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MORTEN SINGSTAD

I 2019 fikk 1034 familier med 2130 barn ukentlige besøk av 730 familiekontakter
(frivillige)*. Det tilsvarer nesten 94.000 timer**!
Disse familiene har hatt ulike utfordringer som f.eks. fødselsdepresjoner, alvorlig sykdom, samlivsbrudd, isolasjon eller manglende nettverk. Vårt oppdrag er sammen med familien å forsøke å snu en vanskelig livssituasjon til en situasjon med håp,
mestring og litt mindre stress. Vi ser at i veldig mange tilfeller, kan det være nok med 2-4 timer i uka, for å snu situasjonen.
2019 har vært et år som i mange sammenhenger har vært preget av sammenslåinger. Kartet ser ikke lengre ut slik det har
gjort, vi har fått nye fylker og nye kommuner. Flere av våre avdelinger er også berørt av dette. Noen har fått en større kommune, noen har blitt slått sammen og har måtte organisere seg på nytt. Dette skaper uro og kan være krevende. Samtidig
kan det også gi noen nye muligheter. En bekymring vi hadde var, i og med at vi ikke er en lovpålagt tjeneste, om avdelingene
som ble berørt ville overleve dette? Vil vi skvises ut når budsjetter skal slås sammen, og millioner spares? Hvor mange
koordinatorstillinger forsvinner i det stille? Svaret er i skrivende stund – ingen! Det er tydelig at HSF er godt etablert og
ettertraktet! Lokale politikere og fagmiljø har vernet om HSF med et klart ønske å videreføre tilbudet.
Også hos nasjonale politikere er HSF i vinden, noe som er tydelig i regjeringens strategi for foreldrestøtte. Bufdir har i 2019
åpnet for og bevilget midler direkte til kommuner for oppstart av HSF kontor. Fire kommuner har fått støtte, og tre kontor
har søkt og fått klarsignal for å starte opp. Nesodden var først ut, med oppstart i november. Molde og Bodø starter i 2020. Vi
gleder oss til fortsettelsen.
Som ny nasjonal koordinator i mitt første år, har dette vært et spennende og lærerikt år. HSF byr på mye hjertevarme
og raushet, og samtidig så mye kompetanse og dyktighet. Det er klart at Home-Start som konsept har lykkes på et
fundamentalt nivå. Margaret Harrison, som startet dette på 70-tallet fant en universal nøkkel som fungerer om det er
på Stovner, i Mo i Rana, i Leicester eller i Zambia.
Mennesker har behov for å bli sett, hørt og forstått. Behovet for tilhørighet og vite at man ikke står alene, det er felles for
alle mennesker, uavhengig av kultur, religion og kontekst. Disse behovene får vi bekreftelser på at HSF bistår med å dekke,
og det gjør at arbeidet oppleves utrolig tilfredsstillende.
En stor takk til alle de frivillige familiekontaktene som gir av sin tid, sitt overskudd og sitt hjerte, til de familiene som trenger det.
Takk til alle familiene, som åpner sine hjem, som våger å slippe noen inn, selv når de er i en sårbar fase.
Med engasjement og energi rekrutterer koordinatorer frivillige. De bruker sin kunnskap til å lære opp og veilede familiekontakter. Med innsikt og klokhet kobles familien til “den rette” familiekontakten, og koordinator veileder også familiene ved
behov. Takk til alle koordinatorene for deres innsats.
Til slutt, takk til alle våre samarbeidspartnere, som jobber for at det skal være et HSF kontor i din kommune.
GOD LESNING
*) Ved utregning av statistikk har vi mottatt informasjon om antall familier, barn og aktive familiekontakter fra samtlige
aktive avdelinger. Øvrig tallgrunnlag er mottatt fra 32 avdelinger, og statistikken er derfor basert på dette.
**) Tallet er estimert og derfor unøyaktig.
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K O N S E P T E T Home-Start Familiekontakten (HSF) er et forebyggende og frivillig familiestøtteprogram.
Frivillige familiekontakter besøker småbarnsfamilier, med minst ett barn under skolealder, 2-4 timer én gang per uke. Familiene kan få hjelp og støtte i ca. et halvt år.

H I S T O R I K K 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 2019, 3 stillinger, som er fordelt på nasjonal koordinator, markeds- og kommunikasjonsansvarlig og rådgiver.

N A S J O N A LT K O N T O R 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-, ungdomsog familiedirektoratet (Bufdir).

AV D E L I N G E R 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 2019 var det 50 koordinatorer
fordelt på 37 avdelinger.

W O R L D W I D E 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.»
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Morten Singstad,

Cathrine Nygaard Mellem,

Maria Kaino Holm,

DAGLIG LEDER /
NASJONAL KOORDINATOR, 100%

MARKEDS- OG KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, 100%

RÅDGIVER, 100%

V ISJ O N
MÅ L

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 2019:
• 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.

M ÅLGR U P P E

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.

ÅRSRAPPORT 2019 |
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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.

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

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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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.

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.

7 | Alle de frivillige skal gjennomgå et
forberedelseskurs 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.
8 | Det settes ikke grenser for hvor mange
henvendelser koordinator tar imot. Imidlertid 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.

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 opplæringsmateriell, informasjon og
veiledning.

10 | Alle nasjonale HS organisasjoner
benytter vennskapssymbolet og navnet
HS som logo, ofte med et nasjonalt
navn eller et forklarende ord i tillegg.
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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 «Bøler tekstilverksted, historien om et
verdensrom» ved koordinator Gunhild Jakobsen,
«Livsmestring i selvrealiseringens tid» av Mattias Øhra,
samt «Traumebevisst omsorg i praksis» ved Kristin Stokke
og Anders Dovran fra Stine Sofie senteret.
For øvrig var det fokus på organisasjonens verdier, visjon
og mål som det ble jobbet med i grupper.

ARENDALSUKA
I 2019 fikk vi låne standplass av Frivillighet Norge under
Arendalsuka, samt var til stede på ulike foredrag. Det ble
et «prøveår» for å gjøre oss noen erfaringer. Vi tenker at
for å få fullt utbytte av Arendalsuka krever det mye forberedelse på forhånd, og kanskje bør vi tilstrebe å stå som en
post i programmet neste gang?
NETTVERKSSAMLINGER
4 regionale nettverkssamlinger for HSF-koordinatorer ble gjennomført i mars. Disse ble avholdt hos HSF i Trøgstad, Asker, Oslo (Kirkens
bymisjon) og Trondheim.

STRATEGIPLAN
HSFN har jobbet med å lage en god strategiplan for de neste
tre årene. Denne skal være veiviser i hvordan vi tenker å jobbe
fremover, og vil legge føringer for mye av vårt arbeid.

REKLAMEFRIE DAGER
Vi fikk innvilget fremvisning av vår informasjonsfilm hos
TVNorge og TV2 under reklamefrie dager, og har hatt visninger
i både påske, pinse og jul.
Ved bruk av studioet Raindogs har HSFN fått laget tre korte
animasjonsfilmer. Disse er rettet mot kommuner, frivillige
og familier. Det ble også laget en kortversjon, til bruk på
reklamefrie dager.
8
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TILSTEDEVÆRELSE PÅ KONFERANSER
HSFN har deltatt på ulike konferanser med våre samarbeidspartnere.
På noen har vi også deltatt med egen stand, som vi har bemannet selv
eller ved hjelp av våre koordinatorer. Vi har blant annet vært representert
på: Barnevernkonferansen i Oslo, Frivillighetskonferansen KS i Oslo og
Stavanger, og Helsesykepleierkongressen.

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 LinkedIn.
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 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.

OPPLÆRING AV NYE
KOORDINATORER
Vi hadde to runder
med to dagers opplæring av nye koordinatorer. Til sammen
11 koordinatorer fra
ulike HSF avdelinger.

GJENSIDIGESTIFTELSENS
JULEAKSJON
Det er sjette året på rad at vi deltar
på Gjensidigestiftelsens Juleaksjon.
«Nærmere 80 000 barn lever under
fattigdomsgrensa 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. 262.500 som ble
videreformidlet til 16 av våre lokale
avdelinger. Midlene ble benyttet til
aktiviteter, julegaver og mat som
berørte barna direkte.
467 barn fikk glede av midlene. Sammen
med familiene sender vi en stor takk til
Gjensidigestiftelsen.

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 21. mai.
Nasjonal koordinator Morten Singstad, og barne- og likestillingsminister
Kjell Ingolf Ropstad, ønsket velkommen og åpnet konferansen.
Marco Elsafadi holdt innlegget «Ildsjel og forbilde». En fortelling om hvordan
tilfeldige ildsjeler i hans liv, endret kursen for ham og familien. Han kalte
HSF for ildsjel satt i system – helt fantastisk!
Cecilie Kolflaath Larsen snakket om kultur og kommunikasjon i arbeid med
minoritetsfamilier. Et godt innlegg, hvor vi fikk innblikk i hva ulike kulturer
verdsetter og dermed hvordan ting tolkes ulikt.

ÅRSRAPPORT 2019 |
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INTERNASJONALT NETTVERK
Home-Start Worldwide (HSW) er et nettverk bestående av alle de nasjonale HomeStart organisasjonene.

HOME-START WORLDWIDE HAR 22 MEDLEMSLAND:
EUROPA:

NORD-AMERIKA:

ASIA / STILLEHAVET:

Tjekkia
Danmark
Frankrike
Hellas
Ungarn
Irland
Malta
Nederland
Norge
Polen
Romania
Sverige
Storbritannia

Canada

Australia
Japan
Sri Lanka

AFRIKA:
Burundi
Sør-Afrika
Tanzania
Uganda
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.
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NY WEBSIDE
Home-Start Worldswide
har opprettet en ny webside.
Her håper man å skape en
informasjonsportal som gjør
det lettere å følge med å de
ulike lands aktiviteter.

Home-Start UK – IMPACT REPORT
Home-Start UK er det landet som er desidert størst, både med tanke på antall
avdelinger, frivillige og antall familier som får hjelp og støtte. De har hele 13.000
frivillige, som hjelper 27.000 familier! I 2019 ble det sluppet en «impact report»
som gir innblikk i resultatene de oppnår med arbeidet.
Kort oppsumert viser rapporten at 93% av familiene opplever forbedring
i foreldrenes mentale helse, 94% av familiene er mer involvert i barnas
utvikling og 94% av familiene føler seg mindre isolert.
Hele rapporten kan leses her:
https://www.home-start.org.uk/2019-impact-report-because-childhood-cant-wait
ÅRSRAPPORT 2019 |

11

Anne Hjelle
Styremedlem,
Virksomhetsleder,
Frelsesarmeens
barne- og familievern

Eli Sannem
Styremedlem,
familiekontakt HSF
Rygge, Råde, Våler

Hilde Knudsen
Styremedlem,
koordinator ved HSF
Asker

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

Mari Nordland Berg
Styremedlem,
koordinator HSF
Trondheim

Mani Hussaini
Styremedlem,
politiker og
samfunns- og
myndighetskontakt
for MatPrat

Øyvind Kvello
Styremedlem,
professor
i spesialpedagogikk
NTNU

Morten Singstad
Daglig leder /
Nasjonal koordinator
HSFN
Sekretær for styret

Det ble avholdt 4 styremøter og behandlet 43 saker.
En stor takk til Hilde Knudsen som avsluttet sitt engasjement i styret etter flere år.
Styret mottar ikke styrehonorar for sitt arbeid.
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Tromsø

I 2019 var det til sammen 37 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
Polarsirkelen
av driftstilskuddet fra kommunene
avdelingene operer i.
Mo i Rana

• 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)
• Mo i Rana (Stiftelsen Rana Frivilligsentral)
• Moss (Moss og omegn kvinneråd)
• Nes (kommunen)
• Nesodden (kommunen)
• Oslo (Blå Kors, Frelsesarmeen,

N

NORGE
© Statens kartverk

Trondheim

Kirkens Bymisjon, Oslo Sanitetsforening utgjør

Førde

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)

Ringsaker
Bergen

Hamar

Fjell

Stange

Kongsvinger

Nes
Bærum

Skedsmo
Grorud

OSLO

Nesodden
Asker
Trøgstad
Drammen
Hurum Askim
Moss
Rygge
Sarpsborg
Sandefjord
Fredrikstad
Larvik

Stavanger

Arendal
Kristiansand

UTVIKLING AV ANTALL AVDELINGER
FRA ÅR 2000 TIL 2019

NYE KOMMUNER

Vi fikk en ny avdeling i 2019.
HSF Nesodden drives i kommunal regi. Avdelingene HSF
Sarpsborg og HSF Blå Kors Oslo
har dessverre blitt lagt ned.

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. Det blir stadig flere avdelinger som
har operert i over 20 år, og innsatsen og resultatene vi
oppnår sikrer denne stabiliteten.
I år feiret både HSF Askim og HSF Kirkens bymisjon Oslo
20 årsjubileum!

ÅRSRAPPORT 2019 |
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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 familiekontakten
til en familie.
Koordinatorene har relevante utdannelser som barnevernspedagog, helsesøster, sosionom,
sykepleier og førskolelærer. 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 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.

«Det er en veldig fin familie, så ydmyk og glad for hjelp. Dette er mennesker
som gjorde mye med meg som person, veldig positiv og god opplevelse
å bli kjent med disse»
Familiekontakt
14
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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 aktuelle
møteplasser. Andre tiltak som benyttes er stand på «markedsdager», «åpent hus», seminar med foredrag og tilstedeværelse med evt. foredrag hos samarbeidspartnere som seniorsenter, barnehager og organisasjoner. Ikke minst er
jungeltelegrafen 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 for å oppnå disse målene.
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Vi får jevnlig tilbakemeldinger fra fagmiljøer innenfor helse- og omsorgssektoren
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. HSF blir
trukket frem som et konsept som fyller en rolle kommunene ikke selv har anledning
til å ivareta.

HOME START FAMILIEKONTAKTEN TIL SUNNFJORD!
Dei to siste åra har Home-Start Familiekontakten etablert
seg i Førde i Sunnfjord kommune. Dette ser vi som arbeider
ved Førde barne-og ungdomspsykiatriske poliklinikk (Førde
BUP) som eit viktig tiltak for småbarnsfamiliar i vår region.
Det har vore ei langsiktig prioritering ved Førde BUP å ha
eit godt fagleg tilbod til familiar med barn i aldersgruppa
0-6 år. Det er eige sped– og småbarnsteam som arbeider
med utgreiing og behandling, samt samarbeider med
andre deler av hjelpeapparatet for å skreddersy oppfølging
rundt det enkelte barnet. Vi har også hatt ei sentral rolle i
å arrangere ein årleg to-dagars fagkonferanse som kallast
«Småbarndagane», og er i gong med å planlegge dette for
18 gong i år! I desse samlingane har vi visjon om å auke
fagkunnskap og spre ny kunnskap til fagpersonar som
tverrfagleg arbeider med barn i aldersgruppa 0-6 år i
risikogruppe for psykiske vanskar. Det var i samband med
Småbarndagane i oktober 2016 at dåverande leiar for Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske
helse (R-bup sør-øst), Marit Bergum Hansen, utfordra oss
til å utforske om vi kunne starte med Home-Start i Sunnfjord. Underteikna tok kontakt med noverande koordinator, Inger Cesilie Fitje om dette, og det vart skapa ei gruppe
med deltakarar frå frivilligheitssentralen, helsestasjonen,
16
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Førde kyrkjelege fellesråd og Førde BUP. Eg vil seie at det
låg godt til rette for å starte slikt arbeid - og at ballen rulla
raskt! Eg er imponert over arbeidet som kyrkja har lagt
ned spesielt, og det har vore kjekt å sjå korleis ein har klart
å jobbe tverretateleg for å få til eit godt frivilleg tilbod for
småbarnsfamiliar.
I møte med familiar som treng hjelp frå psykisk helsevern
for barn og unge, erfarer vi at det ofte er praktiske utfordringar i kvardagen som kjennest som det første som trengs og at det å få slik hjelp kan vere ei forutsetning for å kunne
ta til seg behandling. For familiar med lite nettverk ser vi at
Home- Start familiekontakten kan bidra til støtte og auka
meistringskjensle i foreldrerolla.
I det daglege arbeidet ved Førde BUP kjenner vi på at det
er godt å kunne tipse om Home-Start Familiekontakten
til familiar eller hjelpeinstansar - vi kjenner oss trygge på
det grundige arbeidet som blir gjort i utvelging av familiekontakt og oppfølginga som familiane får. Vi ønskjer eit
godt samarbeid framover, og vil bidra i ressursgruppe og
til rekruttering av familiekontaktar i åra som kjem.
Mvh Hildegunn Fauske
Overlege/seksjonsleiar Førde BUP

«Tilbudene vi har på Familiens Hus er alle lavterskel, og vi opplever at Home-Start er med på å utfylle
det foreldrestøttene 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.

TILBAKEMELDING FRA POLITIKERE
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.

TILBAKEMELDING FRA EN
HELSESTASJON I TRONDHEIM:
«Vi på helsestasjon har positive erfaringer med Home
Start, dette gjelder både på jordmorsiden men kanskje
aller helst på helsestasjonsvirksomheten, helsesykepleiere. Vi jobber med alle familier og vi kan knytte de til
familier som har lite nettverk, de som ønsker å ha flere
inn i sitt nettverk og trenger noen med erfaring med
tanke på små barn etc.
Tilbudet supplerer kommunen i avlastning til de familiene
som ikke skal ha målretta tiltak eller krever noe utover
det vanlige støtteapparatet. Dette er et lavterskeltilbud
som imøtekommer kommunens behov.
Vi ser med glede på videre samarbeid og det er viktig at
vi viderefører det samarbeidet vi allerede har etablert.»
Hilsen fra leder av helsesykepleiertjenesten
i en Bydel i Trondheim

Frode Åkenes-Johnsen (SV) og Siri Berg Flaa (H),
Skedsmo kommune
ÅRSRAPPORT 2019 |
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FORBEREDELSESKURS
I 2019 ble det totalt
avholdt 48 kurs, og dette
resulterte i til sammen 202
nye familiekontakter.
De fleste som kommer på
kurs oppgir at de er rekrutterte gjennom frivillig.no,
facebook, hjemmeside og
jungeltelegrafen.

VÅRE FRIVILLIGE - FAMILIEKONTAKTER
Alle nye frivillige som ønsker å bli familiekontakter, må først gjennomføre et forberedelseskurs 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.

«Det har gitt meg energi
å være sammen med
familien.» Frivillig

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

730
2019
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Grafen viser utviklingen av
1000
antall aktive familiekontakter,
fra år 2000 til 2019.   900

730
6%

FAMILIEKONTAKTER HAR BESØKT FAMILIER

94%

KJØNNSFORDELING AV FAMILIEKONTAKTENE
KVINNER
MENN

34% 53%

3% 9%

YRKESSTATUS PÅ FAMILIEKONTAKTENE
PENSJONISTER
YRKESAKTIVE
STUDENTER
ANNET

86%

14%

FAMILIEKONTAKTER MED/UTEN
FORELDREERFARING
MED FORELDREERFARING
UTEN FORELDREERFARING

30%

4%
2%
9%

26%

9%

ALDERSFORDELING AV FAMILIEKONTAKTENE
18 - 24 ÅR
25 - 34 ÅR
35 - 44 ÅR
45 - 54 ÅR

55 - 64 ÅR
65 - 74 ÅR
OVER 74 ÅR

20%
«Det har vært veldig kjekt. En lett og åpen familie, som det var fint å være «en del av».
Synes hver gang var et eventyr.» Frivillig
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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.

«Takket være familiekontakten har jeg fått tilbake forholdet til min eldste datter. Mine to minste barn tar
all min oppmerksomhet. Nå har jeg og min eldste datter en ettermiddag i uka som er vår, noe som har
bygget opp igjen det forholdet vi var i ferd med å miste, og det er mindre utagering på skolen.» Mamma
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«Vi fikk mer fritid, og kunne ordne ting i huset / hagen som ellers ikke hadde vært mulig.
Det beste er turer vi fikk, og familiekontakten kom med en energi som var veldig positiv
for alle sammen. Barnet fikk for første gang tilknytning til en annen voksenperson.
Veldig fornøyde med programmet og muligheten for at vi fikk en familiekontakt!» Familie

1034
55%

FAMILIER

45%

FORELDRENES SIVILSTATUS
GIFT/SAMBOER
ALENEFORELDER

42%

35% 17% 6%

ALDER PÅ BARNA I FAMILIENE
BARN 0 - 2 ÅR
BARN 3 - 6 ÅR
BARN 7 - 12 ÅR
BARN 13 ÅR OG ELDRE

46%

38% 16%

FAMILIENS BAKGRUNN
FAMILIER HVOR BARNA ER NORSKFØDTE,
MED 2 NORSKFØDTE FORELDRE
FAMILIER HVOR BARNA HAR INNVANDRERBAKGRUNN
FAMILIER HVOR BARNA HAR FORELDRE
MED BLANDET BAKGRUNN

HVILKE UTFORDRINGER HAR FAMILIENE?

8% Familier med flerfødsel
25% Familier med aleneforeldre
8% Familier som har innvandret til Norge
og er i en integreringsfase
11% Familier hvor foreldre har særskilte behov
13% Familier med barn med særskilte behov
31% Familier med manglende/ dårlig fungerende nettverk
5% Annet

2130

HVA ØNSKER
FAMILIENE
STØTTE TIL?
46%
26%
27%
2%

Avlastning
Foreldrestøtte
Nettverk
Annet

ASYL/FLYKTNINGSTATUS

BARN

Basert på familiene med innvandrerbakgrunn
• 2 familier som bor på transitteller asylmottak
• 57  bosatte flyktningfamilier som følger introduksjonsprogrammet
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«Datteren vår er mer glad og mindre lei seg nå. Hun har lært ting hun ikke har
kunnet. Familiekontakten har vært med på foreldresamtale.» Familie

46%

19% 4% 31%

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

183 familier har hatt besøk av koordinator og venter på familiekontakt ved årsskiftet.
151 familier har hatt besøk av koordinator, men det har ikke blitt aktuelt med familiekontakt.

15% av familiene totalt er registrert å ha
mottatt annen form for hjelp/veiledning/
avlastning etter at de startet med HSF. Fra:
• Helsestasjon (10%)
• Barnevern (28%)
• Familievernkontor (10%)
• PPT (7%)
• Psykolog (15%)
• Andre (30%)

50% av familiene mottok annen form for
hjelp/veiledning/avlastning før de startet
med HSF. Fra:
• Helsestasjon (14%)
• Barnevern (20%)
• Familievernkontor (11%)
• PPT (8%)
• Psykolog (12%)
• Andre (34%)

FAMILIER
BARN
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 2019.

FAMILIEN SELV
HELSESTASJON
BARNEHAGE
SKOLE
FAMILIEVERNKONTOR
LEGE
SYKEHUS
PSYKISK HELSEVERN
BARNEVERNTJENESTEN
PPT
FLYKTNING- OG/ELLER ASYLINSTANSER
ANDRE

HVEM HENVENDER SEG PÅ
VEGNE AV FAMILIENE

15
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Barna har innvandrerbakgrunn: 38%
Barna har foreldre med blandet bakgrunn: 12%
Barna er norskfødte, med 2 norskfødte foreldre: 50%
Antall søsken til barn med særskilte behov: 277
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 familiekontaktens 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 2019 fikk disse avdelingene økonomisk støtte fra HSFN til stillinger for å fokusere på familier som har barn med
særskilte behov: Kirkens Bymisjon Trondheim og Kirkens Bymisjon Bergen
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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 HomeStart+, som startet opp i 2019. Dette 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 tilsvarende 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.
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 foreldre,
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 godkjent 5 avdelinger til pilotprosjektet Home-Start+. Fire av disse
startet opp tilbudet fra 2019 og en avdeling starter opp fra 2020. Vi ser frem til å følge utviklingen sammen med våre
dyktige koordinatorer som skal jobbe med Home-Start+.

Home-Start Familiekontakten Norge
Postboks 1, Røa, 0701 Oslo
Tlf: 22 06 51 00
post@homestartnorge.no
www.homestartnorge.no

