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Årsrapporten for 2018 viser at 1134 familier med 2355 barn fikk ukentlige 
besøk av 804 familiekontakter (frivillige). Det er en økning på 4,8% familier, 
2,7% barn og 1,4% familiekontakter fra 2017.

Gjennom 23 år i Norge har vi utviklet den landsdekkende nettverksorganisasjonen, som i 2018 talte 38 avdelinger. Dette vitner 
om stabilitet, og ikke minst at Home-Start Familiekontakten (HSF) dekker et behov småbarnsfamilier har. Familier har 
mange ulike krevende situasjoner, og felles for oss mennesker er at vi aller helst vil klare oss selv. Ofte er det familier hvor 
det ikke er mangel på omsorgsvilje, men hvor evnen og kapasiteten ligger nede.

I Regjeringens strategi for foreldrestøtte «Trygge foreldre- trygge barn (2018-2021)» nevnes HSF flere steder. 

I strategien kan vi lese: 
«Regjeringen vil bidra til et helhetlig og koordinert foreldrestøttetilbud i kommunene. Gode modeller for samarbeid og 
samordning av tjenester skal videreutvikles.

Det er et mål å støtte frivillig sektors arbeid med foreldrestøtte. Frivillige organisasjoner møter foreldre som offentlige 
tjenester ikke alltid klarer å nå. Frivilligheten bidrar til utviklingen av nye lavterskeltilbud, og er et viktig supplement til det 
offentlige hjelpetilbudet.

Støtte til foreldre må bygges i samarbeid med frivilligheten. Det er viktig at frivillig og offentlig sektor har nær kjennskap til 
hverandres tjenester og utveksler gode erfaringer. Det finnes gode eksempler på frivillige organisasjoner som tilbyr støtte 
og praktisk hjelp til familier som er i en vanskelig livssituasjon». 

Home-Start Familiekontakten er en slik organisasjon som det her refereres til. Familiestøtteprogrammet som ildsjelene 
Marit Bergum Hansen, Bente Brostrøm, Randi Talseth og Inger Lyster fikk til Norge for 23 år siden har båret frukter. Vårt 
frivillige og forebyggende program har et stabilt fundament, og våre erfaringer blir lyttet til.

Gjennom de 49 koordinatorene i 2018, fikk familiekontaktene god støtte og veiledning, noe som er helt nødvendig. 

18 år som nasjonal koordinator har vært «en reise» i undring. En reise i ydmyk takknemlighet overfor de familiene som har 
åpnet sine hjem, og familiekontaktene som har åpnet sine hjerter, alt med samme mål; å gjøre hverdagen bedre for barna. 
Og «reisen» har også bestått av nær kontakt med alle koordinatorene som med sin store kompetanse har koblet helt riktig 
familiekontakt, til hver enkelt families behov. Jeg er imponert over deres store innsats!

En stor takk til alle som har heiet på oss, alle trenger en heiagjeng. Takk til politikerne på Stortinget, takk til politikere i 
kommunene, takk til frivillige som melder seg på kurs, takk til supre koordinatorer som velger å arbeide for HSF og takk til 
nasjonalt styre.  Nasjonalt styre består av svært kompetente personer som hver på sin måte bidrar til HSFs utvikling. Når 
jeg nå går inn i pensjonisttilværelsen vil veien videre bli godt ivaretatt av ny nasjonal koordinator Morten Singstad, som jeg 
ønsker det aller beste. 

GOD LESNING
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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 2018, 3 stillinger, som er fordelt på nasjonal koordinator, markeds- og kommunika- 
sjonsansvarlig og organisasjonskonsulent.

Nasjonalt kontor har ansvar for oppfølging av alle HSF avdelinger, og i tillegg arbeider 
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-, 
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

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 
(minimum 20 timer) for frivillige som ønsker å bli familiekontakter. Familiekontaktene 
følges opp og mottar veiledning fra koordinatorene. I 2018 var det 49 koordinatorer fordelt 
på 38 avdelinger. En avdeling opererte uten koordinator fra februar måned, og 
avdelingen er derfor ikke medregnet i statistikken for årsrapporten.

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.»
 

 OM| HOME-START
 FAMILIEKONTAKTEN

KO N S E P T E T

H I S TO R I K K

N A SJ O N A LT  KO N TO R

AV D E L I N G E R 
 

WO R L DW I D E
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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 oppvekstsvilkår.

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 2018: 
• 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 livssituasjon. 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 lokalmiljøet, 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%

Jarle Reinert Heia, 
Organisasjonskonsulent, 100%

Wenche Heimholt Isachsen, 
Nasjonal koordinator, 100% 



6     |   ÅRSRAPPORT 2018      

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 vur-
deres 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.
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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. profes-
jonelle 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 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 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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AKTIVITETER|NASJONALT

KOORDINATORSAMLING
Forum for Nasjonalt Nettverk (FNN) ble gjennomført ved Scandic Park Sandefjord i september. 
Dette er en 2-dagers samling for alle landets koordinatorer. Forumet benyttes til faglig påfyll, 
nettverksbygging og erfaringsutveksling. På agendaen var «Rusmisbruk i et familieperspektiv» 
ved koordinator og familieterapeut Nina Grelland, samt «Søskenprosjektet – et annerledes 
søskenliv – å være søsken til et barn med funksjonsnedsettelse» ved stipendiat ved psykologisk 
institutt UIO og psykolog ved Frambu Yngvild Haukeland.

HSFN ledet koordinatorene gjennom ulike aktuelle temaer og gruppeoppgaver som erfarings- 
utveksling rundt kommunesammenslåinger, bruk av sosiale medier til HSF arbeidet, ut-
fordringer knyttet til barnefattigdom og ivaretakelse av familiekontaktenes sikkerhet.

Samlingen ble også brukt til å markere avgangen til nasjonal koordinator Wenche Heimholt 
Isachsen. Wenche hadde sitt siste arbeidsår i 2018, før hun trådde av som pensjonist. Hun 
har vært den første nasjonale koordinatoren siden nasjonalt kontor ble etablert i 2000.

Wenche ble hyllet med taler, sang og underholdning fra landets koordinatorer og  
nasjonalt kontor, samt hilsninger fra Home-Start Worldwide. Tusen takk for en fabelaktig  
innsats gjennom 18 år til Wenche! Ny nasjonal koordinator Morten Singstad ønskes 
velkommen, og fortsetter det gode arbeidet med HSFN. 

OVERSETTING AV BROSJYRER
Koordinatorer og samarbeidspartnere har etterspurt vårt brosjyremateriell på ulike 
språk, til familier vi er i kontakt med. Informasjonsbrosjyren vår har blitt oversatt 
til 6 språk: engelsk, polsk, arabisk, sorani, tigrinja og dari.

REKLAMEFRIE DAGER
Vi fikk innvilget fremvisning av vår informa- 
sjonsfilm på reklamefrie dager til både påske, 
pinse og jul hos TVNorge og TV2. Film- 
studenter ved Westerdals, Høyskolen Kristiania, 
hadde studieoppgave om å lage reklamefilmer 
for HSF. Filmene skulle rette seg mot å rekrut-
tere flere kommuner, frivillige og familier 
til HSF arbeidet. Tre av disse filmene fikk vi 
mulighet til å vise gjennom reklamefrie dager 
på TVNorge og TV2.

NETTVERKSSAMLINGER
4 regionale nettverkssamlinger 
for HSF-koordinatorer gjennom-
ført i mars. Disse ble avholdt  
hos HSF i Moss, Drammen, 
Grünerløkka og Fjell.
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KONFERANSE FOR  
FAMILIEKONTAKTER
Konferansen har som mål å hedre, gi 
inspirasjon og bygge relasjoner for våre 
frivillige. Konferansen i Gamle Logen i Oslo 
gikk av stabelen 29. mai.

Styreleder Kjell Erik Ullman Øie, og 
barne- og likestillingsminister Linda 
Hofstad Helleland, ønsket velkommen 
og åpnet konferansen. Henrik Syse holdt 
foredrag om sine tanker rundt «Etikk og 
entusiasme». Koordinator Gunn Skinlo 
fra HSF Bergen fortalte om prosjektet 
«Følgesvenn». Koordinatorene Bergliot 
Kobro-Flatmoen, Mari Nordland Berg og 
familiekontakt Elisabeth Solhaug fra HSF 
Trondheim, presenterte boka «Hurra, det er 
tirsdag», som er utarbeidet for bruk i møte 
med barna i HSF.

GJENSIDIGESTIFTELSENS  
JULEAKSJON
Det er femte året på rad at vi deltok 
på Gjensidigestiftelsens Juleaksjon. 
Nærmere 80 000 barn lever under fattig- 
domsgrensa i Norge, sier Veslemøy Rue 
Barkenes i Gjensidigestiftelsen. Vi jobber 
for å gi disse barna litt mer av det som 
for andre er en helt vanlig jul. 

HSFN fikk tildelt kr. 250.000 som ble 
videreformidlet til 15 av våre lokale 
avdelinger. Midlene ble benyttet til  
aktiviteter, julegaver og mat som 
berørte barna direkte. 

337 barn fikk glede av midlene. Sammen 
med familiene sender vi en stor takk til 
Gjensidigestiftelsen. 

OPPLÆRING AV NYE  
KOORDINATORER
Tre runder med to dagers opp-
læring av nye koordinatorer. Til 
sammen 7 koordinatorer fra ulike 
HSF avdelinger og 3 koordinatorer 
fra Bräcke Diakoni i Sverige.

TILSTEDEVÆRELSE  PÅ KONFERANSER 
HSFN har deltatt på ulike konferanser 
med våre samarbeidspartnere. På noen 
har vi også deltatt med deltatt med egen 
stand. Vi har blant annet vært represen-
tert på: Barnevernkonferansen i Bergen, 
Arendalskonferansen og Helsesøster-
kongressen i Kristiansand.  

MARKEDSFØRING OG MEDIER 
I tillegg til egen nettside www.homestartnorge.no er HSFN representert på sosiale 
medier, med profiler på henholdsvis Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube, 
Twitter og LinkdIn. 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.  

Redaksjonell omtale i tradisjonelle medier, som aviser og magasiner, er også arenaer 
hvor vi opplever det nyttig å formidle vårt budskap. Vi mottar henvendelser fra medier 
både lokalt og nasjonalt, som ønsker å publisere artikler om konseptet HSF.

FAMILIEKONTAKT FINALIST TIL FRIVILLIGHETSPRIS
Rajaa Amazghor fra Oslo var en av tre finalister når Frivillig.no kåret Årets nykommer 
i frivilligheten 2018. Prisen deles ut av Frivillig.no og Frivillighet Norge, og ble delt ut på 
Frivillighetens dag på DOGA i Oslo 5. desember. Mednominerte Mohamed Nobel Omr 
Deeb, speiderleder i Rjukan speidergruppe, vant prisen.



10     |   ÅRSRAPPORT 2018      

HOME-START|WORLDWIDE

INTERNASJONALT NETTVERK 
Home-Start Worldwide (HSW) er et nettverk bestående av alle de nasjonale Home-Start 
organisasjonene. HSW teller for tiden 23 medlemsland: Australia, Burundi, Canada, Dan-
mark, Frankrike, Hellas, Irland, Japan, Latvia, Malta, Nederland, Norge, Polen, Romania, 
Sri-Lanka, Storbritania, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Uganda, Ungarn, Tanzania, Zambia.

Styret for HSW innhenter rapporter fra alle HS-landene, og sender regelmessig ut informasjonsskriv med aktuelt 
nytt. HSW søker jevnlig om midler til forskning, og gjennom det må alle HS-land medvirke ved å besvare relevante 
spørsmål og underbygge problemstillinger.

Representanter fra alle HS-landene samles hvert tredje år til en global konferanse, og har ellers dialog gjennom 
deltakelse på ulike konferanser, samarbeidsprosjekter og erfaringsutveksling.  

KONFERANSE I PRAHA
Home-Start Tsjekkia v/Alzbeta C. Munoz, arrangerte 10. og 11. april en konferanse i Praha. Temaet for konferansen 
var “Volunteers Professionals - Help with Their Life Stories”. Konferansen fokuserte på frivillige som profesjonelle, 
og Home-Start-representanter hadde muligheten til å diskutere hvordan våre frivillige blir trent og støttet for 
familiebesøk og andre prosjekter.

Fire Home-Start land var representert: Kirpal Dhadda fra HS Worldwide (England), Remenda B. Grech fra 
HS Malta, Wenche H. Isachsen HSF Norge og Maria Blad, HSF Alingsås (Sverige). 

Konferansen bød på interessante og gode refleksjoner, omkring den viktige innsatsen Home-Start frivillige 
gjør i de enkelte land. 
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HOME-START SVERIGE - BRÄCKE DIAKONI
Home-Start i Sverige er kun representert med 1 avdeling og fra februar 2018 har Alingsås kommune valgt å la 
Bräcke diakoni, en ideell organisasjon, være ansvarlig for tilbudet.
Alingsås ligger i sørvest i Sverige. Det er 40 000 innbyggere, og befolkningen forventer å vokse på grunn av innvandring 
fra andre deler av Sverige og utenlands.

Bräcke diakoni er en stiftelse som gir helse- og sosialhjelp i Sverige. Den ble grunnlagt i 1923, og i dag er det over 
1200 ansatte. Stiftelsen har tradisjon og erfaring med å ha frivillige i organisasjonen. Maria Blad er koordinator 
for avdelingen, og støttes av Rakel Lornér og Eva Berglund med rekruttering, opplæring og veiledning av frivillige.

Home-Start Familiekontakten Norge har gitt koordinatorene i Sverige støtte, opplæring og veiledning i oppstarten 
av deres arbeid. HSFN ser frem til videre godt samarbeid.

BESØK HOS HOME-START NEDERLAND
Som flere andre HSF-avdelinger ser HSF Bærum et behov for et utvidet 
HSF-tilbud til familier med barn i alderen 0-16 år. Koordinatorene Anne 
Katrine Johannessen og Anya Bakler besøkte avdelingene Alkmaar og 
Haarlem i Nederland. De tilbyr HSF til familier med barn 0-14 år. Koordina-
torene Gonny Aland-Thijssen møtte dem i Alkmaar og Elize Maris i Haarlem. 
De fortalte om sine erfaringer med arbeidet i familier med eldre barn enn 
det ordinære HSF-tilbudet. 

NY STRATEGI
Home-Start Worldwide vil med sin strategi for 2018-2020 lansere en ny utviklingsfase basert 
på en tilrettelagt økonomisk vekst, som vil gi sterkere støtte til våre medlemskap 
og utvidelse til nye områder, spesielt Øst-Europa og utviklingsland. 

Ambisjonen er etablering av et ressurs- og utviklingsnav i 2018. Dette skal drive frem styrken 
i nettverket. En viktig forutsetning for å nå disse målene vil være et sterkere samarbeid med 
medlemsgrunnlaget, og økt dialog samt samarbeid med eksterne 
partnere.

«Vi har i dag hatt en ekstra voksen i huset, og det føles at ensomheten sniker seg ut. Vi blir en del
 av samfunnet ved å være sammen med noen andre enn bare oss selv. Tusen takk!»   Mamma

Avdelingene startet med tilbudet i 2013. HSF Bærum har også tidligere vært i Hereford og Blackpool i England for å få 
et innblikk i deres utvidede Home-Start + tilbud, hvor barna er fra 0-19 år. HSF Bærum har formidlet sin kunnskap til 
HSFN og andre avdelinger, som er med i det treårige pilotprosjektet Home-Start+ i Norge.
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Det ble avholdt 4 styremøter og behandlet 37 saker.

En stor takk til Wenche Heimholt Isachsen, Guri Teien og Torleif Rognum 
som avsluttet sitt engasjement i styret etter flere år.

Styret mottar ikke styrehonorar for sitt arbeid.

HSFN STYRET|2018

Anne Hjelle 
Styremedlem, 
Virksomhetsleder, 
Frelsesarmeens 
barne- og familievern

Kjell Erik Ullman Øie
Styreleder, Avdelings 
direktør i Kirkens 
Bymisjon Oslo

Øyvind Kvello 
Styremedlem, pro-
fessor i spesialpeda-
gogikk NTNU

Wenche Heimholt 
Isachsen
Nasjonal koordinator 
HSFN 
Sekretær for styret

Guri Teien
Styremedlem, 
familiekontakt HSF 
Hamar  

Mari Nordland Berg
Styremedlem,  
koordinator HSF 
Trondheim

Hilde Knudsen
Styremedlem,  
koordinator ved HSF 
Asker

Torleiv Rognum
Styremedlem, 
lokalpolitiker og 
professor ved seksjon 
for rettsmedisinske 
undersøkelser av 
barn. OUS
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HSF|AVDELINGER

• Arendal (Frelsesarmeen)

• Asker (kommunen)

• Askim (egen organisasjon)

• Bergen (Kirkens Bymisjon)

• Bærum (kommunen)
• Drammen (Frelsesarmeen)

• Fjell (KFUK-KFUM)

• Fredrikstad (Frivillighetssentralene i Fredrikstad)

• Førde (Førde Kyrkjelege 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)

• Nes (Kommunen)

• Oslo (Blå Kors, Frelsesarmeen,  
Kirkens Bymisjon, Oslo Sanitetsforening utgjør  
9 avdelinger)

• Rygge/Råde/Våler (kommunene)

• Ringsaker (kommunen)

• Sandefjord (kommunen)

• Sarpsborg (kommunen)

• Skedsmo (kommunen)

• Stange (kommunen)

• Stavanger (Frelsesarmeen)

• Tromsø (Kirkens Bymisjon)

• Trondheim (Kirkens Bymisjon)

• Trøgstad (kommunen)

I 2018 var det til sammen 38 HSF 
avdelinger i Norge. 15 av disse avdelingene 
var driftet av en kommune og de resterende 
av en organisasjon eller en stiftelse. 
Uavhengig av driftsform kommer 
størsteparten av driftstilskuddet 
fra kommunene avdelingene 
operer i.

FLERE JUBILEER OG STABIL DRIFT
Tilstedeværelse i kommuner over flere år, tyder på at 
innsatsen våre  koordinatorer og frivillige legger ned er 
etterspurt. Vi vet at hjelpen  og støtten som gis utgjør en 
forskjell for familiene. 

I løpet av de siste 3 årene har 4 avdelinger feiret 20-års-
jubileum. Både Trondheim, Asker og Bærum og Fredrik-
stad har tilbudt HSF i mer enn  20 år. Flere avdelinger 
markerer 20 års drift i 2019. HSFN opplever  at mange 
avdelinger har fått godt rotfeste i kommunen, både blant 
småbarnsfamiliene, men også hos hjelpeapparatet og de 
frivillige.

NYE KOMMUNER
Vi fikk tre nye avdelinger i 2018: 
Nes kommune drives i kommunal 
regi og Frelsesarmeen står som 

drifter for avdelingene i Stavanger 
og Grorud bydel i Oslo. Avdelingene 

HSF Nedre Eiker Frelsesarmeen 
og HSF Melhus Kommune har 

dessverre blitt lagt ned på grunn 
av manglende driftsmidler.
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14     |   ÅRSRAPPORT 2018      

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 nasjonalt kontor. 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 relevant utdanning som barnevernspedagog, helsesykepleier, 
sosionom, sykepleier og barnehagelærer. Mange tar ulike videreutdanninger mens de 
er koordinator, som veileder innenfor ICDP, COS parenting eller familieterapi, 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 organisa- 
sjonen 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 kurs- 
avslutning være en trygg voksenperson for familiene de skal besøke.

«At mine 3-4 timer i uken skal være så viktig for noen, er nesten for mye å ta innover seg…»
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 oppleves 
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 leserinnlegg, 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 lokalsamfunnet gjennom tilgjengelige brosjyrer, flyers, plakater og rollups på ak-
tuelle møteplasser. Andre tiltak som benyttes er stand på «markedsdager», «åpent hus», seminar med foredrag og til-
stedeværelse 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 organisasjon 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, samt mottatt midler fra 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?

Vi får jevnlig tilbakemeldinger fra fagmiljøer innenfor helse- og omsorgs-
sektoren vedrørende HSF sin innsats, både fra fagpersoner ute i kommunene, 
men også fra nasjonale miljøer. Tilbakemeldingene er verdifulle, og  
understøtter vårt arbeid. HSF er et supplement til de offentlige tilbudene, 
og skal ikke være en erstatning. Vi blir trukket frem som et konsept, som 
fyller en rolle kommunene ikke selv har anledning til å ivareta.

Det er et godt valg å anbefale kommuner å etablere 
Home-Start Familiekontakten, samt anbefale familier 
å takke ja til tilbudet. Home-Start passer inn i stolte 
norske tradisjoner om frivillighet og støtte når det 
trengs. Derfor er det mange frivillige organisasjoner 
som drifter Home-Start, og de frivillige er fra grasrota i 
norske lokalsamfunn. I tillegg er Home-Start basert på 
et vel utprøvd konsept der koordinator ivaretar et forbe-
redende kurs for de frivillige, matcher den personlige 
koblingen mellom den frivillige og familien og faste, 
ukentlige hjemmebesøk under veiledning. 

En av bærebjelkene i Home-Start er myndiggjørende 
støtte til foreldrene, der de selv bestemmer agendaen, 
og hva de vil ha hjelp til. En myndiggjørende praksis, 
empowerment, er noe vi kjenner fra frivillig arbeid, men 
i faglitteraturen og blant mange fagansatte, er dette pers-
pektivet mindre i fokus for fagutvikling og forskning, enn i 
land vi kan sammenligne oss med. 

Myndighetene setter ofte likhetstegn mellom empower-
ment og brukermedvirkning. Empowerment rommer im

idlertid mye mer. Empowerment er basert på en grunn-
leggende antakelse om at mennesket utvikler evner og 
ferdigheter som vil sikre artens overlevelse og et best 
mulig liv både for individet og familien. Empowerment 
er en prosess der foreldre og barn mobiliserer ressurser 
til å håndtere utfordringer og gleder. 

Til dette trenger alle familier et støttende nettverk, støt-
tende samtaler og aksept for valg som blir tatt. Mange 
av oss har vært heldige og hatt foreldre, en tante 
eller venner, som har stilt opp jevnt og trutt over tid, og 
uten forbehold. Mange er ikke like heldige, fordi de er ny- 
etablerte, uvant med nære gjensidige relasjoner, eller 
bærer større omsorgsoppgaver enn nettverket tåler og 
er vant med. Da kan Home-Start være en stor forskjell 
på opplevd maktesløshet eller opplevd omsorg. For den 
frivillige, er økt kapasitet til empatisk kommunikasjon, 
og trening i sømløs tilrettelegging, noe som kommer 
med erfaring og mengdetrening.

Kompetansetjeneste tidlig innsats
Marit Bergum Hansen

marit@tidlig-innsats.no

ET LAVTERSKELTILBUD  
TIL ALLE FAMILIER MED SMÅBARN
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HVA SIER|SAMARBEIDS-   
            PARTNERE OM
            HSF?

«Familietjenesten i Skedsmo er en psykisk helse- 
tjeneste for barn og unge. Vi ønsker å komme tidlig inn 
i familier som strever og veilede foreldre slik at de kan 
bli tryggere i foreldrerollen. Et av teamene her er rettet 
inn mot småbarnsforeldre med barn i alderen 0-6 år.  
Mange småbarnsfamilier har lite nettverk rundt seg, 
og der vi ser det ville ha vært nyttig med mer støtte er 
Home-Start en fin ressurs å bruke.  

En av familiene som Familietjenesten hadde oppføl-
ging av i 2018 var en småbarnsfamilie som hadde sam-
mensatte utfordringer. Etter at tredje barnet var født, 
koblet vi inn Home-Start etter en tid. Mor hadde hatt to 
tette barnefødsler, og var sliten etter flere andre store 
livspåkjenninger de senere årene.  Med ukentlige sam-  

 
taler / veiledning til foreldrene fikk familien parallelt en 
familiekontakt fra Home-Start, som kom en fast ukedag 
og var sammen med mor og barna. Dette hadde en pos-
itiv effekt for mors psykiske helse, som kjente på at hun 
fikk hjelp og avlastning i en krevende tid. Vår vurdering 
med at Home-Start bidro inn her, var nettopp den eks-
tra støtten familien trengte, og som var med på å fore-
bygge at belastningen familien sto i ble for krevende. 
For små barns utvikling er det viktig at foreldrene får 
god støtte til å klare seg gjennom utfordrende period-
er. Home-Start er med å gjøre en forskjell for mange 
småbarnsfamilier»

Tilbakemelding fra Familietjenesten
- psykisk helse barn og unge,

 Skedsmo kommune

«Tilbudene vi har på Familiens Hus er alle lavterskel, og vi opplever at Home-Start er med på å utfylle 
det foreldrestøttende arbeidet vi gjør her. Home-Start er veldig lett å foreslå for familier som strever 
i hverdagen, noe som skyldes både at det oppleves som ubyråkratisk men først og fremst at det er et 
godt faglig tilbud.» En leder ved Familiens hus

HOME-START ER MED Å GJØRE EN FORSKJELL 
FOR MANGE SMÅBARNSFAMILIER 
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HSF|FAMILIE- 
       KONTAKTER

VÅRE FRIVILLIGE - FAMILIEKONTAKTER
Alle nye frivillige som ønsker å bli familiekontakter, må først gjennomføre et forberedelse-
skurs hos HSF. Koordinator avlegger også et hjemmebesøk hjemme hos den frivillige, enten 
i forkant av kurset eller underveis. Gjennom kurset og samtalen under hjemmebesøket, blir 
koordinator kjent med den frivillige, slik at det blir en god kobling til 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. 
Familiekontaktene får tilbud om veiledningsgrupper og temakvelder hvor de får styrket sin 
kompetanse som familiekontakt. De får også delta på ulike kurs, som gir dem økt innsikt 
og kompetanse.

Det sosiale fellesskapet mellom familiekontaktene blir styrket gjennom blant annet 
invitasjoner til sommer- og juletreff, teater og kino, med mer. Koordinatorene viser stor 
kreativitet for å bevare og vedlikeholde engasjementet til den enkelte familiekontakt. Våre 
familiekontakter knytter seg til familiene i et tidsrom som går over 6 måneder. Det gjør at 
de frivillige som melder seg til HSF er dedikerte og engasjerte, og det forplikter også HSF 
med god og tett oppfølging av våre familiekontakter.

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

FORBEREDELSESKURS 
I 2018 ble det totalt

 avholdt 57 kurs, og dette 
resulterte i til sammen

 243 nye familiekontakter.
De fleste som kommer
 på kurs oppgir at de er 

rekrutterte gjennom
 frivillig.no, facebook,

 hjemmeside og 
jungeltelegrafen.

Grafen viser utviklingen av antall 
familiekontakter, fra år 2000
 til 2018. En økning på 1,4%
 familiekontakter fra 2017. 
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KJØNNSFORDELING AV FAMILIEKONTAKTENE

 KVINNER
 MENN

FAMILIEKONTAKTER MED/UTEN  
FORELDREERFARING

 MED FORELDREERFARING
 UTEN FORELDREERFARING

ALDERSFORDELING AV FAMILIEKONTAKTENE

 20 - 39 ÅR
 40 - 59 ÅR
 OVER 60 ÅR

YRKESSTATUS PÅ FAMILIEKONTAKTENE

 PENSJONISTER
 YRKESAKTIVE 
 STUDENTER
 ANNET

5%

85%

42%

52% 4% 10%34%

95%

15%

18% 40%

«Jeg liker godt å være sammen med barna. Det er fint å bli kjent med mødrene. Vi møter mange 
hyggelige mennesker. Jeg synes det er en glede å besøke familiene. De sier at de setter pris på at 
jeg kommer. De sier at jeg hjelper dem så mye. Jeg hjelper dem ikke så mye, men jeg kommer fast 
hver uke. De venter på meg. Det ser ut som det er viktig å vente på at noen kommer og glede seg til 
besøket. Jeg kommer jo bare og prater og drikker te.» Familiekontakt

FAMILIEKONTAKTER HAR BESØKT FAMILIER 
HVORAV 53 ER MENN804
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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, 
manglende nettverk, barn med særskilte behov og psykisk eller somatisk sykdom hos foreldre. Tilbakemeldingene 
vi får fra familiene er at vi er fleksible, tilgjengelige, ubyråkratiske og at vi gjør det enkelt. Det er kort vei til hjelp, 
og vi kan gjøre noe konkret for familiene.

Mange av familiene har utfordringer som endrer seg over en periode, hvor det er naturlig at vi avslutter kontakten 
etter 6 mnd. Andre familier har mer komplekse og sammensatte utfordringer, hvor det er et tydelig behov for 
hjelp og støtte over en lengre periode. Det er ofte en stor bøyg for familiene å søke hjelp fra offentlige tjenester, og 
i økende grad ser vi at koordinator og familiekontakter blir viktige bidragsytere, slik at familiene får den 
nødvendige støtten. 

I andre tilfeller opplever vi at familier har behov for støtte og oppfølging, men ikke oppfyller kriteriene for hjelp fra 
det offentlige. Mange HSF-avdelinger strekker seg langt for å finne riktige hjelpetilbud til familiene, og har god nytte 
av et bredt nettverk, som kan bidra i tillegg til familiekontaktene. Det er allikevel slik at mange familier allerede 
har kontakt med det offentlige hjelpeapparatet før de mottar støtte fra HSF, og dette tyder på at HSF fremdeles 
fyller rollen som et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.  

De fleste HSF-avdelinger har i tillegg andre tilbud til familiene, utover grunnkonseptet som er hjemmebesøk. 
Tilbudene er enten i egen regi, eller avdelingen har kontakt med andre lag, foreninger og stiftelser, som ønsker 
å tilrettelegge for ulike aktiviteter og arrangementer for våre familier. Dette er blant annet veiledning, turer, 
ferier, teater, kino, gaver, verksteder og samlinger. Flere av disse tilbudene har en nettverkstanke som 
utgangspunkt, og et bidrag til mindre utenforskap og barnefattigdom, som er et økende samfunnsproblem.

«Det har vært så fint å ha noen som ser hvordan vi har 
det, som er hos oss og som jeg kan diskutere situasjoner 
med. Det blir så annerledes enn å snakke om det på et 
kontor der jeg skal gjengi en situasjon. Jeg kan snakke 
med familiekontakten om ting som har skjedd, fordi hun 
har sett det og opplevd det sammen med meg. Hun støttet 
meg og hun fikk meg til å kjenne at jeg løste situasjonen på 
en god måte. Jeg fikk bekreftelse på det som jeg tror jeg 
gjør riktig, men likevel er veldig usikker på.»   Familie
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FORELDRENES SIVILSTATUS

 GIFT/SAMBOER
 ALENEFORELDER

1134 FAMILIER

2355BARN - HVOR 250 HAR SÆRSKILTE BEHOV (10,6%)

FAMILIENS BAKGRUNN

 FAMILIER HVOR BARNA HAR INNVANDRER- 
 BAKGRUNN

 FAMILIER HVOR BARNA HAR FORELDRE MED
 BLANDET BAKGRUNN

 FAMILIER HVOR BARNA ER NORSKFØDTE, 
 MED 2 NORSKFØDTE FORELDRE

BEHOV/BELASTNING HOS FAMILIENE
32%  Sier de har behov for avlastning på generelt grunnlag
28%  Mangler eller har et dårlig fungerende nettverk
21%  Har behov for foreldrestøtte
9%  Foreldre med særskilte behov
9%  Barn med særskilte behov   

ASYL/FLYKTNINGSTATUS
Basert på familiene med innvandrerbakgrunn
6 familier som bor på transitt- eller asylmottak
77  bosatte flyktningfamilier som følger introduksjonsprogrammet

ALDER PÅ BARNA I FAMILIENE

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

46%39%

39% 35% 25%

44%56%

15%
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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
 ANTALL PÅGÅENDE OPPDRAG VED ÅRSSLUTT

FAMILIENS KONTAKT MED HJELPEAPPARATET

 HADDE KONTAKT MED HJELPEAPPARATET FØR 
 DE STARTET MED HSF 

 HAR OPPRETTET KONTAKT MED HJELPEAPPARATET
 ETTER AT DE STARTET MED HSF

 HAR IKKE HATT KONTAKT MED HJELPEAPPARATET

FAMILIER
BARN

HVEM HENVENDER SEG PÅ 
VEGNE AV FAMILIENE

47%

45% 18% 4% 33%

11% 42%

FAMILIEN SELV
HELSESTASJON

BARNEHAGE / SKOLE
FAMILIEVERNKONTOR

LEGE/SYKEHUS
PSYKISK HELSEVERN

BARNEVERNTJENESTEN
PPT

FLYKTNING- OG/ELLER ASYLINSTANSER
ANDRE

«Å være en “Homestarter” er det beste som har skjedd i livet mitt på mange år. Det 
er så positivt og hyggelig på alle måter! Dette er like spennende hver gang jeg møter 
en ny familie:-)» Familiekontakt

FAMILIER OG BARN SOM HAR FÅTT 
HJELP OG STØTTE FRA HSF FRA ÅR 
TIL ÅR:
Grafen viser antall familer og antall barn 
- fra år 2000 hvert år frem til 2018.

199 familier har hatt besøk av koordinator og venter på familiekontakt ved årsskiftet.
163 familier har hatt besøk av koordinator, men det har ikke blitt aktuelt med familiekontakt.
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FAMILIER MED BARN MED SÆRSKILTE BEHOV
Barn med kronisk sykdom, funksjonsnedsettelse, atferdsvansker eller midlertidige medisinske behov har stor 
innvirkning på familiens hverdag. Disse familiene har HSF hatt et spesielt fokus på å bistå med hjelp og støtte til, 
over flere år. Mange av familiene har et stort og vedvarende behov, barna er ofte sårbare og trenger lengre tid enn 
normalt for å bli trygge på en familiekontakt. Det er derfor ikke uvanlig at familien får hjelp i mer enn 6 måneder. 
Familiene uttrykker at det kan være vanskelig å få annen offentlig avlastning, dette gjelder spesielt i familier med 
små barn, fordi barnet da ikke er ferdig utredet og rettighetene fra det offentlige følger diagnosen. 

Dersom barnet får innvilget støttekontakt, får foreldrene ofte beskjed om å skaffe denne til veie selv. Dette blir en 
ekstra belastning for allerede sårbare og slitne foreldre. Avlastningen man da får er gjerne utenfor hjemmet, 
noe mange foreldre vegrer seg for, når barna er så små og trenger nærhet og trygghet. Familiene uttrykker stor 
tilfredshet med at familiekontaktene bidrar hjemme hos familiene. 

Hjelp og støtte ytes til barna med særskilte behov, men vel så ofte handler det om at foreldre ønsker familie-
kontaktens bistand til eventuelle søsken som kan føle seg tilsidesatt.

I samarbeid med førstelinjetjenesten har vi fokus på at avlastning fra HSF ikke skal komme i stedet for hjelp fra det 
offentlige/kommunen, men i tillegg til.
 
I 2018 fikk disse avdelingene økonomisk støtte fra HSFN til stillinger for å fokusere på familier som har barn  
med særskilte behov:  Oslo (Oslo Sanitetsforening), Oslo (Blå Kors Norge), Trondheim (Kirkens Bymisjon), 
Bergen(Kirkens Bymisjon)

Barna har innvandrerbakgrunn: 38%  
Barna har foreldre med blandet bakgrunn: 12%  
Barna er norskfødte, med 2 norskfødte foreldre: 50%

BARN MED  
SÆRSKILTE BEHOV 

 250 BARN

Grafen viser antall barn med særskilte behov som har fått støtte og hjelp fra HSF i løpet av de siste 14 årene.  
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TILBUD TIL BARN 6-16 ÅR 
Med HSF sitt familiestøtteprogram gir vi tidlig hjelp og støtte til småbarnsfamilier som selv ønsker dette. Målgruppen er 
familier med minimum et barn under skolealder. Vi har de senere årene merket en økende etterspørsel fra familier som 
faller utenfor HSF sin definerte aldersgruppe. I juni 2018 vedtok styret i HSFN å starte opp med pilotprosjektet Home-
Start+ fra 2019, som vil være et tilbud rettet mot familier med barn over skolealder.

Henvendelsene vi mottar på vegne av familier med barn over skolealder kommer fra hjelpeapparatet, som skole- 
og barneverntjenesten, men også direkte fra familiene selv. I England og Nederland har Home-Start hatt til- 
svarende erfaring, og har svart på dette ved å tilby Home-Start+ til familier med eldre barn, på enkelte avdelinger Home-
Start+ vil skille seg ut fra det ordinære HSF-tilbudet, ved å yte hjelp og støtte til familier med barn i alderen 6-16 år. HSF 
hjelper allerede mange familier med barn i denne aldersgruppen, da de også har et barn under skolealder og derfor 
faller inn under det ordinære HSF-tilbudet. HSF har med dette opparbeidet god erfaring ved å bruke familiekontakter 
i familier med eldre barn. 

3-ÅRIG PILOTPROSJEKT
I familier som har skolebarn og ungdommer, ser vi et behov for at familiekontaktene i større grad vil fungere som 
samtalepartnere, samt gi støtte til foreldrerollen, enn hos familiene med barn under skolealder. Vi ønsker å ivareta 
disse foreldrene, da det kan være like utfordrende å være foreldre til eldre barn og ungdom. Livskriser kan oppstå og 
ramme barnefamilier også etter skolestart.

Med vårt kontaktnett innenfor hjelpeapparatet, og vår erfaring som en solid aktør, mener vi å ha gode forutsetninger 
for å lykkes med pilotprosjektet. Styret i HSFN har foreløpig godkjent 4 avdelinger høsten 2018 til pilotprosjektet Home-
Start+. Disse vil starte opp med tilbudet fra 2019, og opparbeide seg erfaring gjennom prosjektperioden på 3 år. Vi ser 
frem til å følge utviklingen sammen med våre dyktige koordinatorer som skal jobbe med Home-Start+.

PILOTPROSJEKTET 
HOME-START+

 Foto: iStock


