasjonalt kontor bidrar på kurskveldene i de forskjellige HSF avdelingene over hele landet.
Det betyr mye reising, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

•

Rett før jul gjennomførte vi intervjuer av søkere (47) til stillingen som markedsansvarlig.
Cathrine Nygaard Mellem ble ansatt og startet 2. mars 2015. Vi har lenge hatt behovet for
denne stillingen, og ser frem til at HSF skal bli enda mer profilert i media i årene fremover.

•

Styreleder og nasjonal koordinator hadde møte med statsråd Solveig Horne den 17. september.
Hun viste stor interesse for arbeidet HSF gjør i Norge.

Statsråd Solveig Horne BLD,
nasjonal koordinator Wenche Heimholt Isachsen
og styreleder HSF Norge Leif Jarle Theis

Årsrapport HSFN 2014

7

AKTIVITETER INTERNASJONALT
Home-Start Worldwide (HSW) er et nettverk av alle HS land. Det internasjonale styret består av
representanter fra 5 land og Magne Raundalen er valgt inn fra Norge. Styret har blant annet ansvar for at alle land etterlever de prinsipper som ligger til grunn for vårt arbeid. Norge yter hjelp og
støtte til HS i Sverige, i form at deltagelse på kurs og konferanser. Nasjonal koordinator var invitert
til markeringen av 5 års jubileet i Sverige 11-13. november.
”European Platform for Investing in Childen” kåret HS til den beste praksis i 2014. studien var gjort
på grunnlag av forskning fra Nederland og Storbritannia.
Norge var vertsland for den globale Home-Start konferansen som skjer hvert tredje år.
Det var en stor innsats for vårt lille kontor! Koordinatorene i Oslo og omegn bisto oss med god
hjelp til kjøring av gjester. 43 deltagere fra hele verden arbeidet sammen i fire lange dager på
Holmenkollen Park hotell.
Lindis Evja fra nasjonalt styre og Wenche H. Isachsen fra
nasjonal kontor ønsket velkommen. Fra nasjonal styre var
Bjørg Engebretsen og Hilde Knudsen deltagere hver sin dag,
og Magne Raundalen var med på styremøtet.
Innholdet på konferansen:
• Hvordan styrke nettverket og solidariteten landene imellom?
• Et forpliktende medlemskap for alle land, inkludert en medlemsavgift.
• 3 års strategiplan
• Plan for at alle barn vi treffer i HS har en god nok oppvekst.
• Hvordan skaffe penger til å opprettholde HS i alle land?
• Hvor skal neste global samling finne sted? Malta eller Japan?
Zambia, Uganda og Tanzania hadde med artikler/varer som de solgte under konferansen, hvor
inntekten gikk til HS i deres land.
Britt og Wenche laget et innholdsrikt sosialt program med omvisning i Oslo Rådhus, Kon Tiki filmen (100 år siden Thor Heyerdahl fødsel) og konsert hjemme hos nasjonal koordinator.
Følgende land var med på den Globale konferansen:
Norge, Danmark, Sverige, Frankrike, Polen, Nederland, Ungarn, Hellas, Irland, Latvia, Litauen,
Malta, Sri Lanka, Quebec, Tanzania, Zambia, Uganda, Japan og Australia.
Grunnleggeren av Home-Start - Margaret Harrison var æresgjest.
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Torleiv Rognum, Gerd Annexstad, Bjørg Engebretsen, Magne Raundalen, Leif Jarle Theis, Hilde Knudsen og Lindis Evja.

NASJONALT STYRE 2014
Det er avholdt fem styremøter.
Styret har bestått av:
Leif Jarle Theis			
Styreleder (Kirkens SOS)
Magne Raundalen			Barnepsykolog
Lindis Evja				
Frelsesarmeen
Gerd Annexstad			Familiekontakt
Torleiv O. Rognum 			
Lokalpolitiker
Hilde Knudsen 			
Koordinator fra kommune
Bjørg Engebretsen 			
Koordinator fra organisasjon
Ansatte på nasjonalt kontor i 2014:
Wenche Heimholt Isachsen 		
Nasjonal koordinator 100 %
Britt Nordhagen			
Konsulent 50 %
Lene Søgaard Gloslie
Konsulent 50 % (sluttet 31.08)
HSFN takker for godt samarbeid med Bufdir, og ser frem til flere gode møtepunkter i 2015.
Revidert årsregnskap blir sendt Bufdir 18. mars.

Vennlig hilsen
Leif Jarle Theis (sign.) 				
Styreleder						
16.03.15

Wenche Heimholt Isachsen
Nasjonal koordinator
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Barnet mitt er blitt kjent med noen utenom familien
og jeg har fått bedre selvtillit i mammarollen.
Utsagn fra familie, 2014
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