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Der 2020 tok oss med overraskelse, og plasserte en pan-
demi i fanget på oss, har 2021 vært mer stillfarende og 
snikende. Det har vært et år for håp, «alt blir bra», men også 
fortvilelse når alt ikke ble bra likevel. Da vaksinene endelig 
kom, skulle alt blir bedre. Men så måtte vi få både andre 
og tredje dose. Det har vært et år hvor vi har blitt vant til å 
leve i pandemi, hvor stadige avlysninger og utsettelser ikke 
lengre skaper de store emosjonelle bevegelsene. «Det er 
bare sånn det er». 

Barn har blitt vant til å se både egne foreldre og andre med 
munnbind, at besøk i stua er noe som tilhører sjeldenhetene, 
og kinobesøk eller andre felles aktiviteter har for mange blitt 
en eksotisk opplevelse. For meg og mange av oss som jobber 
med barnefamilier, har det vært litt underlig og trist å se 
at noe av det som har skapt mest engasjement knyttet til 
korona, i hvert fall i media, er stenging av skjenkesteder og 
vinmonopol. Jeg tror likevel politikere i alle leire, har gjort 
sitt beste for å imøtekomme denne vanskelige perioden. Det 
har vært mange krav og behov.

Heldigvis har mange av våre familier fått besøk ukentlig, 
også dette året. I februar kunne vi med støtte fra BUF-
DIR erklære at vi var en «nødvendig hjemmetjeneste», og 
dermed omgå forbudet – der hvor familier hadde et prekært 
behov. Det tenker jeg er et tydelig signal fra myndighetene, 
om at jobben Home-Start gjør er så viktig – og for noen, er 
den helt nødvendig! Så har det også vært mange familie-
kontakter som ikke har ønsket å gå inn i noen ny familie i 
denne tiden, eller som har villet vente på neste vaksine-
dose og så videre. Det er jo forståelig, for mange av våre 
familiekontakter har vært utsatt og tilhørt en risikogruppe. 
Også for noen familier har det vært slik. Det er klart at aktivi-
tetstallene våre, også i år er merket av dette. 

I år har vi hatt 661 aktive familiekontakter, som har vært 
inne i 856 familier. Totalt har 1801 barn fått hjelp og støtte 
fra Home-Start Familiekontakten. Vi nærmer oss tallene 
før pandemien, men er ikke helt der ennå.

2021 har også vært året hvor vi har fått flere nye avdelinger. 
I 2020 kunne vi telle 34 avdelinger, og i 2021 var vi blitt 39. 
Det er over all forventning, i den perioden vi befinner oss 
i. Heldigvis har vi BUFDIR med på laget, som har støttet 
flere kommuner med oppstart av Home-Start avdelinger. 
Nå håper vi på videre vekst, samtidig som vi ser at det er 
krevende å vokse. Det krever ressurser, god planlegging og 
god tilrettelegging. 

Vi hadde som mål å ha klar både et digitalt system for 
oppbevaring av informasjon, og en digital håndbok for koor-
dinatorene.Begge deler er underveis, men ikke helt ferdig 
ennå, men det vil være gode verktøy for å kunne fortsette 
veksten. En god grunnmur, og godt fundament er viktig når 
man skal bygge, og jeg gleder meg over teamet som nå er 
på nasjonalt kontor. Full av vilje, energi og pågangsmot, til 
tross for noen ganger uoverkommelige oppgaver. Vi håper 
at BUFDIR vil fortsette å satse offensivt på Home-Start, så vi 
har ressursene vi trenger for å kunne tilby Home-Start flere 
steder i landet! Det må være et mål.

I fjor måtte vi arrangere vår nasjonale koordinatorsam-
ling digitalt, og det var en skuffelse for mange å ikke kunne 
møtes. I år, kunne vi endelig møtes igjen, alle koordina-
torene samlet. Det var fantastisk å få treffe alle sammen, 
og tilbringe ikke bare to, men tre dager sammen i Sand-
efjord. Disse samlingene gir oss både faglig input, men 
også sosiale input som er så viktig for en organisa- 
sjon som er spredt rundt med ulike driftere. Det å skape 
en felles identitet, felles verdigrunnlag og felles forståelse 
for hva Home-Start er og skal være, er viktig.

I fjor avsluttet jeg innlederen med at vi ville huske 2020 
som annerledesåret, og at vi håpet 2021 skulle bli året alt 
ordnet seg. Mot slutten av 2021 ble det nye restriksjoner, 
og det så ikke veldig lyst ut, men i skrivende stund, februar 
2022, ser det jammen meg ut som at, 2022 kan bli året hvor 
alt ordner seg.                                                        GOD LESNING

HSFN holder utendørs intervjuer 
i februar 2021, midt under pandemi  
og nedstengning. Morten Singstad 
i front med Maria Kaino Holm bak 
fra venstre og Cathrine N. Mellem 
til høyre. 
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KO 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 TO 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 3,5 stillinger i 2021, fordelt på nasjonal 
koordinator, markeds- og kommunikasjonsansvarlig, rådgiver og kontormedarbeider.

N A SJ O N A LT  KO N TO 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 nettverks-
organisasjon som mottar midler fra Barne-, ungdoms- og 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 2021 
var det 49 koordinatorstillinger. I løpet av året var det 39 HSF-avdelinger, 1 ble nedlagt og 3 var ikke operative før 
ved nyttårsskiftet. 

WO R L DW I D E  Home-Start Worldwide (HSW) godkjenner alle land som ønsker å arbeide med Home-Start, for 
tiden er det godkjent 22 land. Alle land må rette seg etter «Erklæring om prinsipper og metoder.»

Cathrine Nygaard Mellem, 
MARKEDS- OG KOMMUNIKA-
SJONSANSVARLIG

Edita Daulova, 
KONTORMEDARBEIDER

Maria Kaino Holm, 
RÅDGIVER

Morten Singstad,  DAGLIG LEDER / NASJONAL KOORDINATOR

Home-Start Familiekontakten Norge 
som feirer 5 nye avdelinger!
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VISJON  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.

MÅL 
Organisasjonens hovedoppgave er å bedre småbarnsfamiliers livssituasjon, gjennom støtte gitt 
av familiekontakter (frivillige) i familiens eget hjem. HSF skal være et forebyggende lavterskel-
tilbud, hvor familiene selv definerer sitt behov.

Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. 

MÅLGRUPPE 
Målgruppen for HSFs familiestøtteprogram er småbarnsfamilier med minst ett barn under skole-
alder. Behovene til familiene som får hjelp er ulike, avhengig av livssituasjon. Uten familiekontaktene 
kan ikke HSF tilby småbarnsfamilier den støtten de etterspør. Derfor er også de frivillige en mål-
gruppe, da HSF er helt avhengig av å rekruttere frivillige som blir familiekontakter. 

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.

Illustrasjonsfoto: H
om

e-Start Fam
iliekontakten
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Representanter fra alle land som har Home-Start (HS) definerte i 1999 en erklæring om mål, metoder og organisering av HS. 
Erklæringen er et fundament for arbeidet med HS over hele verden.

Nettverket Home-Start Worldwide (HSW) består av alle landene som benytter HSs metoder. HSs tilbud er regelmessig støtte, 
vennskap og praktisk hjelp fra frivillige, til småbarnsfamilier. Støtten gis først og fremst i familiens eget hjem. Innsatsen kan 
avverge kritiske perioder, ved at familier i en vanskelig situasjon får den støtten de trenger for å takle hverdagen bedre.

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

3   | Hver HS-avdeling må sikte mot å styrke selvtilliten og uavhengigheten til familien ved å:

• Tilby støtte, vennskap og praktisk hjelp til familier som har minst ett barn under skolealder.
• Hovedsakelig møte familiene i deres eget hjem der vanskelighetene oppleves, og hvor familiemedlemmenes verdighet

blir respektert og ivaretatt.
• Forsikre de voksne om at det ikke er uvanlig å møte utfordringer i foreldrerollen. Hjelpe til med å se gledene ved familielivet.
• Utvikle en relasjon til familien der opplevelser og erfaringer kan deles, og innsikt og forståelse kan øke. Fleksibilitet for

å ivareta ulike behov vektlegges.
• Fremheve foreldrenes sterke sider. Gi støtte for å bidra til økt trivsel og selvtillit, som igjen kommer barna til gode.
• Oppmuntre familien til å utvide sitt nettverk, og til å benytte tjenester og støtteapparat som er tilgjengelig i kommunen.

2  |  HS er forpliktet i forhold til menneskerettig- 
hetserklæringen. 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.

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 ut-
fordringer 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.

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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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.

Illustrasjonsfoto: H
om

e-Start Fam
iliekontakten
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Det ble avholdt 4 styremøter og behandlet 32 saker.

En stor takk til Elisabeth Evensen som avsluttet sitt engasjement som varamedlem 
og styremedlem etter 6 år, og til Kjell Erik Ullmann Øie for 6 år som styreleder.

Styret mottar ikke styrehonorar for sitt arbeid.

Anne Hernæs Hjelle 
Styremedlem, 
virksomhetsleder 
i Frelsesarmeens 
barne- og familievern

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

Øyvind Kvello 
Styremedlem, 
professor ved Institutt 
for pedagogikk og 
livslang læring, NTNU

Morten Singstad
Sekretær for styret,
daglig leder / 
nasjonal koordinator 
HSFN

Line Ødegård
Styremedlem, 
familiekontakt HSF 
Hamar      

Elisabeth Evensen
Styremedlem, 
koordinator ved HSF 
Larvik

Mari Nordland Berg
Styremedlem,  
koordinator ved HSF 
Trondheim

Mani Hussaini
Styremedlem, 
stortingspolitiker

STYRET
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Indre Østfold

• Arendal (Frelsesarmeen)

• Asker (kommunen)

• Aurskog-Høland (kommunen)

• Bergen (Kirkens Bymisjon)

• Bodø (kommunen)

• Bærum (kommunen)

• Drammen (Frelsesarmeen)

• Fauske (kommunen)

• Fredrikstad (Frivillighetssentralene i Fredrikstad)

• Hamar (kommunen)

• Indre Østfold (kommunen)

• Kongsvinger (kommunen)

• Kristiansand (Frelsesarmeen)

• Larvik (kommunen)

• Lillestrøm (kommunen)

• Mo i Rana (Stiftelsen Rana Frivilligsentral)

• Moss/Råde/Våler (Kirkens Bymisjon Moss)

• Molde (Frelsesarmeen)

• Nes (kommunen)

• Nesodden (kommunen)

• Oslo (Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon,
Oslo Sanitetsforening, utgjør til sammen
9 avdelinger)

I 2021 var det til sammen 39 HSF  avdelinger i Norge. 
17 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 opererer i.

• Rakkestad (kommunen)

• Ringsaker (kommunen)

• Sandefjord (kommunen)

• Stange (kommunen)

• Stavanger (Frelsesarmeen)

• Sunnfjord (kommunen)

• Tromsø (Kirkens Bymisjon)

• Trondheim (Kirkens Bymisjon)

• Tønsberg (Frelsesarmeen)

• Øygarden  (KFUK-KFUM)
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 
over mange år, og innsatsen og resultatene vi 
oppnår sikrer denne stabiliteten.
Disse avdelingene markerte jubileum i 2021:
- 25 år: Asker og Bærum
- 20 år: Rana
- 10 år: Nordre Aker bydel i Oslo, Kongsvinger, 

Moss/Råde/Våler 

ENDRINGER I AVDELINGER
Vi fikk 5 nye avdelinger i 2021. 
De nye avdelingene i Aurskog-
Høland, Fauske og Rakkestad 
driftes av kommunen, mens 
avdelingene i bydel Bjerke i 
Oslo, samt Tønsberg driftes av 
Frelsesarmeen. Det var kun 
avdelingene i Aurskog-Høland og 
bydel Bjerke i Oslo som var i drift 
i 2021. Avdelingen i Stange ble 
dessverre nedlagt i løpet av året.

UTVIKLING AV ANTALL AVDELINGER 
FRA ÅR 2000 TIL 2021

AVDELINGER

2119 201715 16 1813 1411 1209 100706 08050301 02 0400

39 avdelinger totalt i 2021: 1 nedlagt (Stange), 
3 ikke operative før 2022 (Rakkestad, Fauske, 
Tønsberg).

ÅRSRAPPORT 2021  |      9
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Home-Start Familiekontakten (HSF) har eksistert i Norge 
i 25 år, nasjonalt kontor (HSFN) i 20 år. På de 20 årene 
har antallet avdelinger gått fra 10 til 38. Inntil 2019 
hadde nettverksorganisasjonen hatt samme leder 
ved nasjonalt kontor. HSF har et godt erfaringsgrunn-
lag knyttet til frivillig familiestøttende arbeid, og mottar  
generelt gode tilbakemeldinger fra hjelpeapparatet. 

HSF er en nettverksorganisasjon og de ulike loka-
le kontorene/ avdelingene er driftet av ulike driftere, 
som organisasjoner, stiftelser og kommuner. Alle 
driftere må ha en samarbeidsavtale med HSFN men 

de har selv arbeidsgiveransvaret for koordinator. Dette 
oppleves i utgangspunktet som en god driftsform, men 
også utfordrende knyttet til mandat og co-branding  
(2 merkevarer som skal kommuniseres sammen).

Vi opplever en etterspørsel etter tilbudet som HSF  
representerer i flere kommuner, og ser et stort potensial 
for å øke tilstedeværelsen vår geografisk. Home-Start 
Familiekontakten er som regel godt kjent i de fagmiljøer 
vi allerede opererer i, men er mindre kjent i den allmenne 
befolkning. Dette er en utfordring når vi skal ekspandere 
til nye kommuner.

Home-Start Familiekontakten Norge har laget en 3-årig strategiplan for 2020-2022.  
Fokusområdene disse årene skal være kvalitetssikring, merkevarebygging, ekspansjon og 
rekruttering. Planen er laget ut ifra en situasjonsanalyse som ble gjort i 2019:

Illustrasjonsfoto: H
om

e-Start Fam
iliekontakten

STRATEGI
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I 2021 HAR VI 
JOBBET MED:

I organisasjonen finnes det rutiner og retningslinjer, men 
mange av disse er uskrevne/ikke nedfelt eller har behov 
for en oppdatering. Retningslinjer mangler også på en del 
felt. Med stadig økende antall avdelinger, nye koordinatorer 
og driftere er det et behov for å rydde i dette, og lage et 
system som er enklere for koordinatorer og administra- 
sjon å forholde seg til.

For å lage dette gjennomførbart har vi delt ned strate-
giplanen i aktivitetsplaner for de ulike årene. 

KVALITETSSIKRING
Det er laget en digital plattform for E-håndboken. Innhol-
det er lagt inn, men det gjenstår noe arbeid med bear-
beiding og tilpasning. En lansering av håndboken er plan-
lagt til våren 2022. 
 
Prosjektet med å digitalisere data i organisasjonen har 
det vært jobbet med hele året. Prosjektet var planlagt fer-
digstilt høsten 2021, og en lansering var planlagt i løpet av 
høsten, med obligatorisk bruk fra januar 2022. Dessverre 
er det større forsinkelse i utviklingen av systemet, som 
gjør at prosjektet nå forventes ferdigstilt i løpet av 2022.

Prosjektet som omhandler familier som har barn med 
særskilte behov skulle evalueres i løpet av 2021. På 
grunn av ressursmangel ved nasjonalt kontor, er pros-
jektet nå flyttet til 2022. 

EKSPANSJON
HSFN har jobbet aktivt med kommuner, både de som 
har ligget som definerte målkommuner i strategiplanen, 
men også flere andre kommuner som har tatt kontakt. 
Dette kombinert med et tett samarbeid med BUFDIR, har 
ført til flere nye avdelinger. I 2021 fikk vi 5 nye avdelinger.

REKRUTTERING
Vi har hatt fokus på rekruttering på våre samlinger, og 
arbeidet med dette kontinuerlig.

MERKEVAREBYGGING 
Jubileumskonferansen som var planlagt i 2020 ble ut-
satt grunnet restriksjoner. Dessverre var problemet likt 
høsten 2021, i tillegg til store kapasitetsproblemer på 
nasjonalt kontor. Det ble besluttet at jubileumskonferan-
sen ble avlyst.

HSFN har jobbet med å få en kronikk på plass i lands-
dekkende media. I slutten av oktober ble den lagt ut både 
digitalt og i papirutgaven, og vi har fått stor respons på 
denne. 

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI
Det har lenge vært en plan for å lage en kommunika- 
sjonsstrategi for HSF, men med begrensede ressurser 
er vi avhengig av ikke bite over for mye om gangen. For 
strategiperioden 2023-2025 har vi en plan om å lage en 
kommunikasjonsstrategi. I 2021 fikk vi derimot et uven-
tet tilbud fra Prosperastiftelsen om et samarbeid basert 
på probono for å jobbe med en kommunikasjonsstrategi 
og merkevarebygging. Dette tilbudet slo vi til på, og har 
fått et godt grunnlag for videre arbeid, og vi ser frem til å 
starte på dette viktige arbeidet.
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INTERNASJONALT NETTVERK 
Home-Start Worldwide (HSW) er et nettverk bestående av alle de 
nasjonale Home-Start organisasjonene, som for tiden teller 22 land. 

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 fysisk konferanse, og har ellers dialog gjennom 
deltakelse på ulike konferanser, samarbeidsprosjekter og erfaringsutveksling.

Den fysiske konferansen i 2020 skulle avholdes på Malta, men ble utsatt til 2021 og deretter til 2022 grunnet Covid-19. 
Det ble i november 2021 avholdt en digital konferanse over 2 dager.  

AFRIKA: 
Burundi
Sør-Afrika
Tanzania
Uganda
Zambia

ASIA / 
STILLEHAVET: 
Australia
Japan
Sri Lanka

NORD- 
AMERIKA: 
Canada 

EUROPA: 
Belgia
Danmark
Frankrike
Hellas
Irland
Malta
Nederland
Norge
Polen
Romania
Storbritannia
Tsjekkia
Ungarn

HOME-START WORLDWIDE HAR 22 MEDLEMSLAND:
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SAMARBEID MED HSW 
Vi kommer ikke unna at Covid-19 har påvirket Home-Start arbeidet, i alle land. Andre 
steder i verden, som ikke har de mulighetene vi har i Norge, har merket dette enda mer. 
Det er flere av våre avdelinger ute i verden som har familier i ekstrem fattigdom, uten et 
offentlig hjelpeapparat rundt seg og uten vaksinesentre som tilbyr vaksiner. Man blir fort 
klar over at verden er urettferdig i fordeling av alle goder. Home-Start har likevel fortsatt 
sitt arbeid, og er ett av initiativene som gir håp.

I vårt samarbeid med HSW har vi i 2021 jobbet med dokumentet vi på norsk kaller prinsipper og metoder, som ble 
opprettet av HSW i 1999. Dette har fungert som et slags grunnlagsdokument for HSF i både i Norge og mange andre 
land.Likevel ser vi at implementeringen av nye kvalitetsindikatorer og nye krav, har skjøvet dette dokumentet litt ut på 
sidelinjen. HSFN har i samarbeid med HS Danmark fremmet forslag om å revidere dokumentet, slik at alle kvalitetskrav 
i HSW blir mer enhetlig. Det ble opprettet en gruppe våren 2021, bestående av representanter fra flere nasjonale kontor. 
Gruppen ble ledet av Evi Hatzivarnava fra HS Hellas, og Morten Singstad deltok fra HSFN. Arbeidet ble ferdigstilt før 
årsslutt, og styret i HSW skal beslutte en endring. Endringen vil oversettes til norsk og erstatte eksisterende dokument.

Det ble i 2021 også opprettet en markeds- og kommunikasjonsgruppe hvor HSW har engasjert Jenna Mackle som 
har ansvar for å utvikle og sikre markedsføring for HSW, samt dele erfaringer etc. Cathrine Mellem representerer 
HSFN i denne gruppa.

Illustrasjonsfoto: H
om

e-Start Fam
iliekontakten
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KOORDINATORSAMLING
Forum for Nasjonalt Nettverk (FNN) ble gjennomført ved 
Scandic Park Sandefjord i 6. - 8. september. Dette er en 
samling for alle landets koordinatorer. Forumet benyttes til 
faglig påfyll, nettverksbygging og erfaringsutveksling. I år ble 
samlingen utvidet fra to til tre dager, hvor første dag ble en ren 
sosial happening, for å bøte på to år uten sosiale treffpunkt. 
Det var kjærkomment, og den ekstra dagen ble satt stor pris 
på av koordinatorene. Da delte vi oss med ulike aktiviteter 
første del, hvorpå vi tok en båttur ut på en øy utenfor 
Sandefjord, og spiste en god middag.

Nasjonal koordinator Morten Singstad åpnet dag to med 
å si litt om Home-Start etter pandemien, som en rød tråd 
i samlingen. Her ble det også sagt litt om status på strategi- 
planen og prosjekter hos HSFN. Videre var det valg av 
styrerepresentant, før HSF Trondheim presenterte arbeidet 
med koordinatorhåndboken. Cathrine Mellem ved nasjonalt 
kontor fortalte litt om kommunikasjonsstrategi og anbe-
falinger fra Prosperateamet, før Magnus Nystrand hadde 
et minikurs om PR og mediekommunikasjon. Elin Westby 
Herikstad og Jonatan Hansen Lønnegreen fra Frelsesarmeen 
kom og fortalte om fattigdom i Norge.

Dag 3 besto av et innlegg fra 1001 dager og RBUP, Lena Yri 
Engelsen og Gro Vatne Brean, som fortalte om perinatal 
mental helse. Til slutt holdt Mali Storbækken fra Reform – 
ressurssenter for menn et innlegg om betydningen av farskap 
og inkludering av fedre.

OPPLÆRING AV NYE KOORDINATORER
Det har vært to runder med to dagers opplæring av nye koordinatorer, 
samt en digital runde med tre dagers opplæring. Til sammen 10 
koordinatorer fra ulike HSF avdelinger.

KONFERANSER OG SEMINARER
I år som i fjor har det blitt mindre deltakelse på konferanser. Digitalt 
har vi vært med på «Dialogforum for frivillige organisasjoner på 
foreldrestøttefeltet» samt flere webinar gjennom Home-Start World-
wide. Konferansen som skulle vært i Malta i november ble også digital.

Fysisk deltok vi på «Perinatal mental helse v/landsforeningen 1001 
dager», samt «Frivillighetens dag» som Frivillighet Norge arrangerte 
i desember.

BOKLANSERING
Wenche Heimholt Isachsen skrev i 2021 boken «Magiske hverdags- 
øyeblikk – Home-Start Familiekontantens historie gjennom 25 år». 
I desember hadde vi en boklansering hvor Wenche fortalte litt om 
prosessen og boka. Professor ved VID, Stephen Sirris, hadde også  
et innlegg om frivillighetsledelse. Seansen ble fulgt både på VID  
og digitalt, hvor den ble streamet.

NETTVERKSSAMLINGER
4 regionale nettverkssamlinger for HSF-koordinatorer var planlagt 
gjennomført i mars og mai. Samlingene ble avholdt digitalt grunnet 
covid-19. 
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ENDRINGER PÅ NASJONALT KONTOR
I 2021 ble det lyst ut et vikariat i 50 % stilling på nasjonalt kontor, som 
kontormedarbeider. Med så mange prosjekter som foregår var det tvingende 
nødvendig å få på plass en person. Edita Daulova ble ansatt, og startet 1.mars 
og var på nasjonalt kontor ut året.

Med større stab var det behov for flere / mer kontorplass, samtidig som 
pandemien og hjemmekontortilværelsen gjorde at vi gjorde oss noen tanker 
om kontorlokaler og våre behov. Det endte med at vi i juni sa opp avtalen på 
Røa, og flyttet inn i lokaler i Sandvika i stedet. Der disponerer vi øverste etasje 
i et fantastisk hus med nydelig utsikt over fjorden, og god plass til oss alle. 

ÅPNE MØTER
Åpne møter for koordinatorer på Zoom ble 
videreført inn i 2021. I en tid med mye hjemme- 
kontor og lite fysiske møter, ble dette for 
mange et kjærkomment bidrag i hverdagen. 
Agendaen var åpen, og det var rom for både 
drøft, veiledning og kaffeprat. 

Selv om de fleste nok foretrekker at 
kaffepraten fremover ikke er digital, så tar vi 
med oss de gode erfaringene med å møtes på 
tvers av fylkesgrenser og lange geografiske 
avstander, og planlegger for hvordan vi kan 
bruke digitale treff for HS-nettverket på nyttige 
måter i fremtiden.

JUBILEER
Det er flere avdelinger som har 
markert jubileum i år. HSFN har vært 
til stede på 10 års jubileum i Moss/
Råde/Våler, 20 års jubileum i Rana, 
og 25 års jubileum i Asker. Det var 
fine markeringer, hos noen fantastisk 
flotte avdelinger, og det er en stor 
opplevelse å få lov til å være med 
på å feire våre avdelinger.

BILDEBANK
Det var på tide å fornye bildebanken, og i år 
fikk vi satt av midler til dette. Vi leide inn en 
fotograf, og hyret venner og kjente som stilte 
opp som modeller. De fikk «betalt» i form av et 
gavekort hver, og på den måten har vi fått mange 
illustrerende bilder som nå er til benyttelse for 
koordinatorene.

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

Sosiale medier er en effektiv kanal å kommunisere med omverdenen på, 
hovedsakelig er det Facebook og Instagram som blir benyttet. I tillegg har 
vi stor nytte av Frivillighet Norge sin portal for rekruttering av frivillige – 
frivillig.no. I tillegg til egne innlegg på de sosiale mediekanalene har vi kjørt 
betalt annonsekampanje i forbindelse med jul, og fremmet enkelte innlegg 
i løpet av året.

I 2021 har vi ved hjelp av medieovervåkning avdekket at vi har hatt 194 artikler 
i pressen som har omtalt Home-Start Familiekontakten, i 63 unike medier. 

Vi har fått plass på Reklamefrie dager hos TVNorge i påsken,  
og hos TV2 i påske, pinse og jul. 

HSFN bidrar med brosjyremateriell, plakater, flyers og annonser til Facebook, 
som lokale avdelinger bruker i sin lokale markedsføring av konseptet.

DIGITALISERING
Det er i 2021 brukt mye ressurser og krefter på et 
av hovedmålene i strategiplanen – digitalisering. Vi 
innledet er samarbeid med Knowit i april 2021 for å få 
laget et system for oppbevaring av personopplysninger. 
Dette arbeidet har vært og er krevende. Det er mange 
faktorer som spiller inn, for å få på plass et bruker- 
vennlig, tilpasset system som også ivaretar personvern-
lovverket. Planen var å ha dette klart i løpet av høsten 
2021, med oppstart i januar 2022. Dessverre er pro-
sjektet forsinket, og vi klarte ikke å få dette i land slik 
som planlagt. I løpet av 2022 skal systemet være i drift.

Det er også planlagt en e-håndbok. I samarbeid med 
HSF Trondheim ble det utarbeidet innhold til e-hånd-
boken i 2020. I 2021 har vi utarbeidet en digital plattform, 
som nå er tilgjengelig. Så gjenstår det en jobb med å 
tilpasse innholdet, slik at det passer for bruk i en digital 
form. Dette gjøres i løpet av 2022.
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FAGRÅD
Fagrådet er et rådgivende organ underlagt HSFN. Det består av 5 koordinatorer, samt en 
representant fra HSFN. I 2021 var medlemmene i fagrådet: Gunn Skinlo (HSF Bergen), Hilde 
Lam (HSF Frelsesarmeen Kristiansand), Inger Cesilie Fitje (HSF Sunnfjord), Lene Mathisen 
(HSF Fredrikstad), Maria Kaino Holm (HSFN) og Søsse Audestad (HSF Asker). 

Koordinatorene representerer en variasjon av fagbakgrunn, fartstid i HSF, geografisk tilhørighet, samt 
driftere, for å representere mangfoldet av koordinatorer i organisasjonen. Fagrådet skal gi råd til HSFN 
på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fagrådet skal kunne drøfte saker av interesse innenfor frivillighet, 
barnevern og familie-/foreldrestøtte. Fagrådets mandat er å:

• Rådgi HSFN i arbeidet med kvalitetssikring og videreutvikling av HSF konseptet.

• Bidra med å holde HSF oppdatert innenfor gjeldende fagutvikling og forskning innenfor  
 familie-/foreldrestøtte og barnevern.

• Rådgi i enkelte saker inn mot Home-Start Worldwide.

I år har fagrådet vært til stor hjelp i drøftinger knyttet til bl.a. prioriterte områder for fagutvikling 
og fokusområder i HSF, retningslinjer og gjeldende praksis, samt innhold til høstens koordinatorsamling.

Prospera-temaet besto av konsulenter med bred kompetanse på strategi, 
kommunikasjon, merkevarebygging og frivillighet: Ellen Lühr, Elisabeth 
Thune, Jarle Nerland, Lise Andresen, Liv Bævre, Liva Adéle Øverland og 
Trude Julie Dommerud. 

Bakgrunn
Ønsket situasjon er at HSF har bygget seg et merkenavn som er kjent hos 
flere, og dermed blir lettere å sitere og å oppsøke. Når merkevaren Home 
Start Familiekontakten er godt etablert, vil etableringen av nye avdelinger, 
rekrutteringen av familiekontakter og familier være enklere.

Leveransen fra Prospera
Prosjektteamet så på hvordan Home-Start Familiekontakten kan bli bedre 
kjent, og få økt profilering rundt merkevaren nasjonalt og lokalt. De utarbeidet 
et rammeverk for en kommunikasjonsstrategi, denne dreier seg i stor grad 
om å styrke merkevaren. Det ble også utarbeidet en verktøykasse for hele 
organisasjonen, med maler og best-practice for å nå målet om økt synlighet 
og en mer enhetlig profil, uansett hvem som er avsender. Det ble ikke levert 
forslag til gjennomføring av tiltakene i rapporten, dette skal HSFN selv jobbe 
med. HSFN er svært takknemlige for det suverene arbeidet som ble nedlagt 
av Prospera-teamet.

PROSPERASTIFTELSEN
Prosperastiftelsen er et pro bono-nettverk som består av konsulenter med høyere utdannelse, og arbeidserfaring 
fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor. HSFN var så heldige å få tildelt et prosjekt fra stiftelsen 
da vi søkte om bistand med å utarbeide en kommunikasjonsstrategi. Prosjektet ble tildelt i 2020 og arbeidet 
påbegynt i januar 2021. Prosjektet hadde 3 måneders varighet av 60 timer på kveldstid. Gjensidigestiftelsen 
bisto med midler til administrasjon. 

«Det betyr så mye at noen tenker på 
oss. Livet er litt tøft.» (Familie)
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GJENSIDIGESTIFTELSEN
AKTIVITETER FOR FAMILIENE 
I SAMARBEID MED GJENSIDIGESTIFTELSEN
I 2021 har Gjensidigestiftelsen igjen bidratt til å gjøre en stor for-
skjell for mange av våre familier. I et år preget av mye frustrasjon 
og lengsel etter å kunne hjelpe enda mer enn restriksjonene har 
tillatt, har det vært fantastisk å få muligheten til å delta på 2 ulike 
aksjoner i regi av Gjensidigestiftelsen.

«Vi er litt i sjokk – vet ikke helt hva vi skal si..»  (Familie)

Til sammen er det registrert aktiviteter, gaver og støtte til 1062 barn 
i regi av Home-Start avdelinger i Norge, som er muliggjort på grunn 
av disse midlene i 2021. I tillegg har noen avdelinger søkt gjennom 
sine driftere direkte (Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen), slik at 
det totale antallet omfatter et langt større antall barn. 

«Tusen takk, jeg er veldig takknemlig. Vinteren i Norge er lang 
og mørk. Barna trenger å bevege seg, men vi har ikke råd til 
å gå noe sted ….»  (Mor til 4)

GJENSIDIGESTIFTELSENS JULEAKSJON
2021 er åttende året på rad at vi deltok på Gjensidigestiftels-
ens Juleaksjon. Tall fra SSB viser at det i 2019 bodde nærmere 
115 000 barn under 18 år i familier med vedvarende lavinntekt, 
noe som utgjør 11,7 % av alle barn i aldersgruppen. Andelen er 
høyest blant de yngste barna (0-5år), som er HSFs primærmål-
gruppe. Gjensidigestiftelsen jobber for å gi disse barna litt mer 
av det som for andre er en helt vanlig jul.

HSFN fikk tildelt kr. 333.583 som ble videreformidlet til 15 
av våre lokale avdelinger. 493 barn tilknyttet Home-Start i 
Norge fikk glede av midlene fra årets Juleaksjon. Noen drif-
tere av HSF (Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon), søker 
også midler direkte fra Gjensidige Stiftelsen til juleaksjonen. 
Derfor er antall HSF barn og familier som har deltatt i juleaks-
jonen i realiteten langt høyere. Juleaksjonen gjør det mulig 
for Home-Start Familiekontakten å bistå sårbare småbarns-
familier med å skape en god jul for familien. Mange har eks-
tra dårlig økonomi i vinter på grunn av høye strømpriser, og 
har vært isolert og redusert sitt nettverk under pandemien. 
Med disse midlene, har våre koordinatorer rundt om i landet 
arrangert hyggelige familietreff og aktiviteter innenfor gjel-
dende smittevernregler. Dette har bidratt til forsterkning av 
nettverk og gode opplevelser for familiene. I tillegg har flere 
familier uttrykt at de ikke hadde hatt råd til å kjøpe julegaver 
til barna uten disse midlene. 

HSF koordinatorene har gjort en grundig og god kartlegging 
lokalt for best mulig benyttelse av midlene. Det er årlig tradi- 
sjon og et godt innarbeidet prosjekt hos flere avdelinger, som 
gjør det enklere å videreføre fra år til år. 

Selv om årets juleaksjon heller ikke ble helt som planlagt, 
og man måtte avlyse noen sammenkomster, har mye blitt 
gjennomført og avdelingene spredt mye juleglede. Smitte-
situasjonen før jul var krevende, men kreative koordinatorer 
fant gode løsninger for at hjelpen skulle nå frem. Der restriks-
jonene forhindret familiekontaktene å komme inn i hjemmene, 
kledde noen koordinatorer og familiekontakter seg ut som 
nisser, og banket på hos familier for å dele ut julegaver og gave-
kort til julemat. Noen avdelinger handlet ullklær til barna, og 
andre gaver etter helt konkrete gaveønsker fra familien. I år 
var det utstrakt bruk av gavekort på store og små matbutik-
ker, lekebutikker, kulturhus, kino og andre opplevelser, for å gi 
familiene fleksibilitet utfra hva de selv trengte til en god julefei-
ring, og hva smittesituasjonen tillater lokalt. 

«Jeg har ikke råd til gaver i år. Heller ikke julemat egentlig. 
Så dette utgjør faktisk en veldig stor forskjell for meg.» 
(Mor til 5)

På vegne av alle familier, vil Home-Start Familiekontakten si 
tusen hjertelig takk til Gjensidige Stiftelsen for disse midlene!

SOMMERAKSJON: 
NOE Å GLEDE SEG TIL I SOMMER
HSFN fikk tildelt kr. 343.831 som ble videreformidlet til 4 av våre 
lokale avdelinger. I løpet av sommeren var det ca. 569 barn som 
deltok i aksjonen «Noe å glede seg til i sommer». Dette er en 
dobling i antall barn siden 2020, som var den første sommeren i 
pandemien og etablering av dette nye tilbudet fra Gjensidigestif-
telsen. Vi gleder oss over denne positive utviklingen, og ser frem 
til fortsettelsen. 

Familiene og barna som fikk glede av midlene fikk oppleve en som-
mer med et sårt tiltrengt pusterom fra en utfordrende hverdag, 
og det ble skapt mange fine sommerminner. Man fikk reist litt, 
opplevd nærmiljøets aktivitetsmuligheter og fikk påfyll av positive 
opplevelser. Effekten var stor, og tilbakemeldingene overveldende 
positive. Familier fikk utvidet sin kjennskap til hvordan de kan 
bruke nærmiljøet sitt til å finne på positive aktiviteter sammen med 
barna. Mange av familiene er tilflyttere i sin kommune, så dette er 
en varig positiv effekt for de det gjelder. Det ble gjennomført fam-
ilieleir/sommerleir/rideleir med overnatting, men også aktivitets-
dager som felles dag i Tusenfryd, Foldvik familiepark, badeland, 
klatrepark, dans og yoga. 

Noen av HSF sine driftere søker midler fra Gjensidige Stiftelsen til 
sommeraksjonen direkte. I kombinasjon med andre ferietiltak og 
midler de har til rådighet, blir våre Home-Start familier inkludert 
i disse flotte tilbudene. Tiltakene inkludere også nettverksbygging 
for familiene, noe som det er et ekstra stort behov for i denne lang-
varige pandemien.

Juleaksjon fra HSF Larvik

Sommeraksjon HSF Indre Østfold Sommeraksjon  HSF Kongsvinger
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2021 har vært preget av den langvarige pandemien med Covid-19, og dertil smitterisiko og restriksjoner. Arbeidet vårt 
i Home-Start Familiekontakten har også vært sterkt preget av smittevern igjennom 2021. Vaksineringen av samfunnet 
og definisjon som nødvendig hjemmetjeneste har vært viktig for vår drift.

I motsetning til 2020, har HSFN ikke utarbeidet egne retningslinjer for avdelingene i 2021. Dette var ikke ansett nødvendig, 
da år to i pandemien var noe mer oversiktlig og man var blitt vant med å forholde seg til informasjon fra regjeringen og 
nasjonale anbefalinger. Alle ble bedt om å fortsatt ta et selvstendig ansvar, for å holde seg oppdatert på de til enhver tid 
anbefalte retningslinjer og råd fra FHI.no, samt lokale råd fra kommune/arbeidsgiver. All kontakt og samvær har fordret 
gjensidig frivillighet.

«Det var trygt og godt å snakke med koordinator i koronatiden for å få råd om jeg burde b
esøke familien eller ikke. Stor takk til koordinator for veiledning og støtte!» (Familiekontakt)

HSF DEFINERT SOM NØDVENDIG HJEMMETJENESTE
2021 startet med strenge nasjonale tiltak, men i februar kom den største endringen i forhold til vår drift. BUFDIR kat-
egoriserte HSF som en nødvendig hjemmetjeneste, noe som gjorde det mulig for våre koordinatorer å ha fysiske møter 
med familiene og utføre hjemmebesøk, der drifter og koordinator anså det som nødvendig. Dette ble mange koordina-
torer lettet over, da fysiske møter medmennesker imellom er av en helt kvalitet enn digitale møter eller telefonsamtaler.

«Å ha en familiekontakt hos oss har gitt meg overskudd 
og i det minste noe kontakt igjennom Coronatiden.…» (Familiekontakt)

 
FAMILIEKONTAKTER OG FAMILIER 
Siden HSF er basert på gjensidig frivillighet, var det fortsatt mange familiekontakter som var begrenset i forhold til fysisk 
kontakt med familiene. Noen ventet på vaksine, først dose èn og så dose to for å føle seg trygge til å gjennomføre ukentlige 
besøk. Rekruttering av nye familiekontakter har vært utfordrende, på grunn av smittesituasjonen. Dette gjaldt spesielt 
første halvår, der flere avdelinger avlyste kursene sine på våren. Etter vaksineringen var godt i gang og smittetrykket 
tidvis lettet, ble noen kurs gjennomført fysisk innenfor gjeldende smittevernregler, andre digitalt. 

Det en del har kjent på i løpet av året, er å komme til kort – da etterspørselen av familiekontakter ofte har vært større 
enn tilbudet på grunn av koronasituasjonen. Likevel er det en økning av familier og barn som har fått støtte og bistand 
av HSF, sammenlignet med 2020. Til tross for de begrensningene korona har hatt på vår drift, er vi på god vei til å oppnå 
tall fra tidligere år. Vi ser også at kontakten i koronatiden har vært viktig for familiekontaktene så vel som familiene – en 
gjensidige glede! 

«Besøkene er spesielt viktig, både for meg og familien, i disse tider med nedstenging og mørke, korte 
og kalde dager og ha noe positivt å se frem til en dag i uken.»  (Familiekontakt)

ARRANGEMENT I REGI AV HSFN
HFSN måtte for andre år på rad avlyse den årlige samlingen «Familiekontaktens dag». Nasjonalt kontor bevilget 
kr. 500 000 fordelt på avdelingene, for å gjennomføre en hyllest av våre frivillige lokalt.

Også nettverkssamlingene i mars ble arrangert digitalt, da det ikke var mulig å møtes fysisk, på tvers av byer og 
kommuner. En av tre runder med opplæringsdager for nye koordinatorer var digital. Vi vet at flere avdelinger også måtte 
gjennomføre deler av forberedelseskursene sine digitalt. Dette fungerer, men vi ser at kvaliteten på relasjonsarbeidet blir 
mye høyrere med fysiske møter.

HVORDAN HAR COVID-19 
PÅVIRKET ARBEIDET?

 Illustrasjon: Erle Singstad
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SMITTEBØLGER OG UTFORDRINGER 
Året har vært preget av en god del lokale smittevernsutbrudd, og dertil lokale smittevernregler som avdelingene 
har måttet forholde seg til, slik som obligatorisk hjemmekontor, sterk anbefaling om å unngå kollektivtrafikk og 
begrensninger på arrangementer. Det har vært utfordrende for koordinatorer å planlegge både kurs, arrangement og 
møter/besøk som ofte har blitt avlyst på grunn av sykdom og smittesituasjon. Senhøstens smittebølge med Delta- 
varianten gjorde at førjulstiden og planlagte arrangementer måtte avlyses/utføres i en annen form. Kreative koor-
dinatorer har gjort en enorm innsats for at den hektiske førjulstiden og julen skal bli så god som mulig for familiene våre.

Tiden med Covid-19 har vært, og er, krevende. Vi jobber med barnefamilier som er i en utfordrende fase. Noen strever litt, 
andre strever mye, i den normale hverdagen. Derfor har det vært fint å ha kunnet i økende grad bistå med det vi er best 
på – nemlig hjemmebesøk. 

Vi ser også det positive i nye muligheter til å kunne interagere digitalt, samt tenke kreativt med tanke på utendørs samvær. 
Det er utrolig hva våre koordinatorer og familiekontakter rundt om i landet har fått til, for å gjøre det beste ut av en svært 
krevende situasjon. Men vi gleder oss stort til smittebildet er borte og vi kan ha samvær normalt igjen.

«Home Start er like viktig for meg i denne nedstengte tida. De eneste jeg har kontakt med 
er familien og deg (koordinator). Det gir meg like mye som det kanskje gir familien.» (Familiekontakt)

Sommerfest for familiekontakter ble 
omgjort til utdeling ute av flotte gave-
kurver i HSF Bærum.

Ferdigkurset familiekontakter i Larvik møtes til utendørs treff.
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«HSFs tilbud er helt unikt i kommunen. Hvem ellers kan vi 
ringe til når vi ser en sliten mamma eller pappa på randen, 
som trenger at noen triller babyen litt, slik at de får sove et 
par timer. Særlig for de familiene med lite nettverk er støt-
ten uvurderlig.» – Helsesykepleier på en helsestasjon

«Jeg ser frem til fortsatt godt samarbeid. Home-Start er en 
flott bidragsyter i vårt arbeid. En forlenget arm der vi ikke 
strekker til eller ikke kan bidra som vi gjerne skulle ønsket.» 
– Helsesykepleier Asker kommune

«Jeg merker så stor forskjell på familien etter at familiekon-
takten begynte å besøke de hver uke, det er akkurat som at 
den tunge skyen som har hengt over de har begynt å lette 
litt, helt fantastisk å se. Dere gjør en enormt flott jobb, jeg er 
så glad for at vi har dette tilbudet i kommunen og jobben dere 
gjør!» – Helsesykepleier Ringsaker kommune

«Jeg tok kontakt med Home-Start for hjelp til en gravid 
kvinne i 3. trimester. “Sara” var enslig og hadde begrenset 
nettverk. Dette var hennes første barn, og Sara uttrykte 
usikkerhet rundt morsrollen, og bekymring for hvordan hun 
skulle håndtere den nye situasjonen alene. Home-Start tok 
raskt kontakt med Sara og reiste hjem til henne for ett møte 
med den frivillige. Den frivillige fra Home Start ble raskt en 
god støtte for Sara. Sara opplevde at hun fikk en god samt-
alepartner, en voksen person hun kunne rådføre seg med, 
samt hjelp til å håndtere logistikk og nødvendige gjøremål 
i hverdagen. Den frivillige fikk Sara med ut på trilletur hver 
uke, noe som hadde stor betydning for Sara fysisk og psykisk. 
U.t. har erfart at den frivillige har bidratt til å hjelpe Sara både 
psykisk, fysisk og praktisk rett før, og etter fødsel. Som jord-
mor tenker jeg at den frivillige fra Home Start har utgjort en 
stor forskjell for Sara i en sårbar periode av livet.» 
– Jordmor Lillestrøm kommune

 Illustrasjonsfoto: H
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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.

«I tidligere Skedsmo kommune og nå Lillestrøm kom-
mune, har undertegnede hatt det øverste ansvaret for 
Home-Start Familiekontakten siden 2013. Dette tilbudet 
er et godt eksempel på at samhandling mellom offentlige 
tjenester og frivillig sektor ofte er det som skal til for å skape 
nye og viktige arenaer for oppfølging av mennesker som 
trenger det noe mer. Home-Start Familiekontakten supplerer 
det offentlige hjelpetilbudet, og er ikke en erstatning for det 
som kommunene selv skal gjøre.

Home-Start Familiekontakten er et forebyggende lavter-
skeltilbud til småbarnsfamilier med minst ett barn under 
skolepliktig alder. Hensikten er å forebygge utvikling av 
belastninger og stress, og skal støtte familien på det de 
mestrer og avlaste etter familiens behov. Dette oppleves 
verdifullt av barna og de voksne i familien, men også for den 
frivillige selv.

Tilbudet er basert på gjensidig frivillighet hvor den frivillige 
familiekontakten kommer hjem til familien en gang per uke 
over en periode på ca. et halvt år. I Lillestrøm kommune, 

som i alle andre kommuner, var året 2021 preget av pan-
demihåndteringen. Dette førte til at vi i år ikke nådde målset-
tingen på å følge opp inntil 35 familier, men klarte med 
begrenset antall fysiske treff å gi tilbud til 25 familier med 
til sammen 54 barn. Dette sier vi oss godt fornøyd med. 
Vi klarte også å rekruttere flere frivillige gjennom året, 
og har ved årets slutt avtaler med totalt 36 genuint inter-
esserte frivillige som ønsker å bidra. Vi skulle gjerne hatt 
flere fordi vi har stadig familier som står på venteliste for 
å få et tilbud hos oss.

Home-Start Familiekontakten er godt etablert hos oss. 
Kommunestyret har sørget for at den kommunale finan-
sieringen av tiltaket ligger som en fast post på hva politik-
erne ønsker å bruke inntekter fra eiendomsskatten på. Det 
er stor politisk interesse og engasjement i Lillestrøm kom-
mune for å knytte kommunale tjenester mer sammen med 
frivilligheten, og Home-Start Familiekontakten blir i mange 
sammenhenger vist til som en vellykket satsning i så måte.»  
– Arild Hammerhaug / Direktør for oppvekst Lillestrøm kommune
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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 koble familiekontakten til 
en familie.

Koordinatorene har relevant utdanning som barnev-
ernspedagog, helsesøster, sosionom, sykepleier, før-
skolelærer o.l. Mange ser behov for utvidet kunnskap, 
og tar videreutdanninger innen blant annet veiledning, 
flerkulturell forståelse, familieterapi, COS-P, ICDP mm. 
Koordinatorene yter stor respekt og anerkjennelse for 
sitt arbeid, og de har god kontakt med det lokale hjel-
petilbudet
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Julianne Kalstrøm
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Inderberg

Mette-Gro Karlsen

Tone Lillemoen Wenche Bustnes 
Gjesbakk 
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«Tusen takk for at du alltid har tid til å snakke med meg når jeg har spørsmål eller trenger litt veiledning. 
Du har alltid gode ord på lager, jeg setter så stor pris på deg» (Familiekontakt om en koordinator)

«Jeg har ikke ord til å beskrive ditt snille hjerte. Hvordan finner du nok 
tid til å tenke på og hjelpe alle rundt deg?» (Familiekontakt om en koordinator)

RESSURSGRUPPE  
HSFN har utarbeidet retningslinjer for 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.

«Det er så flott at vi kan samarbeide på denne måten. 
En ser at selv om familien trenger profesjonell hjelp, 
så bidrar det så mye at familiekontakten kommer inn 
som en likemann og er der som en støtte for dem. Er 
så fint å se hva som kan gro ut av menneskemøter, og 
at vi bare er der for hverandre, og akkurat det er dere 
så utrolig gode på!» 
(Barnevernstjenesten Ringsaker kommune)

   

REKRUTTERING  
Koordinatorene har ansvaret for rekruttering og markeds-
føring 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 lokal- 
aviser gjennom artikler og leserinnlegg, er også virknings-
fullt for å formidle kunnskap om HSF. Noen benytter seg 
fremdeles av annonsering i trykte medier, mens andre 
prioriterer annonsering på Facebook.

«Finnes det et slikt tilbud- wow!»  
(Saksbehandler i NAV)

Avdelingene er opptatt av synlighet i lokalsamfun-
net gjennom tilgjengelige brosjyrer, flyers, plakat-
er og roll-ups på aktuelle møteplasser. Andre tiltak 
som benyttes er stand på «markedsdager», «åpent 
hus», seminar med foredrag og tilstedeværelse med 
evt. foredrag hos samarbeidspartnere som seniors-
enter, 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 al-
ler 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 mid-
ler 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 pri-
vate gaver. 

 

MÅLOPPNÅELSE  
Ut fra stillingsstørrelsen til koordinator, defineres mål på 
antall familiekontakter som skal bistå et visst antall fam-
ilier pr. år for avdelingene. Koordinatorene og ressurs-
gruppene arbeider sammen om å oppnå disse målene.

Veiledning og oppfølging av familiekontaktene er en 
stor del av arbeidet. Det kan være krevende å besøke 
småbarnsfamilier i en sårbar periode, hver uke. Familie-
kontaktene 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 ver-
difullt 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 gjen-
nomføre et forberedelseskurs før de blir familiekontak-
ter. Den frivillige skal bli kjent med sine egne holdninger 
og verdier, og ved endt forberedelseskurs være en trygg 
voksenperson for familiene de skal besøke.
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VÅRE FRIVILLIGE - FAMILIEKONTAKTER
Alle nye frivillige som ønsker å bli familiekontakter, må 
først gjennomføre et forberedelseskurs hos HSF. Koordi-
nator gjør også et besøk 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 taushets- 
plikt 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 ju-
letreff, teater og kino, med mer. Koordinatorene viser stor 
kreativitet for å bevare og vedlikeholde engasjementet 
til den enkelte familiekontakt. I koronatiden har slike  
treff vært noe redusert, men det har også vært arrang-
ert utendørs og i perioder med mindre smittetrykk. 
Våre familiekontakter knytter seg til familiene i et tids-
rom 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.  

«Jeg hadde lyst til å bli del av et felleskap, og som 
familiekontakt føler jeg at vi i avdelingen er en gjeng.» 
(Familiekontakt) 

FORBEREDELSESKURS 
I 2021 ble det totalt avholdt 49 kurs, 
og dette resulterte i til sammen 265 
nye familiekontakter. De fleste som 
kommer på kurs oppgir at de er rek-
rutterte gjennom frivillig.no, Facebook, 
hjemmeside og  jungeltelegrafen. 

FORBEREDELSESKURSET 
FOR NYE FAMILIEKONTAKTER 
– TEMAER 
• Hva er Home-Start Familiekontakten?
• Hjemmebesøk
• Engasjement og grenser
• Verdier og holdninger
• Familieliv og støtte til foreldre
• Foreldreomsorg
• Kultursensitivitet
• Å verne barns trygghet
• Kommunenes støttende nettverk
• Å styrke sosiale nettverk 
• Taushetsplikt
• Evne til kommunikasjon
• Å ta avskjed med familien

*Grafen viser utviklingen av antall aktive 
familiekontakter, fra år 2000 til 2021  
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* Med “aktiv familiekontakt” menes kun de som har vært i oppdrag. I 2021 har des- 
sverre flere  familiekontakter ikke hatt muligheten til å være i oppdrag pga covid-19.
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KJØNNSFORDELING AV FAMILIEKONTAKTENE

 KVINNER
 MENN

FAMILIEKONTAKTER MED/UTEN  
FORELDREERFARING

 MED FORELDREERFARING
 UTEN FORELDREERFARING

ALDERSFORDELING AV FAMILIEKONTAKTENE

 18 - 24 ÅR
 25 - 34 ÅR
 35 - 44 ÅR
 45 - 54 ÅR

 55 - 64 ÅR
 65 - 74 ÅR
 OVER 74 ÅR

YRKESSTATUS PÅ FAMILIEKONTAKTENE

 YRKESAKTIVE
 PENSJONISTER
 ANNET
 STUDENTER

5%

6%

95%

2%

82% 18%

FAMILIEKONTAKTER HAR BESØKT FAMILIER 661

36%49% 6%9%

29%

25%

10%

11%

9%

«Det har vært så nyttig med forberedelseskurset, jeg fikk tenkt igjennom en del ting 
rundt egne verdier og holdninger jeg ikke har reflektert over før.»  (Familiekontakt)
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NYTT FORBEREDELSESKURS MED E-LÆRING
Forberedelseskurset for de frivillige familiekontaktene 
i HSF er vi stolte av. At noe er bra, betyr ikke at det ikke 
kan bli bedre, så evalueringer og justeringer er nødvendig 
for å stadig ha et oppdatert kurs av god kvalitet. Vår eldste 
avdeling, Trondheim, fikk derfor i oppgave revidere kur-
set. I dette arbeidet har de tatt utgangspunkt i Home-Start 
Nederland sitt velutprøvde kursopplegg med e-læring, og 
tilpasset det til norsk kontekst. Kurset er prøvd ut i flere 
runder, evaluert og justert underveis. Resultatet har blitt 
skikkelig flott, og er et viktig bidrag til kvalitetssikring når 
vi nå stadig øker i antall avdelinger. 

Tusen takk til Bergliot Kobro Flatmoen, Mari Berg og 
Melissa Gausdal for et godt samarbeid, fantastisk innsats, 
engasjement, erfaringer og stødig faglig kompetanse. Og 
tusen takk til Home-Start i Nederland og Danmark som i 
denne prosessen virkelig har vist oss fordelene ved å ha et 
internasjonalt nettverk å samarbeide med. Vi har allere-
de fått tilbakemeldinger fra andre Home-Start land som 
ønsker å ta inspirasjon fra vårt nye kursopplegg, så dette 
prosjektet vil mange få glede av.

HVA SITTER FAMILIEKONTAKTENE IGJEN 
MED I SITT ARBEID?
Våre 661 familierkontakter føler seg nyttige og del av noe 
viktig, slik de best beskriver selv:

«Første gang jeg møtte foreldrene var de lute i ryggen og 
snakket ikke sammen. Nå har de på en måte rettet seg 
opp, og de prater masse, både med meg og hverandre. 
Det er utrolig godt å være så viktig for noen.» 
(Familiekontakt)

«Jeg ser hvor viktig det er med annerkjennelse for det 
som er bra. Far sto med tårer i øynene da jeg engang 
sa noe pent om han som forelder, og utbrøt: Det er in-
gen som har rost meg eller som heier på oss slik som 
du!» (Familiekontakt)   

«Det er utrolig hvordan det jeg bidrar med vokser på 
vei fra meg til mor. Jeg bidrar med en tier og den voks-
er til en 1000-lapp på vei til mor.» (Familiekontakt)
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«På kvelden, etter at jeg hadde vært på besøk en dag hvor barnet flere ganger hadde prøvd å krabbe, 
kom videoen fra mor hvor gulljenta faktisk krabbet! Jeg ble kjempeglad for at mor delte øyeblikket 
med meg - jeg følte så stor tillitt!» (Familiekontakt)

 Illustrasjonsfoto: H
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«Takk for at du hjelper mamma.» (sa 6-åringen)

«Vite at det er andre jeg kan stole på, til å ta vare på barna mine. Og noen jeg kan spørre  
om råd og få litt råd til hva som er vanlig her i Norge. Det å føle at vi ikke er alene.» (Familie)

207 familier har hatt besøk av koordinator og venter på familiekontakt ved årsskiftet.
136 familier har hatt besøk av koordinator, men det har ikke blitt aktuelt med familiekontakt.
90 familier har ikke hatt besøk av koordinator enda og venter på både koordinatorbesøk, og ev familiekontakt.
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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.

«Jeg føler jeg får puste igjen!» (Mor)

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.

240 av de 1800 barna som bor i familier som fikk støtte av en familiekontakt i 2021, er barn med særskilte behov. Disse 
barna har til sammen 247 søsken.

«Takk for at dere kom og hjalp meg ut av sofaen og ut av huset mitt! Vet du, i går trillet jeg en tur i sen-
trum og bort til lekeplassen helt alene, det har ikke jeg gjort på over 2 år.»  (Familie)

ET SUPPLEMENT TIL DET OFFENTLIGE
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.

«Det er noe med hele konseptet HSF, jeg tror det er fordi jeg vet at familiekontakten gjør dette frivillig, 
jeg vet ikke om jeg hadde klart å stole like godt å noen som kom hit, men lønnet.»   (Familie)

ØVRIGE TILBUD TIL HSF-FAMILIENE
De fleste HSF-avdelinger har i tillegg andre tilbud til familiene, utover grunnkonseptet som er hjemmebesøk. Til-
budene er enten i egen regi, eller avdelingen har kontakt med andre lag, foreninger og stiftelser, som ønsker å til-
rettelegge 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.
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FORELDRENES SIVILSTATUS

 GIFT/SAMBOER
 ALENEFORELDER

856 FAMILIER

1801 

FAMILIENS BAKGRUNN

 FAMILIER HVOR BARNA ER NORSKFØDTE, 
 MED 2 NORSKFØDTE FORELDRE

 FAMILIER HVOR BARNA HAR INNVANDRER- 
 BAKGRUNN

 FAMILIER HVOR BARNA HAR FORELDRE 
 MED BLANDET BAKGRUNN

HVILKE UTFORDRINGER HAR FAMILIENE?

89%  Avlastning

45%  Nettverk

38%  Foreldrestøtte

5%  Annet 

ASYL/FLYKTNINGSTATUS
Basert på familiene med innvandrerbakgrunn
• 2 familier som bor på transitt eller asylmottak
• 37  bosatte flyktningfamilier som følger introduksjonsprogrammet

ALDER PÅ BARNA I FAMILIENE

 BARN 0 - 2 ÅR
 BARN 3 - 6 ÅR
 BARN 7 - 12 ÅR
 BARN 13 ÅR OG ELDRE

«Jeg tør ikke tenke på hva som hadde skjedd hjemme her, om ikke dere hadde kommet inn, jeg 
har aldri følt meg så utmattet og hjelpeløs. Og selv om jeg var skeptisk i starten, så er familie-
kontakten det beste som har hendt meg og barna mine!» (Familie)

17%48%

37% 36% 21% 7%

45%55%

35%

BARN  

HVA ØNSKER  FAMILIENE 
STØTTE TIL? 50%  Familier med manglende/ dårlig fungerende nettverk

45%  Familier med aleneforeldre

28%  Familier hvor foreldre har særskilte behov

26%  Familier med barn med særskilte behov
15%  Familier som har innvandret til Norge og er i en integreringsfase
11%  Familier med flerfødsel

5%   Annet
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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

FAMILIER
BARN

HVEM HENVENDER SEG PÅ VEGNE AV FAMILIENE
HENVENDELSER TOTALT 1287

55% 38% 7%

FAMILIEN SELV
HELSESTASJON

BARNEHAGE
SKOLE

FAMILIEVERNKONTOR
LEGE

SYKEHUS
PSYKISK HELSEVERN

BARNEVERNTJENESTEN
PPT

FLYKTNING- OG/ELLER ASYLINSTANSER
ANDRE

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 2021.

• Helsestasjon (16%)

• Barnevern (18%) 

• Familievernkontor (6%) 

• PPT (11%) 

• Psykolog (19%) 

• Andre (30%)

• Helsestasjon (10%) 

• Barnevern (20%)  

• Familievernkontor (6%)

• PPT (12%)  

• Psykolog (22%) 

• Andre (30%)

37,8%
30,1%1,2%

0,9%
0,9%

0,1%

0,3%

3,2%

3,0%
13,8%

2,8%
6,1%

30% av familiene totalt er registrert å ha mottatt annen form 
for hjelp/veiledning/avlastning etter at de startet med HSF. Fra:

62% av familiene er registrert å ha mottatt annen form for 
hjelp/veiledning/avlastning før de startet med HSF. Fra: 

100 200 300 400 5000

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0

500

1000

1500

2000

2500

«Det har vært godt å dele livet mitt med en voksenperson. Jeg har blitt lettere 
til sinns og mer optimistisk etter at jeg fikk familiekontakt. Jeg har blitt klar 
for å jobbe og har en mye bedre hverdag.»    (Familie)
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TILBUD TIL BARN 6-16 ÅR 
HSF sitt familiestøtteprogram gir 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+, et tilbud rettet mot familier med barn i skolealder. I England og Nederland har Home-Start hatt tilsvarende 
erfaring, og har svart på dette ved å tilby Home-Start+ på enkelte avdelinger.

Home-Start+ skiller 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 startet opp fra 2020.

Erfaringer så langt i prosjektet er at tilbudet er etterspurt, og at familiekontaktene ofte er positive til å bidra inn i 
familier med eldre barn. En fellesnevner for oppdragene har vært å inkludere barn i fritidsaktiviteter, bygge nettverk 
og gi foreldrestøtte, for eksempel ved barnas skolearbeid. I enkelte tilfeller kan arbeidet kreve litt ekstra ressurser 
og tid, samt større grad av samarbeid med andre instanser. Erfaringene med prosjektet kan i så måte kanskje bidra 
til nye måter å tenke samarbeid på.

Verdien av å ha en ekstra voksen å støtte seg til, snakke med og dele utfordringer og gleder med kan virkelig være 
betydningsfull: 2021 er siste året i pilotprosjektperioden, og i 2022 skal prosjektet evalueres og en prosjektrapport vil bli 
sendt til styret i HSFN som skal ta stilling til eventuelt videre arbeid med målgruppen. Vi ser frem til å følge utviklingen 
sammen med våre dyktige koordinatorer som jobber med Home-Start+.

«Vi ser at livskriser og krevende perioder kan oppstå i alle livets faser. Barn og ungdom i alderen 6 -16 år 
er i en vel så sårbar alder som yngre barn når ulike livshendelser som vold, skilsmisser, sykdom og død 
skjer. Tidlig innsats handler om å gi riktig hjelp raskt når krevende livssituasjoner oppstår.» 
- Koordinator, HSF Oslo Sanitetsforening

I 2021 har de 5 pilotprosjektavdelingen til Home-Start+ hatt 39 oppdrag med familier 
hvor barna er i skolealder. I tillegg var det 13 familier som ventet på en familiekontakt 
ved årsskiftet. I disse familiene har det vært 79 barn totalt, 72 % var fra skolealder 
og opp til 12 år, mens 28 % var 13 år eller eldre.  72 % av foreldrene er aleneforeldre. 
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Home-Start Familiekontakten Norge
Anthon Walles vei 34B, 1337 Sandvika

Tlf: 22 06 51 00
post@homestartnorge.no
www.homestartnorge.no

«Jeg lærer stadig noe nytt, både om meg selv og de mennesker jeg er så heldig å få hjelpe». (Familiekontakt)
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