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Et frivill ig familiestøtteprogram, 
medmenneske til medmenneske.
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Årsrapporten for 2017 viser at 1082 familier med 2293 barn 
fikk ukentlige besøk av 793 familiekontakter (frivillige). 

«Bufdir vurderer at Home-Start Familiekontakten Norge er en 
organisasjon som har en viktig utfyllende rolle når det gjelder 
forebyggende barnevernsarbeid.»  (fra tilsagnsbrevet)  

HSF møter et økende antall familier som har sammensatte ut-
fordringer, det være seg fødselsdepresjoner, alvorlig sykdom hos 
foreldre eller barna, samlivsbrudd, isolasjon, økonomiske beky-
mringer eller manglende nettverk som kan tre støttende til i en 
sårbar fase. 

Ved å tilby støtte fra et godt medmenneske, en familiekontakt, 
bidrar HSF til at familien opplever mestring gjennom den utfor-

drende perioden. HSF bygger på overbevisningen om at familien har en helt sentral plass i vår samfunnsutvikling, 
samtidig som den har en utsatt posisjon. 

Det overordnede motivet er å gi barna en trygg og god barndom gjennom å styrke foreldrene. HSF er et lavterskeltil-
bud som bidrar til forebyggende barnevern, psykisk helsevern og er dermed god samfunnsøkonomi. 
Målet er at HSF skal være representert i alle landets kommuner. 

I vårt samarbeid med førstelinjetjenesten har vi fokus på at Home-Start Familiekontakten ikke skal komme i stedet for 
hjelp fra det offentlige, men i tillegg til, eller der det offentlige ikke kan eller skal gå inn. 

I familier som ikke er etnisk norske (38 %) ser vi at familiekontaktene har en stor og helt nødvendig betydning for at 
familiene skal integreres/ inkluderes i lokalsamfunnet. Besøkene hver uke gir familiene håp og positivitet i en ofte 
krevende situasjon. 

HSF får «kremen av frivillige i Norge»- det kan vi si med 22 års erfaring. De frivillige må gjennomføre 20 timers kurs 
som går over 7 uker, og de forplikter seg til å besøke en småbarnsfamilie hver uke i ca. ½ år, av og til lenger.

Suksessfaktorene våre ligger også i at HSF har koordinatorer som følger tett opp og som er ansvarlige for innholdet i 
familiestøtteprogrammet HSF. 

En stor TAKK til:
 • Koordinatorene som med stor dyktighet og smidighet kobler familier til den rette 
  familiekontakten og følger opp med god støtte og veiledning gjennom oppdraget.
 • Familiekontaktene som gir av sitt overskudd og sin dyrebare fritid- for at foreldre skal få 
  den støtten og hjelpen de spør etter.
 • Kommuner og organisasjoner for at de satser på familiestøtteprogrammet HSF.  

Det er interessant og givende å være en del av familiestøtteprogrammet Home-Start, som nå er etablert i 22 land, på 
alle kontinent.  

«Det krever en hel landsby for å oppdra barn», sier et afrikansk ordtak, og vi erfarer at nettopp Home-Start Familie-
kontakten bidrar til dette.  

Wenche Heimholt Isachsen 
Nasjonal koordinator  
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Home-Start Familiekontakten (HSF) er et forebyggende og frivillig familiestøtteprogram. 
Frivillige familiekontakter besøker småbarnsfamilier, med minst ett barn under skole-
alder, 2-4 timer én gang per uke. Familiene kan få hjelp og støtte i ca. et halvt år.

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  
hadde i 2017, 2 ½  stillinger, som er fordelt på nasjonal koordinator, markeds- og  
kommunikasjonsansvarlig  og organisasjonskonsulent.

Nasjonalt kontor har ansvar for oppfølging av alle HSF avdelinger, og i tillegg arbei-
der nasjonalt kontor for etablering av nye avdelinger og bistår 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-, ung-
doms – og familiedirektoratet (Bufdir).

Hver HSF avdeling ledes av en fagutdannet koordinator som er ansatt i kom-
munen eller i en organisasjon. Koordinators oppgaver er blant annet å  
rekruttere og avholde kurs (minimum 20 timer) for frivillige som ønsker å bli  
familiekontakter. Familiekontaktene følges opp og mottar veiledning fra koordinatorene. I 
2017 var det 46 koordinatorer fordelt på 35 avdelinger.
 
Home-Start Worldwide (HSW) godkjenner alle land som ønsker å arbeide med Home-
Start, og for tiden er det godkjent 22 land. Alle land må rette seg etter «Erklæring om 
prinsipper og metoder.»

 OM| HOME-START
 FAMILIEKONTAKTEN

KONSEPTET

HISTORIKK

NASJONALT KONTOR

AVDELINGER

WORLDWIDE
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ERKLÆRING| OM PRINSIPPER    
 OG METODER

HOME-START WORLDWIDE: 

Representanter fra alle land som har Home-Start (HS) definerte i 1999 en erklæring om mål, metoder og 
organisering av HS. Erklæringen er et fundament for arbeidet med HS over hele verden. 
Nettverket Home-Start Worldwide (HSW) består av alle landene som benytter HSs metoder. HSs tilbud er 
regelmessig støtte, vennskap og praktisk hjelp fra frivillige, til småbarnsfamilier. Støtten gis først og fremst 
i familiens eget hjem. Innsatsen kan avverge kritiske perioder, ved at familier i en vanskelig situasjon får den 
støtten de trenger for å takle hverdagen bedre.

1   |   HS hjelper familier som opplever mange ulike typer 
vanskeligheter. Familiene skal ha småbarn, nærmere bestemt minst 
ett barn under skolealder. Familiene tilbys emosjonell støtte og 
praktisk hjelp. Støtten som gis av frivillige i familiens eget hjem er 
gratis. De frivillige besøker familien over en periode som vurderes opp 
mot familiens behov.

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 ett barn under skolealder.
• Hovedsakelig 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

2   |   HS er forpliktet i forhold til menneskerettighets-
erklæringen.  HS skal anerkjenne mangfold og ulikheter i 
familier. HS respekterer ulike kulturelle, etniske og religiøse 
tradisjoner, så vel som ulikheter relatert til kjønnsspørsmål 
og personer med spesielle behov.

4   |   Hver HS avdeling har et lokalt styre. Styret består av 
personer som er forpliktet i forhold til HSs verdigrunnlag. 
De har ansvar for gjennomføring av HSs målsetting i kommunen. 
De sørger for å ta kontakt med andre instanser som arbeider med 
unge familier i kommunen. I noen land har de styrer eller komiteer 
som består av ubetalte medlemmer. Ingen som representerer 
bevilgende myndigheter kan være styreleder i en HS avdeling.

«Familiekontakten har gitt meg et fundament, en grunnleggende trygghet på meg selv.  
Hun er en viktig person for meg, er alltid positivt innstilt og ser aldri det negative i meg. 
Hun har gitt meg tro på meg selv.  Siden jeg er alene, har jeg ikke hatt en person som 
sier jeg er ok, men det sier hun.»
Mamma med to barn 
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Alle Home-Start organisasjoner og avdelinger 
i verden er bundet av denne erklæringen om 
prinsipper og metoder (Budapest 20.04.2002).

6   |   Koordinatorer og de frivillige er vanligvis 
selv foreldre, eller har hatt foreldreerfaring. De 
frivillige blir støttet av koordinator og av andre 
frivillige. Hvis det er hensiktsmessig, kan det 
også være samarbeid med ev. profesjonelle som 
er tilknyttet familien.

9   |   All informasjon om foreldre 
og familier er konfidensiell. Om 
nødvendig skal informasjon deles i 
veiledningssituasjoner mellom den 
frivillige og koordinator. Dette er 
for å hjelpe den frivillige til å støtte 
familien på en adekvat måte.
Konfidensiell informasjon kan kun 
gis videre til andre hvis foreldrene 
gir samtykke, og hensikten er å 
hjelpe familien. Eneste unntak fra 
dette er hvis et barns sikkerhet 
er i fare. Da må rette myndighet 
kontaktes.

11  |    Alle nasjonale HS organisas-
joner 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 opplærings-
 materiell, informasjon og 
 veiledning.

7   |   Alle de frivillige skal gjennomgå et for-
beredelseskurs som gir kunnskap og innsikt. 
De frivillige blir forberedt på utfordringer de 
kan møte som familiekontakt. Dette blir fulgt 
opp i perioden de har kontakt med familien.

10  |   Alle nasjonale HS organisasjoner 
benytter vennskapssymbolet og navnet HS 
som logo, ofte med et nasjonalt 
navn eller et forklarende ord i tillegg.

8   |   Det settes ikke grenser for hvor mange 
henvendelser koordinator tar imot. Imidler-
tid kan det være begrensninger pga. for liten 
tilgang på frivillige. Det må også settes grenser 
hvis familiens problemer er for store eller for 
sammensatte for HS.

5   |   Minst én person med relevant utdanning og erfaring er som regel ansatt 
 som koordinator for hver HS avdeling. Koordinators oppgaver omfatter:
• Administrere avdelingen slik at den fungerer i tråd med HSW erklæring om 
 prinsipper og metoder.
• Rekruttering, opplæring og veiledning av frivillige.
• Holde kontakten med andre instanser som arbeider med småbarnsfamilier.
• Foreta det første besøket i hver familie. Det legges stor vekt på å velge en frivillig 
 med ferdigheter og erfaringer som passer til familiens behov.
• Avgjøre sammen med familien og den frivillige når behovet for støtte ikke
 lenger er til stede. Sørge for evaluering og eventuell oppfølging.
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Vi vil at alle småbarnsfamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de 
trenger, for å gi barna trygge og gode oppvekstvilkår.

Organisasjonens hovedoppgave er å bedre småbarnsfamiliers livssituasjon, gjennom støtte 
gitt av familiekontakter (frivillige) i familiens eget hjem. HSF skal være et forebyggende  
lavterskeltilbud, hvor familiene selv definerer sitt behov. Det overordnede motivet er 
å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene.
HSFN sine overordnede mål for 2017:
• Ekspandere med HSF til flere kommuner.
• Kvalitetssikring og videreutvikling av avdelingene.
• Støtte lokale avdelinger i rekrutteringen av frivillige, samt oppfølging 
 av familiekontakter.
• Veiledning av lokale styrer/ressursgrupper og oppfølging av samarbeidspartnere.
• Styrke og videreutvikle HSFN. 

 
Målgruppen for HSFs familiestøtteprogram er småbarnsfamilier med minst ett 
barn under skolealder. Behovene til familiene som får hjelp er ulike, avhengig av livs-
situasjon. Samtidig er også de frivillige en målgruppe, da HSF er helt avhengig av å 
rekruttere frivillige som blir familiekontakter. Uten familiekontaktene kan ikke HSF tilby 
småbarnsfamilier den støtten de etterspør. En tredje målgruppe er politikere, helse og 
sosialfaglige miljøer og organisasjoner. Dette er viktig både for HSF sin posisjon i lokal-
miljøet, men også for nasjonalt kontor som arbeider med ekspansjon til flere kommuner.

OM|HOME-START
FAMILIEKONTAKTEN 

NORGE

VISJON

MÅL

MÅLGRUPPE

Cathrine Nygaard Mellem, 
Markeds- og kommunika-
sjonsansvarlig, 100%

Britt Nordhagen, 
Konsulent, 50%

Tamar Loria, 
Vikariat, 8 måneder

Wenche Heimholt Isachsen, 
Nasjonal koordinator, 100% 
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AKTIVITETER|NASJONALT
NETTVERKSSAMLINGER:
4 regionale nettverkssamlinger for HSF 
koordinatorer gjennomført i mars og 
april. Disse ble avholdt hos HSF i Hurum, 
Fredrikstad, Oslo og Tromsø.

KONFERANSE FOR  
FAMILIEKONTAKTER:
En konferanse for å hedre, gi inspirasjon 
og bygge relasjoner for våre frivillige. 

Konferansen i Gamle Logen gikk av 
stabelen i mai med Øyvind Kvello som 
foredragsholder.
Temaet for dagen var «Hvordan hjelpe 
sårbare barn og familier?». 

BARNDOM I «NOWHERELAND»: 
“Å være barn av papirløse migranter 
i Norge, og hvordan HSF bidrar til en 
bedre oppvekst i disse familiene.”  
v/koordinator Bjørg Engebretsen  
og familiekontakt Eivy Maxwell.

Musikalsk innslag v/ Real Trøkk,  
en musikkgruppe for mennesker med 
spesielle behov.

GJENSIDIGESTIFTELSENS  
JULEAKSJON:
Vi deltok i Gjensidigestiftelsens jule- 
aksjon på fjerde året. Hvert år har vi 
bidratt til at mange barn har fått en bedre 
jul. 

HSFN fikk tildelt kr. 230.000 som ble 
videreformidlet til 12 av våre lokale avde-
linger. Midlene ble benyttet til 
aktiviteter som berørte barna direkte og 
som skapte en bedre jul, med jule-
gaver, juleopplevelser, juletre og mat.

291 barn fikk glede av midlene og vi 
sender en stor takk til Gjensidige- 
stiftelsen.

Vi takker også Janus Fabrikker, som 
gjennom fire år har gitt oss svært 
gode priser på ulltøy, og dermed 
bidratt til at et økende antall barn har 
mottatt dette.

JULEGAVER FRA PRIVATE GIVERE: 
Nasjonalt kontor mottok mange jule-
pakker fra private givere som vi formidlet 
videre gjennom våre avdelinger i Oslo 
området. 

KOORDINATORSAMLING:
Forum for Nasjonalt Nettverk (FNN), gjennomført på Holmen Fjordhotell i  
september. Dette er en 2-dagers samling for alle landets koordinatorer.  
Forumet benyttes til faglig påfyll, nettverksbygging og erfaringsutveksling.  
På agendaen var:

«Familiearbeid – forståelse og tiltak – hva er kjernen i gode tiltak?  Hvordan  
påvirkes barns livskvalitet og utvikling ut fra samfunnsendringer?  Hvordan preger 
psykiske vansker hos foreldrene barna?»
v/Øyvind Kvello, professor i spesialpedagogikk NTNU, Institutt for pedagogikk 
og livslang læring.

«Kultur og kommunikasjon i arbeid med minoritetsfamilier. Forskjellige typer 
oppdragelse i forskjellige kulturer. Forskjellige typer kommunikasjon. 
Fire typer vold mot barn.»
v/Cecilie Kolflaath Larsen, psykolog og sakkyndig med ekspertise på kultur, vold og 
traumer.  

«God stemning – Hvordan få gode relasjoner til andre » 
v/Eva A. Sollie er EQ-terapeut og ansatt i EQ Institute.  

«Møte med barna i HSF familiene.» 
HSF Trondheim presenterer sitt prosjekt knyttet til utvikling av samtalebilder og bok. 
v/Mari Berg og Bergliot Kobro-Flatmoen, koordinatorer i HSF Trondheim.

REKLAMEFRIE DAGER:
Vi fikk innvilget fremvisning av vår informasjonsfilm på reklamefrie dager til påske 
hos TVNorge, og i pinsen hos både TVNorge og TV2. 

MARKEDSFØRING OG MEDIER: 
HSFN er representert på sosiale medier på henholdsvis Facebook, Instagram, 
YouTube og Twitter. 

Vi opplever sosiale medier som en effektiv kanal å kommunisere med omverdenen på. 
I tillegg har vi stor nytte av Frivillighet Norge sin portal for rekruttering av frivillige, 
frivillig.no.

Tradisjonelle medier som aviser, magasiner og ukeblader er også arenaer hvor vi 
opplever det som viktig å formidle vårt budskap. Vi mottar jevnlig henvendelser fra 
medier som ønsker å publisere artikler om konseptet HSF, både lokalt og nasjonalt.

Ukebladet Hjemmet skrev en 3-siders artikkel om hvordan Frivillige hjelper 
småbarnsforeldre med tittelen «Støtten betyr alt».

Det ligger flere filmer om HSF på nettstedet www.youtube.com.

OPPLÆRING AV NYE  
KOORDINATORER:
To runder med 3-dagers opplæring av nye 
koordinatorer: 4 koordinatorer på opplæring 
i mai, 4 koordinatorer på opplæring i august. 
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«Våg å gå inn i det ukjente, det gir deg en ny dimensjon. I tillegg kommer du inn i et fantastisk miljø
 med mange flotte kvinner og menn som har tatt valget å være familiekontakt i Home-Start.» 

Familiekontakt

HSF|AVDELINGER

• Arendal (Frelsesarmeen)
• Asker (kommunen)
• Askim (egen organisasjon)
• Bergen (Kirkens Bymisjon)
• Bærum (kommunen)
• Drammen (Frelsesarmeen)
• Fjell (KFUK/KFUM)
• Fredrikstad (Stiftelsen
 Frivillighetssentralene i Fredrikstad)
• Førde (Førde Kyrkelege fellesråd)
• 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 (Blå Kors, Frelsesarmeen, Kirkens 
 Bymisjon, Oslo Sanitetsforening 
 utgjør 8 avdelinger)
• Rygge, Råde og Våler (kommunene)
• Ringsaker (kommunen)
• Sandefjord (kommunen)
• Sarpsborg (kommunen)
• Skedsmo (kommunen)
• Stange (kommunen)
• Tromsø (Kirkens Bymisjon)
• Trondheim (Kirkens Bymisjon)
• Trøgstad (kommunen)

I 2017 var det 35 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.

«Klikk her for mer informasjon»

https://home-start-norge.no/avdelinger/
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Det er avholdt 4 styremøter  
og behandlet 34 saker.  

 
En stor takk til Bjørg Engebretsen  

for 4 år i nasjonalt styre.  

Styret mottar ikke styre-
honorar for sitt arbeide. 

HSFN STYRET|2017

Fra venstre;
Wenche Heimholt Isachsen 
Sekretær for styret

Hilde Knudsen 
Styremedlem, Koordinator ved HSF Asker

Øyvind Kvello
Styremedlem, professor i spesial-
pedagogikk NTNU

Bjørg Engebretsen 
Styremedlem, Koordinator  
ved HSF Kirkens Bymisjon Oslo

Guri Teien 
Styremedlem, Familiekontakt  
ved HSF Hamar

Anne Hernæs Hjelle
Styremedlem, seksjonsleder  
Frelsesarmeens barne- og familievern

Kjell Erik Ullmann Øie  
Styreleder, avd. direktør i Kirkens Bymisjon Oslo

Torleiv Ole Rognum  
Styremedlem, lokalpolitiker og professor v/Seksjon 
for rettsmedisinske undersøkelser av barn, OUS
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HOME-START|WORLDWIDE
Home-Start Worldwide (HSW) er et nettverk av alle Home-Start-land.
Styret for HSW innhenter rapporter fra alle HS-land, og sender ut informasjonsbrev to ganger i 
året med aktuelt nytt fra samtlige 22 land. HSW søker jevnlig om midler til forskning, og gjennom 
det må alle HS-land medvirke ved å besvare relevante spørsmål og underbygge problemstillinger. 
Norge bistår med hjelp og støtte til HS i Sverige, blant annet ved opplæring av nye koordinatorer 
og deltagelse på våre årlige samlinger for familiekontakter og koordinatorer.
Hvert tredje år møtes alle HS land til en global konferanse. I 2017 fant denne sted i Tokyo i Japan.

GLOBAL KONFERANSE I TOKYO/JAPAN 
Representanter fra 20 ulike Home-Start-land møttes i Japan 7-10 november – på HomeStart Worldwide (HSW) 
Conference. Home-Start Japan hadde i samarbeid med styret i HSW forberedt et innholdsrikt og inspirerende 
program for faglig påfyll, organisasjonsutvikling og nettverksbygging.

Det var svært verdifullt å møte Home-Start-representanter fra nasjonale og lokale organisasjoner i både Afrika, Asia, 
Australia, Nord Amerika og Europa. Grunnkonseptet til organisasjonen er likt på tvers av landegrensene, men hvert 
land har sine lokale tilpasninger, som er viktige for å møte de lokale behovene til familiestøtte i det enkelte land.

TIDLIG INNSATS  
Åpningsdagen ble avholdt som en åpen konferanse hvor koordinatorer fra lokale HS-avdelinger i Japan deltok, i tillegg 
til fagfolk, media og andre eksterne interessenter. Hovedformålet var å øke bevisstheten knyttet til tidlig innsats over-
for barn, gjennom tjenester av høy kvalitet som forandrer familiens liv til det bedre. Home-Start ble trukket frem som 
et godt eksempel på en slik tjeneste. Arrangementet var tilrettelagt som en møteplass for deltakerne, og inspirerte til 
dialog og erfaringsutveksling mellom lokale deltakere og tilreisende.
De to påfølgende dagene av konferansen var dedikert til interne foredrag for HS, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Konferansen hadde følgende definerte mål: 
• Øke bevisstheten av å satse tidlig på barns oppvekst og gjennom det gi god foreldrestøtte.
• Øke kvaliteten og effektiviteten av våre tjenester, og vår evne til å reagere på nye behov.
• Øke nettverket til Home-Start gjennom partnerskap og regional utvidelse.
• Se på muligheten for å gjennomføre en internasjonal mediekampanje for å øke kjennskap til Home-Start.
• Gi innsikt i japanske barnevernsprogrammer og partnerskap mellom det offentlige og private innenfor 
 dette området.
• Øke interessen blant japanske myndigheter for å støtte Home-Start i Japan.
• Uformell læring og møter mellom lokale og internasjonale deltakere, for å bygge gjensidig 
 forståelse og fremtidige partnerskap.

TOSHIYUKI SHIOMI OG JOHAN VAN NIEKERT

«Klikk her for mer informasjon»

http://homestartworldwide.org/
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STUDIEBESØK I NEDERLAND
Home-Start Familiekontakten Asker og nasjonalt kontor var på studiereise til Home-Start i 
Nederland. Gjennom besøket fikk vi bekreftet at grunnkonseptet til Home-Start er likt på tvers 
av landegrensene, og fikk delt erfaringer fra arbeidet i de to landene.

Et særskilt konsept som Home-Start i Nederland tilbyr er Home-Start +. Dette til-
bys i dag ved 24 avdelinger og retter seg mot familier med barn mellom 7 og 14 år. HS+  
bygger på de samme grunnpilarene som det ordinære Home-Start (i Nederland for familier 
med barn 0 – 7 år), men den frivillige har ofte en mer praktisk tilnærming til støtten. I disse 
familiene er koordinator spesielt opptatt av at både barn og foreldre skal definere behovet for 
en familiekontakt, og samarbeidet skal gå mellom alle parter.

FAMILIEKONTAKTER OG  KOORDINATORER I KITAKATA

BESØK TIL LOKALE AVDELINGER
• Alle de internasjonale representantene ble invitert til å besøke ulike lokale HS-avdelinger i Japan. Vi fra nasjonalt
  kontor i Norge ble invitert til Fukushima, en reise på ca. 4 timer nord for Tokyo. Vi deltok på et internasjonalt  
 erfaringsutvekslingsmøte hvor vi presenterte vårt arbeid i Norge, og hvor vi ga en innføring i det norske vel-
 ferdssystemet, barnevern, fødselspermisjon og barnehageordning. Dette er unikt i internasjonal sammenheng,
 og vi opplevde stor interesse og flere henvendelser knyttet til disse temaene i løpet av uken.
• Vi var på forhånd fortalt at mange familier i Fukushima-området er preget av bekymringer knyttet til radioaktivitet 
 etter kjernekraftulykken i 2011, og er derfor blant annet skeptiske til å la barna leke ute og spise lokale matvarer.
• Vi fikk muligheten til å bli kjent med de lokale koordinatorene, og ble invitert til Kitakatas «Child Station», en form
 for åpen barnehage som er et tilbud til alle småbarnsforeldre i området. Dette fungerer som en god møteplass
 for hjemmeværende småbarnsforeldre for å bli kjent med andre i samme situasjon, og derfor også bidra til å
 forebygge isolasjon.
• Tilbake på norsk jord kan vi se tilbake på en innholdsrik og inspirerende uke. HS Japan tok oss varmt imot, 
 og ga oss innføring i deres arbeidsmåter samt behovet for familiestøtte. 

Reisen ble muliggjort gjennom økonomisk bidrag fra Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation,  
og vi retter en stor takk til stiftelsen for denne støtten.

«Jeg har hatt mer utbytte av hjemmebesøkene fra min familiekontakt med gode samtaler,   
enn med samtaler jeg har hatt hos hjelpeapparatet på et kontor.»
Enslig mamma med 2 barn 
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HSF|KOORDINATORER

Koordinatorene ansettes lokalt, i den enkelte kommune eller organisasjon. De blir kurset 
og fulgt opp av nasjonalt kontor, og rapporterer både til sin lokale arbeidsgiver og til oss 
nasjonalt. Koordinatoren er den første personen som familien kommer i kontakt med i HSF. 
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 familiekon-
takten til en familie. 

Koordinatorene har relevante utdanninger som barnevernspedagoger, helsesøs-
tre, sosionomer, sykepleiere og barnehagelærere. Mange tar ulike videreutdanninger 
mens de er koordinatorer, som veiledere innenfor ICDP, COS parenting eller famili-
eterapi, og ser behov for mer kunnskap om blant annet veiledning og flerkulturell 
forståelse.  Koordinatorene yter stor respekt og anerkjennelse for sitt arbeid, og de 
har god kontakt med det lokale hjelpetilbudet.

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 blir værende i organisasjonen for å gi støtte 
til flere familier.

Koordinatorene må også være aktive i media lokalt, for rekruttering av nye frivillige. Alle 
nye frivillige må gjennomføre et forberedelseskurs før de blir familiekontakter. Den frivillige 
skal bli kjent med sine egne holdninger og verdier, og ved endt kursavslutning være en trygg 
voksenperson for familiene de skal besøke.

FORBEREDELSESKURSET  
FOR NYE FAMILIEKONTAKTER - 
TEMAER

• Hva er HSF?
• Hjemmebesøk
•  Engasjement og grenser
• Verdier og holdninger
• Familieliv og støtte til 
 foreldre
•  Foreldreomsorg
• Kultursensitivitet
• Å verne barns trygghet
• Kommunenes støttende 
 nettverk og taushetsplikt
• Evne til kommunikasjon
• Å ta avskjed med familien

«Home-Start har flere ganger 
vært tema i sorggrupper for

yngre enker og enkemenn. 
Noen har hatt hjelp fra Home-Start 
og har gått god for tilbudet overfor 

andre som har mistet sin medforelder. 
Home-Start stiller opp for familier i 

sårbare situasjoner».  
Gruppeleder sorggruppe   

«Det har vært helt fantastisk å følge denne familien, og vite at når man avslutter  
så føles det helt riktig – de er godt på vei til en bedre hverdag»
Familiekontakt  
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RESSURSGRUPPE  
HSFN har utarbeidet anbefalinger på hvem som bør sitte i en ressursgruppe/lokalt styre. Erfaringsmessig ser vi at 
de avdelingene som har ressursgrupper bestående av lokalpolitikere, samarbeidspartnere i kommunen, og frivillige 
organisasjoner i lokalmiljøet, viser til møter som er verdifulle for HSF i mange sammenhenger. På den måten får 
lokalsamfunnet mye igjen for å samarbeide med HSF, da flere arenaer kjenner til hverandre og kan gi det beste tilbudet 
til småbarnsfamilier.
   

REKRUTTERING  
Koordinatorene har ansvaret for rekruttering og markedsføring av sin lokale HSF-avdeling. Facebook opp- 
leves som en effektiv kommunikasjons- og rekrutteringskanal for mange av avdelingene. I tillegg har flere 
avdelinger hatt god nytte av portalen frivillig.no. Tilstedeværelse i lokalaviser gjennom artikler og leserinn-
legg, er også virkningsfullt for å formidle kunnskap om HSF. Noen benytter seg fremdeles av annonsering i 
trykte medier, mens andre prioriterer annonsering på Facebook. Avdelingene er opptatt av synlighet i lokalsam-
funnet gjennom tilgjengelige brosjyrer, flyers, plakater og rollups på aktuelle møteplasser. Andre tiltak som 
benyttes er stand på ”markedsdager”, ”åpent hus” eller seminar med foredrag, tilstedeværelse med evt. 
foredrag hos samarbeidspartnere som seniorsenter, barnehager og organisasjoner. Ikke minst er jungeltele-
grafen en viktig rekrutteringskanal, ved at de som allerede er frivillige rekrutterer gjennom sine nettverk. 

ØKONOMI
Det er drifterne bak de lokale avdelingene som sørger for økonomiske midler til drift av avdelingen. For de 
aller fleste avdelingene er kommunene sterkt inne med driftsmidler. Det gjelder også der det er en organisa- 
sjon som er driftsansvarlig.  

LEGATMIDLER/ TILSKUDD  
Avdelinger som ønsker å supplere i tilbudet, utover det som ligger i HSF sitt grunnkonsept, søker ofte om midler 
fra ulike stiftelser, legater og organisasjoner for å få gjennomført dette. Flere avdelinger har blant annet fått 
innvilget fattigdomsmidler fra Bufdir. Rotary, Frimurerlosjen, Liv Ulvens stiftelse, Stella Polaris, fagrådet for  
psykisk helsearbeid og private gaver. 

MÅLOPPNÅELSE  
Ut fra stillingsstørrelsen til koordinator, defineres mål på antall familiekontakter som skal bistå et visst antall familier 
pr. år for avdelingene. Koordinatorene og ressursgruppene arbeider sammen om å oppnå disse målene. 
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HVA SIER|SAMARBEIDS-   
            PARTNERE OM
            HSF?

EGIL HALLELAND
KURSINNLEDER FOR HSF GJENNOM MANGE ÅR/ 
FAMILIETERAPEUT/KOGNITIV TERAPEUT

“Mange familier med små barn strever med hver- 
dagens mange utfordringer og har egentlig et klart behov 
for hjelp, men faller utenfor rett til hjelp fra det offentlige. 
Ikke alle har venner og familie som stiller opp i forhold til 
krevende omsorgssituasjoner og praktiske vansker. Le-
ver man i en slik situasjon kan veien til stress, opplevelse 
av maktesløshet og depresjon være kort. I noen tilfeller 
blir små barn omsorgspersoner for foreldre som har det 
hardt, noe barn ikke skal være.

Å få hjelp fra en Home-Start familiekontakt i en krevende 
periode er gull verd. Man unngår også pasient- eller 
klientstatus, men får lov til være en alminnelig familie i 
en periode med for krevende opp-gaver til å kunne takle 
alt selv.  Mange forhold kan føre til en slik situasjon. Man 
får hjelp av et medmenneske, ikke en profesjonell  med et 
diagnostisk blikk.

Home-Start representerer for fullt den dug-
nadsånden som Gro Harlem Brundtland etterlyste 
mer av i sin tid. Frivillig innsats fra folk med over-
skudd til folk i underskudd. Et eksempel på neste- 
kjærlighet i praksis.
Derfor burde Home-Start finnes i alle landets kommun-
er.  Det er en billig ordning for kommunene med stor 
gevinst for innbyggere som trenger en håndsrekning. 
Familiekontaktene er godt skodd gjennom livserfaring og 
kurs i forkant og kompetent veiledning underveis.

Home-Start består av mennesker som bruker av sin fritid 
til å gjøre andre vel.
Home-Start gjør en fantastisk samfunnsinnsats som 
burde belønnes og berømmes bedre”.

Gjennom vårt arbeid ute i kommunene får vi jevnlige tilbakemeldinger fra fagmiljøer innenfor 
helse- og omsorgssektoren vedrørende HSF sin innsats. Disse er verdifulle og understøtter vårt 
arbeid. HSF er et supplement til de offentlige tilbudene, og skal ikke være en erstatning. HSF blir 
trukket frem som et konsept som fyller en rolle kommunene ikke har anledning til å ivareta. 

UTVIKLING AV|AVDELINGER

«Å være tilstede for noen som trenger det er givende og utvider horisonten». 
Familiekontakt  

35 avdelinger i 2017. Øvre Eiker er avsluttet, men vi har 
godkjent 2 nye, Førde og Ringsaker. Det vil si at vi har økt 
til 35 avdelinger i 2017, mot 34 i 2016. I 2017 hadde vi 793  
familiekontakter som gav hjelp og støtte til 1082 familier  
med til sammen 2293 barn.
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Grafen viser utviklingen av 

antall familiekontakter, fra år 

2000 til 2017. 

TURID SÆTRE I FJELL KOMMUNE 
TIDLEGARE HELSESØSTER FOR 
FLYKTNINGAR (2006-2017)

“Nyleg bosatte familier med flyktningbakgrunn gjen-
nomgår ei krise, i og med at dei har forlatt alt det som 
er kjendt og som dei har tilknytning til, samstundes som 
dei møter ein svært forskjellig kultur. (språk, arbeidsliv, 
sosiale koder osv.) 
 
Første tida er det ikkje uvanleg at familiene slit med 
traumer etter opplevingar som førte til flukta og det dei 
har opplevd under flukta. Vi veit at mange foreldre første 
tida etter bosetting opplever stort stress og usikkerheit. 
Dette kan få innverknad på samspel mellom foreldre og 
barn. Det er viktig at dei vaksne  føler  tryggleik slik at dei 
kan opprette normalt god familieatmosfære og gi sine 
barn tryggleik  i denne situasjonen.
Samstundes har familiene så godt som ikkje noko nett-
verk til å veilede seg og å kome med spørsmål til, og 
mange er skeptiske til det norske offentlige tilbodet, som 
dei ikkje kjenner. Erfaringar frå det offentlege i heimlan-
det har oftast heller vore negative.
Det er her dei frivillige Home-Start har gjort ein formi-
dabel jobb. Foreldre og barn har fått tillitt til dei, opplever 
at ein voksenperson kan avlaste litt og ikkje minst ein dei 
kan stille spørsmål til om alt det nye. Det har også vore 
tilbakemeldt at den tida Home-Start kontakta besøker 
heimen, oppleves som ei kjekk og gledesfull tid midt i alt 
stresset, både for borna og dei vaksne. 

Eg er overtydd om at dei frivillige Home-Start ved fleire 
høver har vore dei som har fått det som kunne utvikle seg 
til ei krise i familien til å snu, og har støtta og gitt tru på at 
det vil gå bra etterkvart.
På denne måten har det ofte synt seg at ein frivillig 
utanfor det offentlege systemet er lettare for famili- 
ene å forholde seg til, og det har og vist seg at dei kan 
være brobygarar inn mot det ordinære offentlige nor-
ske systemet. Dei kan forklare og ufarleggjøre  det  som  

møter familiene. Eg opplever at innsatsen til de fri- 
villige i Home-Start ikkje berre avlastar det offentlige te-
nestetilbodet, men at det offentlege ikkje er utstyrt med 
ressursar til å ta på seg slike lavterskel oppgåver som 
Home-Start kan. Slik at dei på det viset dekker eit hull i 
tjenestetilbodet i dag.
Vi ser dette spesielt godt i dei fremmedkulturelle famil-
iene.
Home-Start kontaktane utfører ein uvurderlig innsats 
når dei med sitt lavterskeltilbod i dag kan gå inn i familier 
som opplever utfordringar, enten det er knytt til barnet 
sitt omsorgsbehov eller familien sin generelle situasjon. 
På det viset hindrar Home-Start kontaktene at krise ut-
viklar deg og hjelper å gjøre kvardagen handterleg for 
foreldra og borna.

Eg kan ikkje sjå at det i dag er nokon av dei kommunale 
etatane som kan tilby familiene noko liknande, og eg er 
redd at utan dei frivillige Home-Start som kan kome inn 
tidleg,  vil det verte større belastning på Barnevernet i 
kommunen.

Eg har berre positivt å tilbakemelde om kvaliteten 
på arbeidet til Home-Start. Dei har eit opplærings- 
kurs som verkar svært gjenomtenkt, og dei fri- 
villige verkar engasjerte og dedikerte til oppgåva dei tar 
på seg. Dei har eit særs godt rykte blant minoritetsfam-
iliene.

Koordinatorane er lett å ta kontakt med. Dei er fleksible 
og kreative i tilrettelegginga av eit tilpassa godt tilbod til 
den familen som treng hjelp. Eg har aldri møtt skjema, 
ventelister eller problematisering når vi formidlar at ein 
familie treng hjelp. Koordinatorane er utan unntak er 
løsningsorienterte og inngir stor tillit når dei vert kontak-
ta.”
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HSF|FAMILIE- 
       KONTAKTER

VÅRE FRIVILLIGE - FAMILIEKONTAKTER
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. Gjen-
nom 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 ar-
beidet 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.

Familiekontaktene får tilbud om veiledningsgrupper og temakvelder hvor de får styrket 
sin kompetanse som familiekontakt. I tillegg blir det sosiale fellesskapet styrket gjennom 
blant annet invitasjoner til sommer- og julelunsjer, teater og kino, med mer. Koordina-
torene viser stor kreativitet for å bevare og vedlikeholde engasjementet til den enkelte 
familiekontakt. HSF får ”kremen av frivillige” og det betinger også den gode oppfølgingen 
vi er kjent for.

FORBERE-
DELSESKURS 

I 2017 ble det totalt 
avholdt 44 kurs, og  

det ble 239 nye  
familiekontakter

793  FAMILIEKONTAKTER UTGJØR 48 ÅRSVERK 

De som kommer på kursene er rekrutterte gjennom frivillig.no, facebook siden vår,  
websiden vår, brosjyrer, stands, jungeltelegrafen eller avisartikler.
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KOMPETANSEHEVING HOS FAMILIEKONTAKTENE:  
Familiekontaktene får tilbud om å være med på ulike kurs, som kan gi dem økt innsikt og kompetanse. 
Et utvalg kurs: Dagskurs i regi av BUP, foredrag om traumeforståelse, konferanse om integrering/inkludering, 
kurs i dialog og konflikthåndtering.

KJØNNSFORDELING AV FAMILIEKONTAKTENE

 KVINNER
 MENN

793 
FAMILIEKONTAKTER HAR BESØKT FAMILIER HVORAV 51 ER MENN

FAMILIEKONTAKTER MED/UTEN  
FORELDREERFARING

 MED FORELDREERFARING
 UTEN FORELDREERFARING

ALDERSFORDELING AV FAMILIEKONTAKTENE

 20 - 39 ÅR
 40 - 59 ÅR
 OVER 60 ÅR

YRKESSTATUS PÅ FAMILIEKONTAKTENE

 YRKESAKTIVE 
 PENSJONISTER
 STUDENTER
 ANNET

7%

85%

46%

51%4%10%35%

93%

15%

43% 11%
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HSF|FAMILIER
VÅRE FAMILIER
Det sentrale med HSF er at familiene selv definerer hva de trenger hjelp og støtte til, og begrepet medvirkning er 
grunnleggende. Familiene har ulike behov, som kan være knyttet til flerfødsler, ensomhet, samlivsbrudd, mang-lende 
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 mestring gjennom 
den utfordrende perioden de befinner seg i. Dette gir større forutsetninger for gode hverdager, og en god barndom.

I noen avdelinger er det rom for å ha aktiviteter utover hjemmebesøket, som er vårt grunnkonsept. Dette kan være 
i form av månedlige treffpunkter for familiene, hvor de kan oppleve et verdifullt felleskap for barn og voksne. Flere 
avdelinger har mottatt fattigdomsmidler fra Bufdir til slike fellesarenaer. Dette er med på å utjevne det økonomiske 
utenforskapet, som flere av våre familier opplever å være en del av.

Når HSF-oppdraget er avsluttet opplever vi at familiene har fått en positiv endring av sin hverdag, til beste for barna. Da 
har vi nådd målet vårt, om å være et forebyggende tilbud for småbarnsfamilier. Samtidig har vi veiledet 8 % av familiene 
videre til øvrige hjelpetilbud i kommunen. Noen ganger trenger familiene mer støtte og hjelp enn det vi kan tilby.

7 % av familiene følger introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, 
og 14 familier bor på asylmottak. 



ÅRSRAPPORT 2017  |      21

FORELDRENES SIVILSTATUS

 GIFT/SAMBOER
 ALENEFORELDER

1082 
 FAMILIER

2293 
BARN

HVOR 284 HAR SÆRSKILTE BEHOV (12%)

FAMILIENS BAKGRUNN

 FAMILIER MED ETNISK NORSKE FORELDRE
 FAMILIER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BEHOV/BELASTNING HOS FAMILIENE

79% SIER DE HAR BEHOV FOR AVLASTNING PÅ GENERELT GRUNNLAG
49% HAR BEHOV FOR FORELDRESTØTTE
57% MANGLER ELLER HAR ET DÅRLIG FUNGERENDE NETTEVERK

ALDER PÅ BARNA I FAMILIENE

 BARN 0 - 2 ÅR
 BARN 3 - 6 ÅR
 BARN OVER 6 ÅR

56% 44%

40%

38%

25% 35%

62%
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VARIGHET AV OPPDRAG

 ANTALL OPPDRAG I 0 - 6 MND
 ANTALL OPPDRAG I 7 - 12 MND
 ANTALL OPPDRAG MED VARIGHET OVER 12 MND

KONTAKT MED HJELPEAPPARATET 

 HAR IKKE HATT KONTAKT MED HJELPEAPPARATET 
 HADDE KONTAKT MED HJELPEAPPARATET FØR HSF
 HAR OPPRETTET KONTAKT MED HJELPEAPPARATET 

 ETTER HSF

FAMILIEN SELV

HELSESTASJON

PSYKISK HELSEVERN

BARNEVERN

LEGE/SYKEHUS

FLYKTNINGETJENESTE 

BARNEHAGE/SKOLE 

FAMILIEVERN 

ANDRE

«Når jeg er deprimert og lei meg hjelper det når jeg får snakket med familiekontakten» 
Enslig mamma

HVEM HENVENDER SEG PÅ VEGNE AV FAMILIENE

• Flere av familiene våre er i en gråsone hvor utfordringene ikke er så store at det utløser hjelp fra det offentlige. 

• Sykehuset påpeker viktigheten av å ha HSF som kan tre i kraft umiddelbart, uten henvisning eller søknad. 
 Dette gjør det enklere for mange familier som er i en sårbar livssituasjon med sykdom i familien,  
 enten det er barn eller voksne - til å ta imot hjelp. 

• Når foreldre er alvorlig syke, og det ender med døden, er det mye som skal takles i en familie med små barn. 
 I tillegg til sorgarbeidet skal barna fortsatt ha trygge og gode rutiner med barnehage, skole, aktiviteter. Her  
 bidrar en familiekontakt til å opprettholde hverdagen, og er til en stor og god avlastning for den gjenlevende 
 forelderen.    

• Vi ser en økende oppmerksomhet ved at psykisk helsevern og barnevern foreslår HSF til flere familier.

58%

44%

36%
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8%
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|FAMILIER
FAMILIER MED BARN MED SÆRSKILTE BEHOV
Familier som har barn med særskilte behov forteller om krevende hverdager. Dette er barn som enten er kronisk 
syke, har nedsatt funksjonsevne eller har midlertidige medisinske behov. Det har stor innvirkning på hele familien, og 
foreldrene er ofte slitne og har i tillegg dårlig samvittighet for at de ikke strekker til. Mange opplever også isolasjon og 
ensomhet som følge av situasjonen de befinner seg i.  
Det er mye som er lovpålagt i disse familiene, og HSF må hele tiden se til at vi ikke tilslører behovet familiene har for 
hjelp fra det offentlige/kommunen. I samarbeid med førstelinjetjenesten har vi fokus på at avlastning fra HSF ikke skal 
komme i stedet for hjelp fra det offentlige, men i tillegg til, eller der det offentlige ikke skal gå inn.  

Omsorgsbelastningen i noen av familiene er så stor at støtten fra HSF blir helt avgjørende for å få hverdag til å gå opp. 

I 2017 fikk disse avdelingene økonomisk støtte fra HSFN- til stillinger for å fokusere på familier som har barn 
med særskilte behov:

BARN MED  
SÆRSKILTE BEHOV 
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i løpet av de siste 12 årene.  

• Asker (kommunen)
• Bergen (Kirkens Bymisjon)
• Fjell (KFUK/KFUM)

• Oslo (Oslo Sanitetsforening)
• Oslo (Blå Kors Norge)
• Trondheim (Kirkens Bymisjon) 
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Å vente barn er som å planlegge en drømmereise til Italia.
Du kjøper guidebøker og legger eventyrlige planer.
Colosseum, Michelangelo, gondolene i Venedig.
Du lærer deg noen nyttige vendinger på italiensk.
Alt er meget spennende.

Etter måneder i spent forventning er det store øyeblikket endelig der.
Du pakker bagen din og drar av gårde til flyplassen.
Flere timer senere lander flyet.
Flyvertinnen kommer inn og sier:” Velkommen til Holland”!
“Holland”, roper du. “Hva mener du med Holland?
Jeg har bestilt en reise til Italia! Det er dit jeg skal.
I hele mitt liv har jeg drømt om å komme til Italia”.
Men reiseruten har endret mål.
Du har landet i Holland, og der må du være.

De har ikke ført deg til et stygt, fælt og skittent sted fullt av pest, sult og sykdommer.
Du er bare på et sted som er annerledes.
Så du må gå ut å kjøpe nye reisehåndbøker...
Og du må lære deg et helt nytt språk.
Og du møter helt nye mennesker som du ellers aldri ville møtt. 
Det er som sagt et sted som bare er annerledes.

Tempoet er langsommere enn i Italia, og det er ikke så praktfullt. 
Men når du har vært der en stund og fått innhentet deg, så ser du deg omkring 
Og oppdager etter hvert at det er vindmøller i Holland...
0g Holland har tulipaner. Holland har til og med malerier av Rembrandt. 
Men alle du kjenner har det travelt med å reise til og fra Italia. 
Og de skryter av hvor vidunderlig de hadde det der.

Og hele resten av ditt liv kommer du til å si “Ja, det var der jeg skulle ha vært.
Det var det jeg hadde planlagt.
Og smerten ved det vil aldri, aldri, noensinne forsvinne... Fordi tapet av en drøm er et stort tap.
Men hvis du bruker ditt liv på å sørge over at du ikke kom til Italia 
så blir du aldri fri til å sette pris på og nyte alt det spesielle, sjeldne og vidunderlige med Holland.

Emily Pearl Kingsley

VELKOMMEN TIL HOLLAND
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