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Home-Start Familiekontakten (HSF) er et forebyggende og frivillig familiestøtteprogram.
Home-Start ble etablert i England i 1973 av Margaret Harrison. I Norge ble den første avdelingen
opprettet i 1995, og et nasjonalt kontor ble etablert i år 2000. Kontoret har 2 ½ stilling, som er
fordelt på nasjonal koordinator, konsulent og markeds- og kommunikasjonsansvarlig.
Nasjonalt kontor har ansvar for oppfølging av alle HSF avdelinger, og i tillegg arbeider nasjonalt
kontor for etablering av nye avdelinger og bistår disse i etableringsfasen. Styret for HSF Norge
består av 7 medlemmer, og styret godkjenner alle nye HSF avdelinger. HSF Norge er en nettverksorganisasjon som mottar midler fra Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet (Bufdir) gjennom
«Tilskudd til organisjoner i barnevernet.»
Hver HSF avdeling ledes av en fagutdannet koordinator som er ansatt i kommunen eller i en
organisasjon. Koordinators oppgaver er blant annet å rekruttere og avholde kurs (24 - 30 timer) for
frivillige som ønsker å bli familiekontakter. Familiekontaktene følges opp og mottar veiledning fra
koordinatorene. I 2015 var det 43 koordinatorer fordelt på 33 avdelinger.
Home-Start Worldwide (HSW) godkjenner alle land som ønsker å arbeide med Home-Start, og for
tiden er det godkjent 23 land. Alle land må rette seg etter «Erklæring om prinsipper og metoder.»

HOME-START FEIRET 20 ÅR I NORGE
Ballen for et nytt familiestøtteprogram i Norge begynte raskt å rulle, da grunnleggeren av Home-Start var
på Norgesbesøk i 1994. Starten av 1990-tallet var også tidspunktet hvor de første frivillighetssentralene i
Norge så dagens lys og var et nytt blikk på frivillighet.
Jubileumsfeiring i Trondheim
20 år med drift av Home-Start i Norge ble markert i Trondheim 11. mai, hvor den første avdelingen til HomeStart Familiekontakten (HSF) ble etablert i 1995.
– Vi er opptatt av å vise at HSF satses på av staten og blir berømmet, derfor var det naturlig at statsråd for
BLD, Solveig Horne, åpnet konferansen. Alle landets flotte familiekontakter var invitert, sier Wenche
Heimholt Isachsen, nasjonal koordinator for Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN).
Forebyggende barnevern
– I løpet av de 20 årene som har gått har det vært en jevn økning av antall nye avdelinger i norske kommuner.
Men det er helt klart at flere kommuner kan satse på HSF. Vi har en jevn strøm av henvendelser fra
foreldre som etterspør vårt tilbud, også i de kommunene hvor vi ikke er representert. Det oppleves leit å si
nei til disse. I år har vi valgt å styrke nasjonalt kontor med en markedsansvarlig og målet på sikt er å nå ut til
alle landets kommuner med forebyggende familiestøtte, forteller Wenche.
– Mye kan løses ved at familiekontakter ser, lytter og støtter en familie i en sårbar fase. Det er en stor medmenneskelig kapital i vårt samfunn. Vi er ikke en erstatning for det øvrige
hjelpetilbudet, det er vi veldig klare på. Men noen ganger skal det kun et
kompetent medmenneske til for å bidra til og løse flokene i en familie.
Dette er helt klart også besparende for kommunen, fortsetter Wenche.
De gode historiene
– Ved å motta besøk hver uke kommer smilet og håpet
tilbake hos de familiene som opplever utfordringer. Vårt mål
er at foreldre skal gjenoppleve mestring av sitt familieliv,
slik at barna får det bedre, avrunder Wenche.
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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

2015

33

941

1994

684

To nye avdelinger ble godkjente i 2015, HSF startet opp i Trøgstad kommune og i Hurum kommune.
HSF Frelsesarmeen Alna, i Oslo, ble godkjent på slutten av året, men operativ fra januar 2016.
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HOME-START FAMILIEKONTAKTEN (HSF)
«Frivillige tilbyr regelmessig støtte, vennskap og praktisk hjelp til småbarnsfamilier. Hjelpen gis
først og fremst i familiens eget hjem. Innsatsen kan hjelpe familier i
vanskelige perioder, og dermed avverge at familiens situasjon forverres og blir kritisk.»
(Fra HSWs “Erklæring om prinsipper og metoder”.)
Idegrunnlaget til HSF bygger på overbevisningen om at familien har en helt sentral plass i vår
samfunnsutvikling, samtidig som den har en utsatt posisjon. På denne bakgrunn blir støtte til god
nok omsorg for barna - vår sentrale ide.
HSF møter et økende antall familier som opplever at de er ensomme, og mangler nettverk som
kan tre støttende til i sårbare situasjoner. Å få ukentlige besøk av en trygg familiekontakt bidrar til
håp om en bedre hverdag for familien, noe som kommer barna til gode. Det lages en avtale mellom
familien og HSF avdelingen, slik at det foreligger forutsigbare rammer for begge parter.
I familier som ikke er etnisk norske (42 %) ser vi at familiekontaktene har stor betydning for at
familiene skal integreres i lokalsamfunnet.
I tillegg til ukentlige besøk i hjemmet har flere avdelinger tilbud om sosiale sammenkomster som
småbarnstreff og familiemiddager. Det blir blant annet også gitt veiledning om ferieopphold i regi
av ulike organisasjoner. Disse tilbudene kommer i tillegg til besøk i hjemmet, og ikke i stedet for.
HSF Norge mottok kr. 170.000,- fra Gjensidigestiftelsens juleaksjon. Midlene ble delt ut til 13 av
våre avdelinger og kunne samlet bidra til at 223 barn fikk et positivt bidrag ifm. julen 2015, dette
være seg innkjøp som vinterklær, julemat, -tre og - gaver, eller opplevelser som teater og
badeland. I tillegg mottok flere HSF avdelinger midler direkte fra Juleaksjonen, som de fikk
gjennom sine respektive organisasjoner.
«Bufdir vurderer at Home-Start Familiekontakten Norge er en organisasjon som har en viktig
utfyllende rolle når det gjelder forebyggende barnevernsarbeid.» (Fra tildelingsbrevet)
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HSF-AVDELINGER
I 2015 var det 33 HSF avdelinger i Norge. 14 av disse avdelingene var driftet av en kommune og de
resterende av en organisasjon eller en stiftelse, allikevel kommer størsteparten av driftstilskuddet
fra kommunen de opererer i.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arendal (Frelsesarmeen)
Asker (kommunen)
Askim (egen organisasjon)
Bergen (Kirkens Bymisjon)
Bærum (kommunen)
Drammen (Frelsesarmeen)
Fjell (KFUK/KFUM)
Fredrikstad (Stiftelsen Frivillighetssentralene i Fredrikstad)
Hamar (kommunen)
Hurum (kommunen)
Kongsvinger (kommunen)
Kristiansand (Frelsesarmeen)
Larvik (kommunen)
Melhus (kommunen)
Mo i Rana (Stiftelsen Rana Frivilligsentral)
Moss (Moss og Omegn Kvinneråd)
Nedre Eiker (Frelsesarmeen)

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Oslo (ulike organisasjoner i 7 avdelinger):
- Blå Kors, byomfattende, med utfyllende
kompetanse på barn 0 – 2 år
- Kirkens Bymisjon med bydelene
Nordstrand, Søndre Nordstrand, Sagene, 		
Stovner og Ullern
- Oslo Sanitetsforening med bydelene
Frogner, St. Hanshaugen og Vestre Aker
- Frelsesarmeen bydel Gamle Oslo
- Frelsesarmeen bydel Grünerløkka
- Frelsesarmeen bydel Nordre Aker
- Frelsesarmeen bydel Østensjø
Rygge, Råde og Våler (kommunene)
Sandefjord (kommunen)
Sarpsborg (kommunen)
Skedsmo (kommunen)
Stange (kommunen)
Tromsø (Kirkens Bymisjon)
Trondheim (Kirkens Bymisjon)
Trøgstad (kommunen)

•

Øvre Eiker (kommunen)
Årsrapport HSFN 2015
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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. Vedkommende
skal sette seg inn i familiens behov, kunne videreformidle til annen hjelp og støtte der HSF ikke er
aktuelt, rekruttere frivillige og avholde kurs, samt å koble familiekontakten til en familie.
Koordinatorene har relevante utdanninger som førskolelærere, helsesøstre, barnevernspedagoger,
familieveiledere, sosiologer, ICDP-veiledere og familieterapeuter. Mange tar ulike videreutdanninger mens de er koordinatorer, da de ser behov for mer kunnskap om blant annet
veiledning og flerkulturell forståelse. Koordinatorene yter stor respekt og anerkjennelse for sitt
arbeid, og har god kontakt med lokale hjelpetilbud.
Veiledning og oppfølging av familiekontaktene er en stor del av arbeidet. Det kan være krevende å
besøke småbarnsfamilier i en sårbar periode, hver uke. Familiekontaktene blir kjent med familiens
historie, og får gode relasjoner. Koordinatorene har ansvaret for å lage et godt miljø blant familiekontaktene, slik at de opplever det verdifullt og meningsfullt å være familiekontakter over tid, og
dermed hjelpe flere familier.
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
frivillig, 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 holdninger og verdier, og ved endt kursavslutning er en trygg voksenperson for familiene de skal besøke.

“I motsetning til mye av foreldrefrivilligheten, finner vi at frivillige i organisasjonene der aktiviteten
ledes av ansatte scorer høyere på samtlige motivasjonsindekser. ... Ansatte koordinatorer har
andre og bedre forutsetninger til å sørge for samsvar mellom aktiviteter og motivasjon, inspirere og
sørge for utvikling og emosjonell støtte i aktiviteten. Dette kan bli reflektert i at deltakelsen er mer
lystbetont og at de frivillige blir mer motiverte i sammenhenger der aktiviteten ledes av ansatte.”
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Publikasjon:
Betingelser for frivillig innsats - Motivasjon og kontekst. 2015. Dag Wollebæk, Synne Sætrang, Audun Fladmoe

Utdrag fra HSWs ”Erklæring om prinsipper og metoder” punkt 3.

Hver HS avdeling må sikte mot å styrke selvtilliten og uavhengigheten til familien ved å:
•
•
•
•
•
•

Tilby støtte, vennskap og praktisk hjelp til familier som har minst et barn under skolealder.
Hovedsaklig møte familiene i deres eget hjem der vanskelighetene oppleves, og hvor familiemedlemmenes verdighet blir respektert og ivaretatt.
Forsikre de voksne om at det ikke er uvanlig å møte utfordringer i foreldrerollen. Hjelpe til med
å se gledene ved familielivet.
Utvikle en relasjon til familien der opplevelser og erfaringer kan deles, og innsikt og forståelse
kan øke. Fleksibilitet for å ivareta ulike behov vektlegges.
Fremheve foreldrenes sterke sider. Gi støtte for å bidra til økt trivsel og selvtillit, som igjen
kommer barna til gode.
Oppmuntre familien til å utvide sitt nettverk, og til å benytte tjenester og støtteapparat som er
tilgjengelig i kommunen.
Årsrapport HSFN 2015
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UTSAGN FRA FAMILEKONTAKTENE:
«Det har vært veldig fint å se hvordan hele familien har gått fra å være slitne og motløse,
til å ha mer energi og pågangsmot.»
«Fantastisk å se at noen blomstrer opp, med hjelp noen få timer i uken.»
«Jeg er så stolt av å være familiekontakt for HSF, Margaret Harrison må ha vært en
usedvanlig kvinne som startet noe så genialt!»
«Jeg merker at barna er blitt bedre til å snakke norsk.»

FAMILIEKONTAKTENE (FRIVILLIGE)
Interesserte som ønsker å melde seg på kursene våre får besøk av koordinator. Dette besøket
gjøres hjemme hos den frivillige, enten i forkant av kurset eller underveis. Gjennom kurset og
samtalen blir koordinator kjent med den frivillige, slik at det blir en god kobling til den familien de
skal besøke etter endt kurs. Den frivillige har taushetsplikt og må levere politiattest.
Det er godt kompetente og reflekterte familiekontakter som velger HSF. Mange har arbeidet i
barnehage, skole, eller på helsestasjon og ønsker å bruke noe av fritiden sin på en givende måte.
De frivillige skal ha foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn. Det er en økning av
frivillige som er i arbeid, og det er også en økning i aldersgruppen 40-59 år.
“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, forsker v/Senter for kvinneog 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. Av og til må vi med respekt og visdom avvise frivillige, men kan ofte anbefale de
videre til annet frivillig arbeid.

Familiekontakter
• 60 % er i arbeid.
• 40 % utgjør pensjonister,
trygdede og studenter.
Alderen fordeler seg slik
• 54 % er mellom 40-59 år.
• 38 % er over 60 år.
• 8 % er mellom 20-39 år.
Frivilligheten i HSF tilsvarer 31
årsverk!
Årsrapport HSFN 2015
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Hilsen til Aline Straumbotn på morsdagen 9. februar 2014 (trykket i Ranablad)
Du er en verdens beste gave fra Norge til den lille norsk/palestinsk familien. Vi lært
oss den norsk kulturen og tradisjoner gjennom deg. Du har vært en mor for meg
når jeg trengte deg. Du ga mine barna besteforeldre`s kjærlighet når avstand til de
palestinske besteforeldre er så stor. Du ga oss glede hver gang du besøkte oss eller
lekte med mine barna, som dine ekte barnabarn.
Med disse ordene og denne hilsen vil jeg vise hvor mye vi setter pris på deg, for det
spesielle mennesket du er for oss. Flott mor og fantastisk bestemor.
Stor klem fra”din fjerde datter” Hanin

FAMILIENE
«Home-Start er forpliktet i forhold til menneskerettighetserklæringen. HS skal anerkjenne
mangfold og ulikheter i familier. HS respekterer ulike kulturelle, etniske og religiøse tradisjoner,
så vel som ulikheter relatert til kjønn, og personer med spesielle behov.»
(Fra HSWs “Erklæring om prinsipper og metoder”, punkt 2)
HSF bygger på muligheter og ressurser som finnes i familien, og foreldrene beskriver selv hvilke
behov de har for støtte. Det kan være behov knyttet til flerfødsler, isolasjon, samlivsbrudd,
manglende nettverk, kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne, psykisk eller
somatisk sykdom hos foreldre.
Ved å tilby støtte fra et godt medmenneske, en familiekontakt, bidrar HSF til at familien opplever
større mestring, gjennom den utfordrende perioden. Dette gir større forutsetninger for gode
hverdager og en god barndom.

UTSAGN FRA FAMILENE:
Familiene
• 48 % er alene om omsorgen for
sine barn.
• 42 % er minoritetsspråklige.
• 85 % av familiene har lite nettverk.
• 13 % av barna er kronisk syke eller
har nedsatt funksjonsevne.
Alderen på barna fordeler seg slik:
• 38 % er 0-2 år
• 39 % er 2-6 år
• 23 % er over 6 år.

«Det er så godt å få besøk av noen som
lytter og forstår hvordan vi har det.»
«Familiekontakten er helt fantastisk!
Skulle ønske hun kom hver dag!»
«At jeg fikk hjelp fra dere har forandret
livet mitt! Mange gode samtaler som
har betydd mye for meg som mamma.»
«Jeg kan øve på å snakke norsk,
og spørre om jeg lurer på noe med
barnet mitt.»
Årsrapport HSFN 2015
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HVORDAN FAMILIENE FÅR KJENNSKAP TIL HSF
•
•
•

41 % av familiene tar selv kontakt, ofte gjennom våre websider. I etterkant av profilering på TV,
samt artikler i aviser og blader, er det alltid mange som henvender seg.
29 % av familiene blir tipset av helsestasjonene.
30 % 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 koordinatorene opp med telefonsamtaler eller ekstra besøk. I tillegg til at de veileder
familiene videre til evt. andre støttetilbud avdelingen har (familiemiddager, lekegrupper etc.).

TILBAKEMELDINGER FRA HJELPEAPPARATET
Helsesøstre og jordmødre sier at noe av det unike med HSF er at vi hverken er byråkratiske eller
har lange søknadsskjemaer. 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.

HSF TIL FAMILIER MED KRONISK SYKE BARN OG BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Gjennom 11 år har vi dokumentert en verdifull og viktig innsats, til familier med kronisk syke barn
eller barn med nedsatt funksjonsevne. I 2015 fikk seks avdelinger midler til en ekstra 50 % stilling.
Familiene har en langtidsslitasje og det er mye som skal bearbeides. Familiekontaktene møter
dette, og det er nødvendig med oppfølging og veiledning fra koordinator. Det arbeides kontinuerlig
med å informere hjelpeapparatet om hvordan HSF jobber, samt om våre prinsipper og metoder.
242 kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne fikk hjelp og støtte i 2015.
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.
Vi erfarer at det er en økning av ikke etnisk norske familier, og at HSF har et godt renomme innenfor de ulike etniske miljøene.

Årsrapport HSFN 2015
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AKTIVITETER NASJONALT
•

Vi markerte 20 år med HSF i Norge, på en konferanse i Trondheim, med ca. 200 deltagere fra
hele landet. Statsråd Solveig Horne åpnet konferansen og sa blant annet: “Dere gjør en kjempe viktig jobb i lokalmiljøene for familiene som trenger dere rundt omkring i hele landet. Takk
for det store engasjementet, og den frivillige innsatsen som bidrar til å bygge opp et tilbud, som
betyr mye mer for små barn og familier enn det mange er klar over. Den håndsrekningen er
utrolig viktig. Jeg vil takke alle i Home Start Familiekontakten, for den gode jobben dere gjør i
det frivillige, forebyggende familiearbeidet i Norge.”
Avd. sjef nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse (RBUP Øst og
Sør), Marit Bergum Hansen, foreleste om “Hvordan bruke tilknytningsteori og kunnskap om
relasjonskompetanse i Home- Start arbeide?”.

•

Vi laget en brosjyre i forbindelse med jubileet med innblikk i reisen fra 1995-2015.

•

På våren hadde vi fire regionale samlinger. 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 koordinatorenes hverdager. Det kan være drøftinger som gjelder familier, familiekontakter eller samarbeidet med
hjelpeapparatet.

•

Samtlige koordinatorer var samlet i Forum Nasjonalt Nettverk (FFN) 3. og 4. september i
Sandefjord. Leoul Mekonen studieleder ved RBUP, foreleste om “Kulturkompetanse og kultursensitivitet i helsefremmende og forebyggende arbeid.” Avdelinger som har prosjekter knyttet
opp mot HSF delte av sine erfaringer. HSF i Sverige var til stede med to koordinatorer.

•

Vi har vært synlige i ukebladet “Hjemmet”, “Prematurposten” og “Vi og Barna”. Flere av våre
33 lokalavdelinger har hatt mange og store artikler i aviser og blader. Facebook blir også brukt
som en svært nyttig kommunikasjonskanal både lokalt og nasjonalt.

•

Oppnevnende komite trådte i kraft dette året, og gjorde et grundig arbeide med å velge ny
styreleder, Kjell Erik Ullmann Øie. Han kjenner godt til HSFs arbeid, da han har vært i nasjonalt
styre i en periode tidligere.

•

Gi-Bort-Dagen og fotograf Mats Kalland i
PK Foto ga oss kostnadsfrie fototjenester,
slik at vi fikk oppdatert vår bildebase.

•

Vi inngikk en avtale på slutten av året med
Idium AS for å oppdatere hele vår webplattform samt design på hjemmesiden.

•

Vi deltok med stand på Arendalskonferansen
i august og Britt Nordhagen holdt apellen:
“Kan frivillighet brukes som forebyggende
barnevern?”

•

Cathrine Nygaard Mellem ble ansatt som
markeds- og kommunikasjonsansvarlig 2.
mars. Gjennom året har vi erfart at nettopp
denne stillingen har betydd mye for markedsføringen av HSF. Hun sitter blant annet i en
ressursgruppe i Frivillighet Norge.

•

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.

•

Britt Nordhagen ble intervjuet om HSF og
vårt arbeide i radio, noe som betydde mange
henvendelser i etterkant.
Årsrapport HSFN 2015
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Utdrag fra HSWs ”Erklæring om prinsipper og metoder” punkt 11.
Alle nasjonale HS organisasjoner opprettholder forbindelsen med HSW, og deler opplæringsmateriell, forskning og informasjon med HS i andre land, for å kunne hjelpe familier best mulig.
•
•

HSW er ansvarlig for å samordne og legge til rette for utvikling av HS i nye land. Alle nye land
som har forespørsler om HS henvises til HSW.
HSW vil sørge for å opprette forbindelse mellom nye land og ekspertise i land der HS allerede
finnes. De vil formidle opplæringsmateriell, informasjon og veiledning.

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 var valgt inn fra Norge i 2014 og 2015. Styret har
blant annet ansvar for at alle land etterlever de prinsipper som ligger til grunn for vårt arbeid.
Norge bidrar med hjelp og støtte til HS i Sverige, i form av deltagelse på kurs og konferanser.
Styret for HSW innhenter rapportering, og sender også ut informasjonsbrev to ganger i året med
siste nytt fra de 23 landene. HSW søker om midler til forskning, og gjennom det må alle HS land
medvirke til å besvare aktuelle spørsmål.
HS Ungarn og HSF Norge utvekslet erfaringer gjennom to studiebesøk, hvor fokuset var arbeid
med familier, som har barn med nedsatt funksjonsevne. To koordinatorer fra HSF i Norge var på
studiebesøk i Ungarn i mai. Foreldre og koordinatorer fra Ungarn, kom deretter på besøk til Norge i
oktober, og gjennomførte et innholdsrikt 4-dagers program.
16. august døde grunnleggeren av Home-Start, Margaret Harrison. Det var et stort tap for oss alle.
Margaret har vært en enestående inspirasjonskilde, og gjestet Norge mange ganger. Nasjonal
koordinator var med på minnestunden som fant sted i Leicester katedralen 14. oktober.

Studiebesøk i Oslo fra HS Ungarn.

Minnestund i Leicester med HSW.
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Nekrolog i Aftenposten, Mandag 31. august 2015
Margaret Harrison døde 16. august i sitt hjem i Leicester, uten noe forvarsel. Det var et lys som ble
slukket like stille og rolig som hennes frem-treden i livet var. Hun ble 77 år gammel.
Som 35-årig trebarnsmor startet hun som frivillig på et drop-in-senter for mødre og barn i Leicester i 1973. Der opplevde hun at mødrene etterspurte besøk i sine egne hjem. Margarets intuitive
evne til å se den enkelte gjorde at hun responderte på mødrenes behov. Og med dette var grunnlaget for Home-Start lagt. Lite visste hun hvilken stor betydning dette hadde for familien, og at
hennes spede innsats skulle spre seg til hele verden.
Margaret la grunnlaget for at barn har fått en bedre barndom gjennom ukentlige besøk av en frivillig (familiekontakt). Flere evalueringer har vist at småbarnsforeldre mestrer sin hverdag bedre
etter at de har fått tildelt en familiekontakt. Det er i hjemmet grunnlaget for en god oppvekst blir
lagt, og det er nå 22 land på alle kontinenter som bruker Home-Start som metode. Norge markerer
i år at det er 20 år siden Home-Start ble etablert, og vi har nå 32 avdelinger spredt over store deler
av landet.
Margaret Harrison hadde evne til å se det humoristiske i situasjoner, og hennes slagord «Food, fun
and friendship» fortsetter vi å etterleve. Hun hadde en stor vennekrets i Norge, og vi hadde gleden
av å ha henne som gjesteforeleser ved flere anledninger. Hun deltok dessuten på Home-Starts
verdenskonferanse i Oslo i september i fjor.
Margarets evne til å inspirere tar vi med oss videre. Når en småbarnsfamilie i en sårbar fase sier at
de ikke ville klart seg uten besøk hver uke av sin unike familiekontakt, sender vi en tanke til varme,
vennlige, glade og kloke Margaret Harrison.
Wenche Heimholt Isachsen,
Nasjonal koordinator for Home-Start Familiekontakten Norge
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NASJONALT KONTOR
Ansatte på nasjonalt kontor i 2015:
Wenche Heimholt Isachsen 		
Nasjonal koordinator 100 %
Cathrine Nygaard Mellem 		
Markeds og kommunikasjonsansvarlig 100 %
Britt Nordhagen			
Konsulent 50 %

NASJONALT STYRE 2015
Det er avholdt fem styremøter og behandlet 34 saker.
Styret har bestått av:
Leif Jarle Theis			
Styreleder (Kirkens SOS)
Magne Raundalen			Barnepsykolog
Lindis Evja				
Frelsesarmeen
Guri Teien				Familiekontakt
Torleiv O. Rognum 			
Lokalpolitiker
Hilde Knudsen 			
Koordinator fra kommune
Bjørg Engebretsen 			
Koordinator fra organisasjon

Leif Jarle Theis

Takk for utrolig flott innsats fra avtroppende styreleder, gjennom 6 år, Leif Jarle Theis.
Vennlig hilsen
Wenche Heimholt Isachsen
Nasjonal koordinator 						Oslo, 07.04.16

Kjell Erik Ullmann Øie, Hilde Knudsen, Bjørg Engebretsen, Guri Teien, Lindis Evja, Torleiv O. Rognum og Magne Raundalen.
Nasjonalt styre per mars 2016
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“Home-Start er et ektefødt barn av den nye tid da alle kan enes om
at vi har et felles ansvar for nasjonens barn, den neste generasjon.
Barna er den eneste, praktiske forbindelsen vi har til framtiden,
sa Olof Palme i en av sine store taler. Home-Start har skjønt det
bedre enn andre. De lever opp til motto for den nye tid: Alle barn er
våre barn. Jeg er stolt over å være med på laget.”

Magne Raundalen, barnepsykolog og styremedlem i HSFN.
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