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Sammendrag 
 

Året 2022 har vært ett år hvor vi har drevet Home Start på en tilnærmet normal måte i forhold til det 
vi opplevde i de to foregående årene. Akkurat som andre plasser måtte HSF Arendal tilrettelegge 
driften under pandemien og 2022 har på en måte vært ett år hvor vi har funnet tilbake til den 
normale måten å drive HS på igjen hvor vi tar med oss både negative og positive erfaringer fra 
foregående år. Vi er tilbake til å utføre vanlige hjemmebesøk og oppdrag slik vi har gjort tidligere.  

I 2022 har vi hjulpet 34 familier og nådd ut med Home Start tilbud til 72 barn.  
Gjennom samlinger og aktiviteter i regi av Home Start har vi nådd ut til 113 barn.  

Det har vært 21 aktive familiekontakter koblet til familiene i løpet av 2022.  

Vi har gjennom året også foretatt flere samlinger og turer for familiene-noe de har satt ekstra stor 
pris på i denne tiden da det for mange har vært store utfordringer de siste to årene.  
Det har i hovedsak vært mulig med generøse midler fra Gjensidigstiftelsen og Norges Kristne Råd.  

Vårt mål er at vi gjennom 2023 vil kunne fortsette med den gode driften av Home Start Arendal og at 
vi kan nå ut til enda flere familier som trenger en ekstra støtte i hverdagen.   

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle familiekontaktene som gjør slik en fantastisk jobb. Selv i 
utfordrende tider har de gjort det som har vært mulig for familiene ved å støtte å avlaste der skoen 
trykker mest.  
Det er familiekontaktene som utgjør den store forskjellen i familiene og jeg ønsker å sende en stor 
takk til dem. 

Jeg ønsker også å takke de gode samarbeidspartnerne som henviser familier til oss.  
Takk for godt samarbeid ! 
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1.0 Fakta om Home-Start Familiekontakten 
 

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et forebyggende og frivillig familiestøtteprogram. Home-Start 
ble etablert i England i 1973 av Margaret Harrison. I Norge ble den aller første avdelingen opprettet i 
1995, og et nasjonalt kontor (HSFN) ble etablert i år 2000. Home-Start Familiekontakten Norge 
(HSFN) er en del av det verdensomspennende nettverket Home-Start Worldwide (HSW), som skal 
godkjenne alle land som ønsker å arbeide med Home-Start. For tiden tilbyr 22 land Home-Start, og de 
må alle følge HSWs retningslinjer for konseptet. 

HSFN består av 4 stillinger, som er fordelt på nasjonal koordinator, markeds- og 
kommunikasjonsansvarlig, organisasjonsrådgiver og kontormedarbeider. I tillegg har kontoret en 50 
% prosjektstilling. Kontoret har ansvar for oppfølging av de lokale avdelingene som i 2022 har bestått 
av 47 ulike enheter. I tillegg arbeider kontoret for etablering av nye avdelinger og bistår i 
etableringsfasen. Styret til HSFN består av 7 medlemmer som blant annet skal godkjenne alle nye 
HSF-avdelinger, og inngå samarbeidsavtale med disse. HSFN er en nettverksorganisasjon som mottar 
driftsmidlene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).  

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

 

2.0 Historikk i lokal avdeling, visjon og mål 
Home Start Familiekontakten Arendal (HSFA) startet i juni 2014 og er ett samarbeid mellom 
Frelsesarmeens barne- og familievern og Arendal kommune.  
Prosjektet var 2 årig- men er nå i kommunens budsjett.  
Kommunen gir driftstilskudd til en lønnet koordinator i 60% stilling og tilbyr kontorplass på Arendal 
helsestasjon. I 2022 har stillingen vært 80 % pga. ytterligere midler fra Frelsesarmeens sosiale 
legater. 
Koordinators kontorplass er for tiden Frelsesarmeen Arendals lokaler.  
 

Home Start Familiekontakten (HSF) er ett forebyggende familiestøtteprogram som tilbyr støtte, 
omsorg/vennskap og praktisk hjelp for familier i en utfordrende livssituasjon.  
HSF ønsker å bidra til å forebygge utviklinger av belastninger og stress, støtte familien på det de 
mestrer og avlaste etter familiens behov. 
Hjelpen ytes av frivillige/familiekontakter med foreldreerfaring og/eller erfaring fra arbeid med barn 
og er ett supplement til det offentlige. 

HSF ønsker også å bidra til å øke familiers nettverk ved å drive nettverksskapende tiltak. 
I den forbindelse driver HSF og Frelsesarmeen det nettverksskapende tilbudet SAMMEN- tirsdag en 
gang i uken. Dette er ett tilbud til familiene hvor vi treffes for å spise sammen, drive 
hobbyvirksomhet og har barneklubb. 
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Foreldrene får tilbud om å være med på aktuelle foredrag som er relevante for dem, fra aktører i 
kommunen. 

 

3.0 Målgruppe 
HSF er ett tilbud til småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder og er ett tilbud for familier 
som selv ønsker en frivillig (familiekontakt).  
Familiene har ulike utfordringer og ønsker HSFs tilbud i en periode. 

For å utføre HSFs oppgaver trengs frivillige/familiekontakter som går hjem til familien 2-4 timer i 
uken i opptil ½ år. De frivillige må gjennom ett 21 timers kurs, må levere politiattest og skrive under 
taushetserklæring før oppdraget. 

 

4.0 Organisering av avdelingen 
 

4.1 Driftsansvarlig 
Driftsansvarlig for Home Start Familiekontakten Arendal er Frelsesarmeens  
Barne- og familievern. 

 

4.2        Personalsituasjonen 
Koordinator ansatt i 80 % stilling. 

 

4.3       Ressursgruppen for Home Start Familiekontakten Arendal:  
May Karin Holanger-Styreleder-Avdelingsleder Arendal Helsestasjon, styreleder. 
Terje Eikin-Varaordfører, Arendal kommune 
Carina Antonsen, Barnevernsleder , Arendal kommune 
Bente Vaage-Frelsesarmeens Barne- og familievern, region sør 
Kari Tellefsen- Offiser Frelsesarmeen Arendal 
 Sissel Abusland, Familiekontakt Home Start 
Liv Kristin Larsen, Koordinator- Home Start Familiekontakten Arendal  

Det er i 2022 holdt ett ressursgruppemøte.  
 

4.4 Styret for Frelsesarmeens barne- og familievern  
Lindis Evja, Sosialsjef og styreleder  
Jan Peder Fosen,  nestleder 
 Roar Antonsen, Ansatte representant 
Geir Sigmund Vaage, styremedlem 
Lena Westby, styremedlem 
Martin Solheim, styremedlem 
Anne Hernes Hjelle, sekretær  
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5.0 Økonomi 
 

5.1 Driftsmidler 
Driftsmidlene til Home Start Arendal for 2022 kommer fra Arendal Kommune kr. 611 408,- og fra 
sosiale legater i Frelsesarmeens Barne og Familievern kr. 170 000,- .  

5.2  Legatmidler/øvrige tilskudd 
Home Start Familiekontakten Arendal søkte om og mottok  
fra Norges Kristne Råd kr. 75000,- for bruk til ferietilbud sommeren 2022.  
Se pkt. 8.2 

HSFA søkte om midler fra Gjensidigestiftelsens Juleaksjon og  
mottok kr. 40000,- til ulike aktiviteter for familier ifbm. julen 2022. 
Se pkt. 8.2 

 

6.0 Hvordan har Covid-19 påvirket arbeidet i avdelingen? 
Home Start Arendal har kunnet drive avdelingen i 2022 på en tilnærmet normal måte uten noen 
corona-restriksjoner. Vi har imidlertid merket noen etterdønninger av pandemien.  
Fire familiekontakter valgte å avslutte pga. ringvirkninger fra coronaen og i tillegg har vi merket at 
pågangen fra familier som spør om hjelp til matposer og /eller annen mulig økonomisk hjelp har økt.  
Pandemien har en del skyld siden noen mistet arbeid, men også strøm, renter og mat har økt i pris og 
gjør situasjonen for mange familier vanskeligere.  

 

7.0 Statistikk over aktivitet på avdelingen 
 

7.0 Forberedelseskurset 
 

Informasjon om forberedelseskurs: Antall: 

Antall kurs på våren 6 
Antall kursdeltakere på vår totalt 6 

Antall kurs på høsten 0 

Antall kursdeltakere på høst totalt 0 

Nye familiekontakter totalt 6 
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7.1 Familiekontaktene 
 

Familiekontaktenes yrkesstatus: Antall: 

Pensjonister 10 
Yrkesaktive 12 
Studenter  
Ufør 2 

 

Familiekontaktenes kjønns- og aldersfordeling: Antall: 

Kvinnelige familiekontakter 22 
Alder 18-24 år  
Alder 25-34 år 1 
Alder 35-44 år 3 
Alder 45-54 år 1 
Alder 55-64 år 8 
Alder 65-74 år 8 
75 år og eldre 1 

Mannlige familiekontakter  
Alder 18-24 år  
Alder 25-34 år  
Alder 35-44 år  
Alder 45-54 år  
Alder 55-64 år 1 
Alder 65-74 år 1 
75 år og eldre  

 

Familiekontakter med barn: Antall: 

Familiekontakter som har barn 22 
Familiekontakter som ikke har barn 2 
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Totalt: Antall: 

Totalt antall familiekontakter 24 
Totalt antall aktive familiekontakter, som har vært/er koblet til en familie 21 

 

Andre aktiviteter for målgruppen som familiekontaktene deltar på: Antall: 

Antall familiekontakter som har vært/er koblet til en familie, men som også har 
drevet annet frivillig arbeid for HSF 

14 

Antall familiekontakter som ikke har vært/er koblet til en familie, men som 
allikevel har drevet frivillig arbeid for HSF 2 

Totalt antall familiekontakter som har drevet annet frivillig arbeid for HSF 14 
 

Home Start Arendal og Frelsesarmeen har i 2022 drevet en nettverkssamling for familiene. HSF har i 
tillegg arrangert turer til nærområdet, kino, bowling, gårdsbesøk og Dyrepark. 
Familiekontaktene har bidratt med frivillig arbeid i de aktivitetene.  
Under Arendalsuken var det en del familiekontakter engasjert på stand for Home Start Norge.  
 
 

7.2 Familiene 
 

Foreldrenes sivilstatus: Antall: 

Gifte/samboende foreldre 13 

Aleneforelder 21 

 

Familiens bakgrunn: Antall: 

Familier hvor barna er norskfødte med 2 norskfødte foreldre 17 

Familier hvor barna har innvandrerbakgrunn 12 

Familier hvor barna har blandet bakgrunn 5 

 

Av familiene med innvandrerbakgrunn:  

bor disse på transitt- eller asylmottak 0 

følger disse introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger 8 
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Totalt: Antall: 

Totalt antall familier 34 
 

Barnas alder: Antall: 

Barn 0 – 2 år 24 

Barn 3 – 6 år 25 

Barn 7 – 12 år 20 

Barn 13 år – 18 år 3 

 

Totalt: Antall: 

Totalt antall barn 72 
 

Barn med særskilte behov: Antall: 

Barn som er norskfødte med 2 norskfødte foreldre 10 

Barna som har innvandrerbakgrunn 1 

Barna som har blandet bakgrunn 1 

Antall barn totalt med særskilte behov  12 

Antall søsken til barn med særskilte behov 14 

 

Andre aktiviteter som familiene deltar på: Antall: 

Antall familier som har vært/er koblet til en familiekontakt, og som også har 
deltatt på andre aktiviteter i regi av HSF 25 

Antall familier som ikke har vært/er koblet til en familiekontakt, men som 
allikevel har deltatt på andre aktiviteter i regi av HSF 20 

Totalt antall familier som har deltatt på andre aktiviteter i regi av HSF 45 

Antall barn i familier som har vært/er koblet til en familiekontakt, og som også 
har deltatt på andre aktiviteter i regi av HSF 67 

Antall barn i familier som ikke har vært/er koblet til en familiekontakt, men som 
allikevel har deltatt på andre aktiviteter i regi av HSF 46 

Totalt antall barn som har deltatt på andre aktiviteter i regi av HSF 113 
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Home Start og Frelsesarmeen Arendal samarbeider om ukentlige nettverkssamlinger både for Home 
Start familiene og andre familier. Mange av familiene vi har kontakt med har enten tidligere hatt 
familiekontakt gjennom Home Start eller de venter på en familiekontakt.  
 

7.3 Utfordringer i familiene 
 

Hvilke utfordringer har familiene? Antall: 

Familier med flerfødsel 3 

Familier med aleneforeldre 21 

Familier som har innvandret til Norge og er i en integreringsfase 12 

Familier hvor foreldre har særskilte behov 6 

Familier med barn med særskilte behov  12 

Familier med manglende/dårlig fungerende nettverk  20 

Annet (beskriv)  

 

7.4 Støtte til familiene  
 

Hva ønsker familiene støtte til? Antall 

Avlastning 30 

Foreldrestøtte 15 

Nettverk 20 

Annet (beskriv)  

 

7.5 Henvendelsen 
 

Hvem henvender seg: Antall: 

Familien selv 2 

Helsestasjon 20 

Barnehage  

Skole  
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Familievernkontor 2 

Fastlege  

Sykehus 2 

Psykiske helsevern 7 

Barneverntjenesten 6 

PPT  

Flyktning- og/eller asylinstanser 6 

Andre (beskriv)  

 

Totalt: Antall: 

Totalt antall henvendelser  45 
Dette gjelder ved førstegangskontakt med avdelingen og gjelder altså ikke kun de familiene som får 
familiekontakt. 

 

7.6 Varigheten av oppdraget 
 

Varigheten av oppdraget: Antall: 

Antall avsluttede oppdrag i 0 – 6 mnd. 7 

Antall avsluttede oppdrag i 7 – 12 mnd. 15 

Antall avsluttede oppdrag med varighet over 12 mnd. 2 

Antall pågående oppdrag ved årsslutt  10 

Totalt antall oppdrag i 2022 34 

 

Antall besøk hos familien, hvor familiekontakt ikke ble aktuelt 6 

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

3 

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

3 

Totalt antall familier som ikke har hatt familiekontakt 12 
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7.7 Familienes kontakt med det offentlige 
 

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

Antall: 

Fra helsestasjon (utenom ordinære kontroller) 3 

Fra barnevern 6 

Fra familievernkontor 2 

Fra PPT 2 

Fra psykolog (psykisk helse)  5 

Fra BUP 3 

 
 

Totalt: Antall: 

Totalt antall familier som mottok annen form for hjelp/ veiledning/ 
avlastning før de startet med HSF 21 

 Flere familier har hjelp/veiledning fra flere instanser samtidig 
 

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

Antall: 

Fra helsestasjon (utenom ordinære kontroller)  

Fra barnevern  

Fra familievernkontor  

Fra PPT  

Fra psykolog (psykisk helse)  1 

Home Start Arendal og Frelsesarmeens nettverkstiltak, Kirkens Bymisjon, 
Åpen BHG 

25 

 
Totalt: Antall: 

Totalt antall familier som mottok annen form for hjelp/ veiledning/ 
avlastning etter at de startet med HSF 26 
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8.0 Aktiviteter: Kurs, konferanser og samlinger  
 

8.0 For koordinator 
- Nettverkssamling for koordinatorer, Sandefjord 
-Fag / Info dag , Oslo 
-ICDP – seminar for veiledere  
-Familiekontaktens dag, Oslo 
-Stand Arendalsuken 
-Home Start konferanse, Trondheim  
-Budsjett og fagsamling, Oslo 
-10 års markering HS Kristiansand 
-Digitale møter i regi av Home Start og Frelsesarmeen 
-CRM opplæring 
-Julekonsert med de frivillige 

 

8.1 For familiekontakter 
-Lunsj for familiekontakter 
-Kurs for nye frivillige 
-Samling i slutten av kurs- for «gamle» og nye familiekontakter  
-Familiekontaktens dag Oslo -3 frivillige fra Arendal deltok.  
-«Mini» familiekontaktens dag med visning av seminar/foredrag fra Oslo 
-Sommeravslutning for familiekontaktene 
-Flere deltok på stand under Arendalsuken  
-Samling fagkveld- psykisk helse.  
-Julekonsert 
-Julelunsj 

 

8.2 For Familier 
 

Aktivitet Antall 
familiekontakter 
som deltar 

Antall 
familier  

Antall barn 

Internasjonal dag 5 20 50 

Dyreparken (ferietilbud) 2 35 70 

Gårdsbesøk (Gjensidigestiftelsens Julebesøk) 4 12 44 

Kinobesøk (Gjensidigestiftelsen Juleaksjon) 2 17 53 

Gaver og gavekort (Gjensidige Juleaksjon) 
Samling for utdeling med julekos 

 25 70 
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Ukentlige nettverkssamlinger for familiene 
samarbeid med Home Start og Frelsesarmeen 

5 20 35 

 

 

9.0 Samarbeidspartnere 
HSF Arendal har samarbeider med flere offentlige instanser: 
Arendal Helsestasjon, barneverntjenesten, frivillighetssentralene, tjenestekontoret Arendal, Arendal 
kulturenhet, nettverk psykisk helse, Arendal krisesenter, Barnevernet, NAV, Voksenopplæringen, 
kreftkoordinator, Home Start Familiekontakten Norge og Frelsesarmeens barne- og familievern. 

Andre organisasjoner: 
Kirkens bymisjon, den norske kirke og andre menigheter i Arendal- 

Frelsesarmeen Arendal (derunder HSF) er i tillegg en del av ett nettverk kalt 

Med hjerte for Arendal som består av : 

Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Blå Kors, nasjonalforeningen for folkehelsen og Frelsesarmeen  

 

10.0 Tilbakemeldinger fra lokale aktører 
 

«Jeg gikk av med pensjon i juni i år. De siste 5 årene fram til da hadde jeg en stilling som bl.a. innebar 
å være leder av BTI-team 0-6 i Arendal kommune. Her samlet vi aktører som kunne være støttespillere 
for familier som av ulike grunner hadde behov for hjelp og veiledning. Home start har vært en svært 
viktig instans vi har kunnet invitere inn for bistand i så henseende. Vi har dessverre ikke tilstrekkelig 
hjelpeapparat i Arendal kommune som ville klare å dekke nettopp denne funksjonen. For meg 
personlig og som leder betød det mye å ha tilgang til tjenestene som Home start kunne tilby 
familiene. Av samme grunn akter jeg nå å gå inn som frivillig i Home Start.  
Dette er nemlig noe av det mer meningsfulle jeg kunne tenke meg å bruke krefter på, og jeg gleder 
meg»! 
Britt M. Hansen, utdannet helsesykepleier og nylig pensjonist 

 

11.0 Tilbakemeldinger fra familier og familiekontakter 
«Vi er veldig takknemlig for å kunne få dette tilbudet til vår yngste gutt . Vi hadde en fantastisk raus 
og godhjertet dame her hos oss 1 ettermiddag i 6 måneder . Han ble sett og hørt , de lekte på hans 
premisser, fler turer fikk de. Det var en time out for oss foreldre som har lite avlastning, samtidig fikk 
gutten vår en ekstra fin dag 1 kveld i uken. Han fikk trent på og stole på andre voksne og det å ikke 
være rundt foreldrene hele tiden, noe han har trengt. Vi har bare gode opplevelser fra tiden med 
Home Start og vårt besøksvenn». 
Mvh. familie på 4  
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«Home Start har vært veldig fint for oss. Med HS har vært veldig bra og har hjelper mye. Vi fikk en 
koselig mann som har vært med oss en gang i uken og barna likte å være med han fordi han også har 
vært glad og flink med barna. Barna savner han veldig. Vi er veldig takknemlige at dere har vært med 
oss».  
Mvh. 

Mamma til to- fra Kosovo. 

 

«Å bli frivillig hjelper i Home Start er noe av det beste jeg har gjort for meg selv på lang tid!  
Jeg gir litt av min tid- men får så utrolig mye igjen! Familien er takknemlig og ydmyk for at noen vil gi 
av sin tid til dem, noe som gjør en forskjell for dem i en tøff og travel hverdag. Jeg får bli kjent med 
mennesker som viser meg tillitt ved at jeg får hjelpe/støtte dem, som å passe det mest dyrebare de 
har, nemlig barna deres! For meg finnes det ikke noe bedre og viktigere å bruke tid på enn å være 
sammen med barn. Jeg gleder meg til hver gang jeg skal til familien min og de er utrolig takknemlige 
for at jeg kommer! Kan det bli bedre»? 
Mvh 
Elizabeth N (familiekontakt).  

 

12.0 Rekrutteringsarbeid og mediekontakt 
 
Artikler i lokale aviser for å markedsføre Home Start.  
Annonse på FB og i lokale aviser for kurs for de frivillige vår og høst. 
Stand under Arendals-uken.  
Hefter og flyers delt ut ulike plasser i Arendal.  
Det er blitt vist reklametekst på storskjerm for Home Start på rådhusets vegg 2 uker i løpet av året.  
Stort intervju med Familiekontakt og familie i avis for Agderfylkene 
Informerte om Home Start ved Aust-Agder Bygdekvinnelag 

 

13.0 Måloppnåelse 
Det har vært god pågang av nye familier i 2022 og vi rekrutterte syv nye familiekontakter til kurset i 
vår.  Det har vært god aktivitet i form av koblinger av frivillige til familier og aktivitetstilbud til familier 
gjennom året. 

Det ble våren 2016 startet ett nettverksskapende tilbud i samarbeid med Frelsesarmeen Arendal 
med samlinger for familiene hver tirsdag.   
Mange av familiene har hatt stor nytte av det siden flere har lite nettverk rundt seg og  
tilbudet fortsatte også i 2022. 

Flere av de allerede aktive familiekontaktene har ønsket seg ny familie så snart de har blitt ferdige 
med den de hadde. De har trives godt og føler de gjør en meningsfull jobb.  
I tillegg er de frivillige flinke til å stille opp på ulike aktiviteter som blir arrangert for familiene. 

 



 
 
 

  side 16 

Koordinator har gjennom året vært delaktig i arrangementer og samarbeids/planleggingsmøter i regi 
av Frelsesarmeen og HSFN med fysisk oppmøte og på digitale plattformer. 
 
Jeg vil benytte anledningen til å si at det er en meningsfull jobb å være Home Start koordinator og 
det er en glede å oppleve takknemligheten hos de familiene som får hjelp gjennom HS tilbudet. 

Ser frem til ett spennende 2022 med videre godt samarbeid både med samarbeidspartnere, 
familiekontakter og familier. 

 

Mvh 

Liv Kristin Larsen 
Koordinator 
Home Start Familiekontakten Arendal 
Frelsesarmeens Barne- og familievern 
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