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Sammendrag 
 

Home- Start Familiekontakten (HSF) er et lavterskeltilbud til småbarnsfamilier med minst et barn 
under skolealder. Hjelpen gis av frivillige familiekontakter som kommer hjem til familien to til fire 
timer en gang i uka, over ca. et halvt år. Familiekontakten er sammen med barna eller hele familien.  

Målet er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste 
etter familiens behov. Familier som opplever at de har en vanskelig periode kan selv ta kontakt med 
HSF. 

Familiekontaktene har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn. For å bli godkjente 
familiekontakter deltar de på et 20 timers forberedelseskurs, leverer politiattest og skriver under en 
taushetserklæring. Koordinator kobler familiekontakter og familier sammen, samt følger opp begge 
parter. 
 
I løpet av 2019 har 23 familiekontakter hjulpet 34 familier med til sammen 72 barn. De fleste 
familiene ønsket hjelp til avlastning og noen har også uttrykt ønske om foreldrestøtte og hjelp til 
utvidelse av nettverk. Omtrent halvparten av familiene har innvandrerbakgrunn.  

Familiene har ulike utfordringer som for eksempel flerfødsel, enslig forsørger og integrering i nytt 
miljø. I 12 av familiene har særskilte behov hos barn eller voksne vært en av utfordringene. 

Det anslås at familiekontaktene til sammen i 2019 har brukt 2274 timer som frivillig i HSF. Dette 
utgjør ca. 1,3 årsverk. 

Uttalelser fra familier, familiekontakter og andre instanser viser at HSF er et viktig tilbud til familier. 
Et eksempel er en mor som sa:  

“Det har vært et høydepunkt i uken der jeg vet jeg får støtte og hjelp til å klare hverdagen, ved 
avlastning og samtale” 
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1.0  Fakta om Home-Start Familiekontakten 
 

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 aller første avdelingen opprettet i 
1995, og et nasjonalt kontor (HSFN) ble etablert i år 2000. Home-Start Familiekontakten Norge 
(HSFN) er en del av det verdensomspennende nettverket Home-Start Worldwide (HSW), som skal 
godkjenne alle land som ønsker å arbeide med Home-Start. For tiden tilbyr 22 land Home-Start, og de 
må alle følge HSWs retningslinjer for konseptet. 

HSFN består av 3 stillinger, som er fordelt på nasjonal koordinator, markeds- og 
kommunikasjonsansvarlig og organisasjonskonsulent. Kontoret har ansvar for oppfølging av de lokale 
avdelingene som i 2019 har bestått av 36 ulike enheter. I tillegg arbeider kontoret for etablering av 
nye avdelinger og bistår i etableringsfasen. Styret til HSFN består av 7 medlemmer som blant annet 
skal godkjenne alle nye HSF-avdelinger, og inngå samarbeidsavtale med disse. HSFN er en 
nettverksorganisasjon som mottar driftsmidlene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).  

Hver HSF-avdeling ledes av en lønnet fagutdannet koordinator. Koordinator rekrutterer og avholder 
kurs for frivillige som skal bli familiekontakter. Familiekontaktene må gjennomføre 
forberedelseskurset (på minimum 20 timer), før de blir koblet til en familie. Det er koordinators 
oppgave å koble familiekontakter og familier sammen, samt følge opp begge parter og veilede 
familiekontakten i rollen. 

 

2.0    Historikk i lokal avdeling, visjon og mål 
 
Home-Start Familiekontakten Skedsmo har vært etablert i kommunen i ca. 19 år. I begynnelsen var 
koordinatorstillingen 50 % men ble etter hvert utvidet til 100 %. Fra 1. januar 2016 fikk HSF Skedsmo 
økt stillingen slik at koordinatorene til sammen har 150 % stilling.  
 
HSF Skedsmo skal bidra til å bedre småbarnsfamiliens livssituasjon gjennom frivillig innsats. Målet er 
å forebygge og hindre eventuelle kriser i familier gjennom å:  
 

• Tilby familier ukentlig hjelp av en fast frivillig familiekontakt 
• Fortrinnsvis gi hjelpen i familiens eget hjem 
• Fokusere på foreldrenes egne ressurser, styrke selvtilliten og selvstendigheten i familiene 
• Tilby et medmenneske som støtter, lytter og er sammen med barna eller hele familien 
• Oppmuntre familien til å utvide sitt sosiale nettverk og bidra med ideer 
• Rekruttere egnede familiekontakter som har tid og lyst til å være sammen med barn 
• Være et supplement til det offentlige støtte- og hjelpeapparatet. 
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3.0    Målgruppe 
 

Målgruppen til HSF Skedsmo er småbarnsfamilier med minst et barn under skolepliktig alder. 
Familiene må bo i Skedsmo kommune. I forbindelse med kommunesammenslåing fra 1.1.2020 har 
HSF Skedsmo allerede tilbudt hjelp til familier i Fet og Sørum i 2019. 
 
HSF Skedsmo tilbyr hjelp til familier som opplever at de har en vanskelig periode. Det kan være slitne 
foreldre, fysisk eller psykisk sykdom i familien, flerbarnsfødsel, lite nettverk, behov for integrering 
eller andre utfordringer. Familien definerer selv sitt behov for hjelp. 

 

4.0     Organisering av avdelingen 
 

HSF Skedsmo er organisert under Forebyggende helsetjenester, som er en del av Avdeling barn og 
familier i Skedsmo kommune. Tjenesten er lokalisert sammen med Lillestrøm Helsestasjon og 
Migrasjonshelseteamet. Denne organiseringen og samlokaliseringen gir oss et nært og nyttig 
samarbeid med både leder og andre tjenester med samme målgruppe som HSF. 

 

4.1 Driftsansvarlig 
Skedsmo kommune ved Forebyggende helsetjenester er driftsansvarlig. 

 

4.2 Personalsituasjonen 
Det er ansatt to koordinatorer i HSF Skedsmo i til sammen 150 % stilling. Lene Breivik har bakgrunn 
som ergoterapeut med tverrfaglig videreutdanning i psykiatri. Anne Hvistendahl Moe er utdannet 
barnehagelærer med mange års erfaring fra barnehager. Hun har også veiledningskompetanse. 

 

4.3 Ressursgruppen/styret  
Ressursgruppens formål er å legge til rette for og påse at avdelingen drives etter HSF Norge sine 
retningslinjer. De skal blant annet godkjenne vedtekter, handlingsplan og årsrapport. Det er i 2019 
avholdt fire møter i ressursgruppen i HSF Skedsmo og den har hatt følgende medlemmer:  
 

Anne Karin Haukaas representant fra Lions og leder av ressursgruppen til 27.11.19 
Marit Misund representant fra Lions fra 27.11.19 
Vanja Sortnes representant fra Frivilligsentralen i Skedsmo 
Frode Åkenes-Johnsen politisk representant 
Siri Berg Flaa politisk representant 
Brita Blenne Lien representant for familiekontaktene til 27.11.19 
Anna Stanger   representant for familiekontaktene fra 27.11.19    
Kari Brun Gjelsvik   representant fra barnehage til 27.11.19 
Hilde Bratteng representant fra oppvekst fra 27.11.19 
Ingrid Haug     avdelingsleder for Forebyggende helsetjenester 



 
 
 

6 
 

Anne Hvistendahl Moe   koordinator 
Lene Breivik koordinator 

                      

 

5.0 Økonomi 
 

Koordinatorene lønnes av Skedsmo kommune. 

 

5.1 Driftsmidler 
Det er budsjettert med kroner 80.000 til drift av HSF Skedsmo. Disse benyttes blant annet til 
forberedelseskurs, treff og arrangementer for familiekontaktene. Lønn og driftsutgifter til 
koordinatorene kommer i tillegg.  

 
5.2       Legatmidler/øvrige tilskudd 

• I 2019 har HSF Skedsmo mottatt kroner 5600 fra Lions Club Lillestrøm til juleforestilling for 
aktuelle familier. Avdelingen har også disponert gavemidler som tidligere er mottatt fra 
Lions. Disse er brukt til andre aktiviteter for familiene. 

• HSF Skedsmo disponerer legatmidler. 

 

 

6.0 Statistikk over aktivitet på avdelingen 
  

6.1 Forberedelseskurset 
 

Informasjon om forberedelseskurs: Antall: 
Antall kurs på våren 1 

Antall kursdeltakere på vår totalt 2 

Antall kurs på høsten 0 

Antall kursdeltakere på høst totalt 0 

Nye familiekontakter totalt 2 
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6.2 Familiekontaktene 
 

Familiekontaktenes yrkesstatus: Antall: 
Pensjonister 10 

Yrkesaktive 11 

Studenter 0 

Annet 4 

 

Familiekontaktenes kjønns- og aldersfordeling: Antall: 
Kvinnelige familiekontakter  

Alder 18-24 år 0 

Alder 25-34 år 0 

Alder 35-44 år 1 

Alder 45-54 år 8 

Alder 55-64 år 7 

Alder 65-74 år 9 

75 år og eldre 0 

Mannlige familiekontakter  
Alder 18-24 år 0 

Alder 25-34 år 0 

Alder 35-44 år 0 

Alder 45-54 år 0 

Alder 55-64 år 0 

Alder 65-74 år 0 

75 år og eldre 0 
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Familiekontakter med barn: Antall: 
Familiekontakter som har barn 24 

Familiekontakter som ikke har barn 1 

 

Totalt: Antall: 
Totalt antall familiekontakter 25 

Totalt antall aktive familiekontakter, som har vært/er koblet til en familie 23 

Fordi to familiekontakter har hatt pause i hele 2019, er tallet for totalt antall familiekontakter høyere 
enn antall familiekontakter som har vært aktive og koblet til familie. 

6.3 Familiene 
 

Foreldrenes sivilstatus: Antall: 

Gifte/samboende foreldre 19 

Aleneforelder 15 

 

Familiens bakgrunn: Antall: 

Familier hvor barna er norskfødte med 2 norskfødte foreldre 14 

Familier hvor barna har innvandrerbakgrunn 15 

Familier hvor barna har blandet bakgrunn 5 

Familier som bor på transitt- eller asylmottak 0 

Familier som følger introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger 0 

 

Totalt: Antall: 
Totalt antall familier 34 
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Barnas alder: Antall: 

Barn 0 – 2 år 46 

Barn 3 – 6 år 18 

Barn 7 – 12 år 7 

Barn 13 år og eldre 1 

 

Totalt: Antall: 
Totalt antall barn 72 

 

Barn med særskilte behov: Antall: 

Barn som er norskfødte med 2 norskfødte foreldre 3 

Barna som har innvandrerbakgrunn 2 

Barna som har blandet bakgrunn 1 

Antall barn totalt med særskilte behov  6 

Antall søsken til barn med særskilte behov 8 

 

 

6.4 Utfordringer i familiene 
 

Hvilke utfordringer har familiene? Antall: 

Familier med flerfødsel 9 

Familier med aleneforeldre 15 

Familier som har innvandret til Norge og er i en integreringsfase 2 

Familier hvor foreldre har særskilte behov 6 

Familier med barn med særskilte behov  6 

Familier med manglende/dårlig fungerende nettverk  6 

Annet 3 

En familie kan ha flere utfordringer samtidig 
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6.5 Støtte til familiene  
 

Hva ønsker familiene støtte til? Antall 

Avlastning 32 

Foreldrestøtte 8 

Nettverk 6 

Annet 1 

En familie kan ha flere ønsker om hva de trenger støtte til 

 

6.6 Henvendelsen 
 

Hvem henvender seg: Antall: 

Familien selv 22 

Helsestasjon (inkludert jordmødre og migrasjonshelseteam) 9 

Barnehage 1 

Skole 0 

Familievernkontor 0 

Fastlege 0 

Sykehus 0 

Psykiske helsevern 1 

Barneverntjenesten 0 

PPT 0 

Flyktning- og/eller asylinstanser 0 

Andre: (Familietjenesten- psykisk helse barn og unge, Krisesenter, 
              Tilrettelagte tjenester for barn) 

5 

 

Totalt: Antall: 
Totalt antall henvendelser 38 

Koordinatorene har vært på hjemmebesøk hos 38 familier. I fire av disse var det ikke aktuelt med 
hjelp fra HSF. 
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6.7 Varigheten av oppdraget 
 

Varigheten av oppdraget: Antall: 

Antall oppdrag i 0 – 6 mnd. 20 

Antall oppdrag i 7 – 12 mnd. 4 

Antall oppdrag med varighet over 12 mnd. 0 

Antall pågående oppdrag ved årsslutt  10 

Antall besøk hos familien, hvor familiekontakt ikke ble aktuelt 4 

Antall familier som har hatt besøk av HSF-koordinator og venter på en 
familiekontakt per 31.12 

4 

 

 

6.8 Antall timer frivillighet 
   

Antall timer de frivillige bruker på å være familiekontakt Antall 

Antall timer totalt som familiekontaktene har brukt med HSF-familien 1509 

Antall timer totalt som familiekontaktene har brukt til kjøring til og fra 
familien 

317 

Antall timer totalt som familiekontakt har brukt på øvrige HSF-aktiviteter 
(kurs, veiledning fra koordinator, fagdager/temakvelder, annet)  

448 

 

Totalt: Antall: 
Totalt antall timer frivillighet 2274 

Antall timer frivillighet før kl. 17.00 1092 

Antall timer frivillighet etter kl. 17.00 (samt helg og røde dager) 1182 

Antall timer frivillighet per familiekontakt 91 

Antall årsverk 1,3 
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6.9 Familienes kontakt med det offentlige 
 

Familier som mottok annen form for hjelp/ veiledning/ avlastning før 
de startet med HSF 

Antall: 

Fra helsestasjon (utenom ordinære kontroller) 0 

Fra barnevern 5 

Fra familievernkontor 4 

Fra PPT 2 

Fra psykolog 4 

Fra andre (Familietjenesten- psykisk helse barn og unge, BUP, Krisesenter, 
Sosionom) 

8 

 
 

Totalt: Antall: 

Totalt antall familier som mottok annen form for hjelp/ veiledning/ 
avlastning før de startet med HSF 15 

  
 

Familier som mottok annen form for hjelp/ veiledning/ avlastning 
etter at de startet med HSF 

Antall: 

Fra helsestasjon (utenom ordinære kontroller) 0 

Fra barnevern 0 

Fra familievernkontor 1 

Fra PPT 0 

Fra psykolog 1 

Fra andre (bl.a. Familietjenesten- Psykisk helse barn og unge) 4 

 
 

Totalt: Antall: 

Totalt antall familier som mottok annen form for hjelp/ veiledning/ 
avlastning etter at de startet med HSF 6 

Flere familier hadde hjelp fra andre instanser da HSF startet. I tillegg har seks familier tatt imot annen 
(ny) hjelp etter at HSF begynte i familien.   



 
 
 

13 
 

  

7.0 Aktiviteter: Kurs, konferanser og samlinger  
 

7.1 For koordinator 
• Nettverksmøte HSF Norge (HSFN) 
• ABC-kurs i Traumesensitive tjenester, to dager  
• Kurs: “Taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid for barn og unge”  
• Forum for nasjonalt nettverk, HSFN, to dager 
• Workshop for helsestasjon- og skolehelse-tjenesten i forbindelse med 

kommunesammenslåing, to dager 
• Trygghetsuka: Åpningsdagen med ulike foredrag 
• Trygghetsuka: “Hvordan krenkende barn blir syke voksne” (en koordinator) 
• Brannopplæring 
• Oppstartskurs Tolketjenesten (en koordinator) 
• Konferanse for familiekontakter (nasjonal), Oslo. Begge koordinatorene og tre 

familiekontakter deltok 
• Veiledning fra familietjenesten ved behov 

 

7.2 For familiekontakter 
• Treff for familiekontakter. To psykologer fra Familietjenesten snakket om: “Omsorg med hele 

hjernen”, Hvordan bruke kunnskap om tilknytning og hjernens utvikling? Hvordan møte barn 
i hverdagssituasjoner på en god måte?  

• Treff for familiekontakter med erfaringsutveksling rundt følgende punkter: Hva gjør du i 
familien? Har du utfordringer og evt. hvilke? Føler du at du er til nytte i familien? Hva gir det 
deg å være familiekontakt? 

• Treff for familiekontakter med tema: “HSFs historie fra inn- og utland” Leder av HSF Norge i 
mange år, Wenche Heimholt Isachsen fortalte om temaet  

• To uformelle formiddagstreff for familiekontakter 
• Sommeravslutning for familiekontakter på Chi restaurant 
• Julebord for familiekontakter på restaurant Firenze 
• Familiekontaktene fikk invitasjon til forelesninger i Trygghetsuka 
• Konferanse for familiekontakter (nasjonal), Oslo 

 
 
Det er også sendt ut fire nyhetsbrev til familiekontaktene i løpet av året. 
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7.3 For Familier 
 

Aktivitet Antall 
familiekontakter 
som deltar 

Antall 
familier  

Antall 
barn 

Antall familier med 
innvandrerbakgrunn 

Antall barn 
med 
særskilte 
behov 

Sørum 
Fritidsgård 

2 2 2 2 0 

Juleteater 2 5 7 4 0 

Kino 1 1 1 0 1 

 
8.0    Samarbeidspartnere 
 

HSF Skedsmo har i 2019 samarbeidet med helsesykepleiere, jordmødre, Krisesenter, 
Migrasjonshelseteamet, Familietjenesten- psykisk helse barn og unge, Ressursgruppe for integrering, 
Lions Club Lillestrøm, Tilrettelagte tjenester for barn og Frivilligsentralene i Skedsmo, Fet og Sørum. 

I tillegg har det vært telefonkontakt med flere andre instanser som bl.a. har ønsket informasjon om 
HSF-tilbudet på vegne av familier.  

 

9.0 Tilbakemeldinger fra lokale aktører 
 

Tilbakemelding fra folkevalgte i ressursgruppen: 

Home-Start er et lavterskeltilbud som med små ressurser gir familier en litt lettere hverdag. 

Vi som representerer politikken blir stadig imponert over innsatsen familiekontaktene og de ansatte 
gjør. For oss er dette et utmerket eksempel på hvordan kommunale tjenester og frivillighet er til nytte 
og støtte for hverandre.   

Historiene vi har hørt har begeistret oss, og vi har blitt rørt til tårer. Vi vet at hver enkelt 
familiekontakt kan gjøre en stor forskjell for familiene de hjelper, selv om det bare er noen få timer i 
uken familiene har denne varme hånden å holde i. 

Ikke minst opplever vi at de ansatte strekker seg langt for å drive rekruttering, opplæring og 
oppfølging av familiekontaktene.  

For oss som normalt behandler politiske saker på et overordnet nivå har det vært en erfaring og 
berikelse å få komme så tett innpå mennesker vi så alt for sjelden treffer, gjennom historier og møter 
med familiekontakter og ansatte. 

Frode Åkenes-Johnsen (SV) og Siri Berg Flaa (H)   
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Tilbakemelding fra Familietjenesten- psykisk helse barn og unge: 

Denne tilbakemeldingen handler om en liten familie bestående av en mamma og hennes barn på 2,5 
år. Mor kom til Norge for ca. 12 år siden etter en dramatisk flukt. Av ulike årsaker har ikke barnet 
begynt i barnehage og mor og datter har vært sammen 24 timer i døgnet siden fødsel. Mor har også 
hatt en tøff situasjon i Norge de siste årene. Familien har et ganske lite uformelt nettverk. 

Etter noe motstand fra mor mot å søke om Home-Start ble det til at hun ville prøve. Mor beskrev full 
klaff etter første treff mellom mor/barn og familiekontakten, og hun sa at hun fikk følelsen av at de 
endelig hadde fått en etterlengtet mormor i familien. 

Å få en familiekontakt inn i familien gjorde det mulig for mor og for eksempel dra til tannlege osv. 
uten å måtte ha barnet med og inn i alle typer konsultasjoner. Det at familiekontakten hadde bil og 
kunne enkelt ta de med ut på diverse utflukter var et pluss. Dette ble små og gode pusterom for mor. 
Videre var denne familiekontakten en godt voksen person med kjennskap og erfaring med det 
offentlige systemet i Norge, noe som gjorde at hun ble en god drøftingspartner for mor. I det hele tatt 
ble familiekontakten en trygg og god støtte for mor. 

Utover av rent praktisk karakter, mener jeg familiekontakten har vært et kjærkommet gode for 
familien i den forstand at erfaring med trygge relasjoner er viktig å ha med seg videre i livet. Det skal 
sies at mor hadde et sterkt ønske om å kunne forlenge avtalen med familiekontakten nettopp fordi 
dette gjorde den lille familien veldig godt. 

 

Tilbakemelding fra helsesykepleier: 

Jeg følger en ny familie her i Skedsmo som ikke har familie i Norge, kun noen venner. Det er svært lite 
nettverk rundt dem. Familien har blitt større dette året, da de fikk et tredje barn. Utfordringene 
familien har er bl.a. at de er nye i vår kommune og de har ikke fått barnehageplass til barna på ett og 
fem år. Far jobber og han er den eneste som tjener til familiens opphold. Han kan derfor ikke følge 
eller hjelpe mor hjemme med tre barn. I tillegg kan mor kun noen få norske ord. 

Far har vært fortvilet over situasjonen og hvordan det kommer til å fungere i familien.  

U.t. har formidlet Home- Start til familien og de fikk raskt en familiekontakt som passer for dem. Både 
mor og far er svært fornøyd med den hjelpen og støtten de får en gang i uken i ca. fire timer.  

Mor kan nå komme til konsultasjon på helsestasjonen med det yngste barnet uten å måtte ha med 
seg de to andre. 

Dette er et av mange eksempler der familiekontakter fra Home- Start kan hjelpe og støtte familier 
som har små barn og lite nettverk.  
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10.0 Tilbakemeldinger fra familier og familiekontakter 
 

Tilbakemeldinger fra familier: 

• Det har vært et høydepunkt i uken der jeg vet jeg får støtte og hjelp til å klare hverdagen, ved 
avlastning og samtale  

• Bare positivt, mindre stress, pause fra barna- gjøre andre ting. Jeg blir en bedre mamma  
• Bra, stoler ikke på andre, jeg har lært mye og klarer mer selv 
• Det har vært positivt, fått en liten pustepause 
• Skulle gjerne fortsatt å få hjelp av familiekontakten, føler meg sårbar alene selv om jeg 

håndterer dagene greit 
• Vi venter på barnehageplass, å ha familiekontakten gjør dagen tryggere og enklere 
• Barnet har hatt noe ekstra å se frem til hver uke. Familiekontakten og barnet har vært mye i 

åpen barnehage- noe som nok har hjulpet barnet i forhold til lek med andre barn 
• Det har vært bare bra, trygghet med en ekstra voksen som ser, hjelper og gir tips 

 

Tilbakemeldinger fra familiekontakter: 

• Det å være familiekontakt gir meg en berikelse i mitt liv. Noe jeg gleder meg til hver uke 
• Følte meg velkommen fra første stund. En åpen mor som trengte støtte og oppmuntring. En 

liten familie jeg er blitt glad i 
• Jeg har opplevd å være støttende for mor i en vanskelig livssituasjon 
• Det har vært hyggelig og moro. Mor er veldig åpen om sin kultur og livsstil og er interessert i 

hvordan det norske samfunnet fungerer. «Vinn-vinn»  
• Det har vært en god og lærerik opplevelse. Følelse av å være til nytte  
• Det har vært veldig viktig for barnet å bli hentet av andre enn mor i barnehagen. De har 

veldig lite nettverk av familie rundt seg, og barnet ser at de andre barna har flere fra 
nærmeste familie som stiller opp og henter 
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11.0 Rekrutteringsarbeid og mediekontakt 
 

Mye av HSF Skedsmo sin markedsføring er rettet mot nye frivillige. I forbindelse med kommune- 
sammenslåing fra 2020 har det i år også vært viktig å gjøre HSF kjent i Fet og Sørum. Dette innebærer 
både info til ulike instanser og mot frivillige.  

• Reportasje i Romerikes Blad med familie og familiekontakt 
• Info om HSF i Knutepunktet (gratisavis som deles ut til alle kommunens husstander) 
• Betalt Facebook- annonse, i forkant av begge årets to forberedelseskurs 
• Innlegg på Skedsmo kommunes Facebook- side i forbindelse med den Internasjonale 

frivillighetsdagen 5. desember 
• Infomøte på Nav 
• Infomøte i flyktningeavdelingen 
• Infomøte i Fet frivilligsentral 
• Infomøte på helsestasjonen i Fet  
• Infomøte på helsestasjonen i Sørum 
• Stander på ulike sentere (Strømmen storsenter, Skedsmosenter, Lillestrøm Torv, Fokus 

senter på Sørumsand) 
• Stand på Byfesten i Lillestrøm 
• Stand på Frivillighetens dag i Skedsmo 
• Plakater angående kurs for nye frivillige ble hengt opp aktuelle steder 

   

 

12.0 Måloppnåelse 
 

I løpet av 2019 har 34 familier med til sammen 72 barn fått ukentlig hjelp av en familiekontakt i en 
periode på ca. seks måneder. Home-Start Familiekontakten Norge anbefaler at 100 % 
koordinatorstilling hjelper 20-25 familier i året. HSF Skedsmo hadde mål om å tilby hjelp til 30-35 
familier i løpet av 2019 med 150 % koordinator stilling. 
 
De frivillige er hjemme hos svært ulike familier. Dette året har det vært mange enslige forsørgere og 
tvilling familier. I 12 av familiene har det vært særskilte behov hos barn eller foreldre. HSF skal være 
et lavterskeltilbud og 22 av familiene har selv tatt kontakt med koordinatorene og bedt om hjelp.  
 

I 2019 har det vært vanskelig å rekruttere nye frivillige. Det var planlagt to forberedelseskurs, men på 
grunn av kun en aktuell kursdeltaker ble høstens kurs avlyst. Avdelingen fikk to nye familiekontakter 
etter vårens kurs. Det har vært jobbet aktivt med rekruttering, og forhåpentligvis gir det flere nye 
frivillige i 2020. 
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HSF Skedsmo har som målsetting at de frivillige følges opp slik at de føler seg godt ivaretatt og 
opplever at de har tilhørighet til et fellesskap. Koordinatorene har som planlagt arrangert seks treff i 
løpet av året. Noen av treffene har faglig innhold mens andre er mer uformelle med 
erfaringsutveksling. Det arrangeres i tillegg sommer- og juleavslutning. Behovet for individuell 
oppfølging er ulikt for den enkelte familiekontakt og varierer i forhold til utfordringene hos familien. 

HSF Skedsmo har som mål at informasjon om tilbudet når ut til aktuelle familier. Koordinatorene 
opplever fortsatt at tilbudet er lite kjent. Avdelingen har også i 2019 hatt venteliste hele året. I 
perioder er det flere måneders ventetid før familiene får hjelp. Koordinatorene har derfor valgt å 
rette det meste av informasjonen mot rekruttering av nye frivillige. 

I løpet av året har 23 familiekontakter vært aktive. Det anslås at de til sammen har brukt 2274 timer 
på frivillig arbeid. Dette utgjør ca. 1,3 årsverk. Det er ingen tvil om at dette ene besøket i uka utgjør 
en stor forskjell for mange familier. Som en mor uttalte i en reportasje i Romerikes Blad: “Armin (3) 
og Marianne (58) leker sammen noen timer hver eneste uke- for mamma Sara betyr det alt”.  I tillegg 
er Home-Start betydningsfullt for de frivillige. En av familiekontaktene beskriver det slik: “Det å være 
familiekontakt gir meg en berikelse i mitt liv. Noe jeg gleder meg til hver uke”. 

Tilbudet er til hjelp for småbarnsfamilier og kan bidra til bedre folkehelse blant de frivillige, samtidig 
som det viser hvordan kommunale tjenester og frivillighet kan være til nytte og støtte for hverandre.   

 
Januar 2020 
Anne Hvistendahl Moe og Lene Breivik                                                                                            
Koordinatorer i HSF Lillestrøm (tidl. Skedsmo) 
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