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Sammendrag 
 

2022 var et meget aktivt år. Økt koordinatorstilling bidro sterkt til dette. Avdelingen hadde god 

tilgang på frivillige og holdt flere kurs for nye frivillige familiekontakter. De fleste av disse er i full 

jobb, men velger å bruke en ettermiddag i uka på en småbarnsfamilie som trenger en håndsrekning.  

Våren 2022 var det flere henvendelser enn vanlig fra foreldre som var så slitne at de ba om hjelp 

“uansett hvor kort tid dere kan hjelpe oss.” Flere av disse familiene hadde barnehageplass fra august. 

Vi antar at dette kan tyde på en viss post-korona effekt, med stor slitasje over tid. 

Av de familiene vi støttet i 2022 er mer enn 2/3 av barna i aldersgruppen 0-6 år. Det er en del flere 

familier med 2 foreldre enn aleneforeldre. Antallet norske familier er nokså likt med antallet familier 

med innvandrer-/blandet bakgrunn. Nesten alle familiene oppgir avlastning som sitt primære behov. 
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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 første avdelingen opprettet i 

1995, og et nasjonalt kontor 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 kommunikasjons-

ansvarlig, organisasjonsrådgiver og kontormedarbeider. I tillegg har kontoret en 50 % prosjekt- 

stilling. 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 lønnede, fagutdannede koordinatorer. Koordinator rekrutterer og 

avholder kurs for frivillige som skal bli familiekontakter. Familiekontaktene må gjennomføre 

forberedelseskurs på 20 timer, før de blir koblet til en familie. Det er koordinatorenes oppgave å 

koble familiekontakter og familier sammen, følge opp begge parter og veilede familiekontakten i 

rollen. 

 

2.0 Historikk i lokal avdeling, visjon og mål 
 

Avdelingen i Kristiansand startet opp i 2012, som et samarbeid mellom Frelsesarmeens barne- og 

familievern og Kristiansand kommune. 1.1.2022 ble Margrete Hagen ansatt som ny koordinator i 50% 

stilling. Hilde Lam har jobbet i avdelingen siden oppstarten. Koordinatorene har tilbud om 

kontorplass på Familiens Hus Nodeland og Vågsbygd.           

Avdelingen vil fortsette å arbeide for økt rekruttering av familiekontakter i tidligere Søgne og 

Songdalen. Gi god oppfølging til familier og familiekontakter. Avtale hjemmebesøk hos nye familier 

innen 1 uke etter mottatt henvendelse. Gi støtte til minimum 25 familier. Rekruttere minst 10 nye 

familiekontakter. 

Visjon: Home-Start ønsker å gi alle småbarnsfamilier som er i en sårbar fase, den støtte og avlastning 

de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstvilkår.  

Målsetting: Home-Start Familiekontakten skal arbeide for å bedre barnefamiliers livskvalitet gjennom 

frivillig innsats, ved å bidra i å forebygge belastninger og stress, støtte foreldrene på det de mestrer 

og avlaste etter behov.  
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3.0 Målgruppe 
 

Målgruppen er familier med minst et barn under skolealder som opplever en vanskelig eller spesielt 

krevende periode, og som selv ønsker dette tilbudet. For å kunne ha et tilbud til ovennevnte 

målgruppe er Home-Start Familiekontakten avhengig av frivillige familiekontakter som selv er 

foreldre eller har annen erfaring med barn, og som er omsorgsfulle og gode medmennesker. Flere av 

familiekontaktene oppgir at noe av motivasjonen for å bli familiekontakt er økt mening i eget liv. 

 

4.0 Organisering av avdelingen 
 

4.1 Driftsansvarlig 
Avdelingen driftes av Frelsesarmeens barne- og familievern, med driftsstøtte fra Kristiansand 

kommune. 

4.2 Personalsituasjonen 
I 2022 har det vært ansatt 2 koordinatorer i til sammen 130 % stilling (50 + 80). 

4.3 Ressursgruppen/styret  
Lokal ressursgruppe for HSF Kristiansand består av: 

Rådgiver oppvekst - Elin S. Stavenes. Avdelingsleder Familiens Hus Øst - Julie Gabrielsen. 

Avdelingsleder barnevern - Astrid H. Nystad. Enhetsleder forebyggende tiltak i Frelsesarmeen - Bente 

Vaage. Representant for familiekontaktene - Siren Skeie Vassbotn. Koordinatorene Margrete Hagen 

og Hilde Lam. Ressursgruppen møtes 2 ganger i året.  

Frelsesarmeens barne- og familieverns styre består av: Lindis Evja, styreleder. Jan Peder Fosen, 

nestleder. Geir Sigmund Vaage, styremedlem. Trine Lorentzen, styremedlem. Lena Westby, 

styremedlem. Martin Solheim, styremedlem. Roar Antonsen, ansattes representant. Anne Hernes 

Hjelle, styrets sekretær.  

 

5.0 Økonomi 
 

5.1 Driftsmidler 
Kommunen dekker driften av avdelingen gjennom egne midler og tilskudd fra Bufdir. 

5.2 Legatmidler/øvrige tilskudd 
Testamentarisk gave til Frelsesarmeen har gitt mulighet for 20% økt stilling til en av koordinatorene 

dette året. 

Avdelingen fikk midler fra Gjensidigestiftelsens juleaksjon, så vi kunne gi gaver eller opplevelser til jul 

til familier i en vanskelig økonomisk situasjon. 
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6.0 Hvordan har Covid-19 påvirket arbeidet i avdelingen? 
 

I 2022 har pandemien i liten grad påvirket arbeidet i avdelingen. Noe hjemmekontor i starten av året, 

og det var litt mer utsettelse enn vanlig av hjemmebesøk og andre møter på grunn av 

forkjølelsessymptomer hos koordinatorer og familiemedlemmer.  Vi har hatt uvanlig mange nye 

familiekontakter på kurs i 2022 – om dette er en “postkorona-effekt”, fordi vi har brukt sosiale 

medier mer enn tidligere, eller om det er tilfeldigheter, er vanskelig å si. 

 

7.0 Statistikk over aktivitet på avdelingen 
 

7.1 Forberedelseskurset 
 

Informasjon om forberedelseskurs: Antall: 

Antall kurs på våren  2 

Antall kursdeltakere på vår totalt     10 

Antall kurs på høsten  2 

Antall kursdeltakere på høst totalt     12 

Nye familiekontakter totalt       22 

 

7.2 Familiekontaktene 
 

Familiekontaktenes yrkesstatus: Antall: 

Pensjonister      15 

Yrkesaktive        23 

Studenter             2 

Annet     arbeidssøker, hjemmeværende    4 

 

Familiekontaktenes kjønns- og aldersfordeling: Antall: 

Kvinnelige familiekontakter   38 

Alder 18-24 år             2 

Alder 25-34 år             2 
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Alder 35-44 år             4 

Alder 45-54 år             6 

Alder 55-64 år        15 

Alder 65-74 år          9 

75 år og eldre  

Mannlige familiekontakter           6 

Alder 18-24 år  

Alder 25-34 år  

Alder 35-44 år  

Alder 45-54 år  

Alder 55-64 år               5 

Alder 65-74 år               1 

75 år og eldre  

 

Familiekontakter med barn: Antall: 

Familiekontakter som har barn       37 

Familiekontakter som ikke har barn       7 

 

Totalt: Antall: 

Totalt antall familiekontakter        44 

Totalt antall aktive familiekontakter, som har vært/er koblet til en familie  *    36 

* Av de 8 familiekontaktene som ikke har vært koblet til en familie, avsluttet 6 av dem kurs for nye 

frivillige i midten av desember. 

7.3 Familiene 
 

Foreldrenes sivilstatus: Antall: 

Gifte/samboende foreldre    32 

Aleneforelder                           20 
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Familiens bakgrunn: Antall: 

Familier hvor barna er norskfødte med 2 norskfødte foreldre     27 

Familier hvor barna har innvandrerbakgrunn                                   18 

Familier hvor barna har blandet bakgrunn                                          7 

 

Av familiene med innvandrerbakgrunn:  

bor disse på transitt- eller asylmottak     0 

følger disse introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger        0 

 

Totalt: Antall: 

Totalt antall familier     52 

 

Barnas alder:     Antall: 

Barn 0 – 2 år               42 

Barn 3 – 6 år                45 

Barn 7 – 12 år               21 

Barn 13 år – 18 år         3 

 

Totalt: Antall: 

Totalt antall barn         111 

 

Barn med særskilte behov: Antall: 

Barn som er norskfødte med 2 norskfødte foreldre           4 

Barna som har innvandrerbakgrunn                                       6 

Barna som har blandet bakgrunn       

Antall barn totalt med særskilte behov                    10 

Antall søsken til barn med særskilte behov         17 
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7.4 Utfordringer i familiene 
 

Hvilke utfordringer har familiene? Antall: 

Familier med flerfødsel    2 

Familier med aleneforeldre       20 

Familier som har innvandret til Norge og er i en integreringsfase    3 

Familier hvor foreldre har særskilte behov * 18 

Familier med barn med særskilte behov       10 

Familier med manglende/dårlig fungerende nettverk **  21 

Annet (beskriv) ***    29 

* Somatisk sykdom, alvorlig skade, psykisk uhelse 

** Se kommentar under pkt. 7.5. 

*** Foreldre som er så slitne at det begynner å gå ut over hverdagsfungeringen, fullføre skolegang, 

seksuelle overgrep, avlastning der barn ikke går i barnehage og annet. 

 

7.5 Støtte til familiene  
 

Hva ønsker familiene støtte til? Antall 

Avlastning             48 

Foreldrestøtte         15 

Nettverk *                     6 

Annet (beskriv)          1 

* Det er få som oppgir at de ønsker støtte til å utvide nettverket, selv om koordinator kan se dette 

som et behov. 

 

7.6 Henvendelsen                                                                                                            
Hvem henvender seg: Antall: 

Familien selv               34 

Helsestasjon                27 

Barnehage  
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Skole  

Familievernkontor/familieveiledningstjeneste    4 

Fastlege                       1 

Sykehus                        4 

Psykiske helsevern     
(livsmestring, abup, psykolog, oppfølgingsteam) 

4 

Barneverntjenesten   8 

PPT  

Flyktning- og/eller asylinstanser  

Andre (beskriv)            
(krisesenter, Amathea, Nye Mønstre Trygg Oppvekst, Forvaltning og 
koordinering i kommunen, konsulent funksjonshemmede barn og unge med 
mer, Familiebosatt, slektninger/bekjente av familier) 

15 

 

Totalt: Antall: 

Totalt antall henvendelser         97 

 

7.7 Varigheten av oppdraget 
 

Varigheten av oppdraget: Antall: 

Antall avsluttede oppdrag i 0 – 6 mnd.        34 

Antall avsluttede oppdrag i 7 – 12 mnd.        7 

Antall avsluttede oppdrag med varighet over 12 mnd.  

Antall pågående oppdrag ved årsslutt            11 

Totalt antall oppdrag i 2022       52 

 

Antall besøk hos familien, hvor familiekontakt ikke ble aktuelt *   17 

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

15 

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

1 

Totalt antall familier   33 
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*I perioder har vi ikke nok familiekontakter til å dekke etterspørselen. Rubrikken gjelder også familier 

som av ulike grunner takket nei til tilbudet, fordi barnet fikk barnehageplass, foreldrene ønsket ikke 

HSF, og noen av besøkene var til foreldre som i første omgang bare ville sjekke ut tilbudet. 

 

7.8 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)   1 

Fra barnevern                                     6 

Fra familievernkontor/familieveiledningstjeneste    4 

Fra PPT                                                 3 

Fra psykolog/psykisk helsevern       7 

Fra andre                                              7 

 

 

Totalt: Antall: 

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

28 

  

 

Familier som mottok annen form for hjelp/ veiledning/ avlastning etter at 

de startet med HSF 

Antall: 

Fra helsestasjon (utenom ordinære kontroller)  

Fra barnevern                                                                    4 

Fra familievernkontor/familieveiledningstjeneste      2 

Fra PPT                                                                                 3 

Fra psykolog/psykisk helsevern                                      4 

Fra andre                                                                              
(Besøkshjem/avlastning, Familiebosatt, familiekoordinator livsmestring, 
spesialisthelsetjeneste). 

7 
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Totalt: Antall: 

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

20 

 

 

8.0 Aktiviteter: Kurs, konferanser og samlinger  
 

8.1 For koordinator 
Koordinatorene deltok i løpet av året på regionalt og nasjonalt møte i Home-Start Familiekontakten 

Norge, fagdager i Frelsesarmeens barne- og familievern Oslo, og sertifiseringskurs i Circle of Security. 

En av koordinatorene er med i fagrådet i Home-Start Familiekontakten Norge. Deltakelse på diverse 

mindre kurs/samlinger (kurs i ledelse av frivillige, Delingskonferansen, strategisamlinger i 

Frelsesarmeen Kristiansand, Nye Mønstre konferansen, Barn i Norge konferansen). Avdelingen 

markerte 10 år i Kristiansand. 

8.2 For familiekontakter 
Familiekontaktene ble i løpet av 2022 invitert til nasjonalt arrangement for familiekontakter, 

avdelingens 10-års jubileum, kommunens konsert i forbindelse med Frivillighetens Dag og 

julekonsert. Vi hadde en fagsamling der en av kommunens ansatte snakket om Familieråd, og en 

sosial samling på våren med mat og hygge.  

 

9.0 Samarbeidspartnere 
 

Avdelingen samarbeider med offentlige, ideelle og private aktører. Kontorplass på Familiens Hus er 

gunstig både med tanke på å være del av et fagmiljø og med tanke på rekruttering av familier fra 

helsestasjon, familieveiledningstjenesten og barnevern.  Koordinatorene har deltatt på møter i Beveg 

byen Kristiansand. Samarbeidsgruppa for småbarn i Kristiansand møtes 2 ganger i året. 

Gjensidigestiftelsens juleaksjon har gjennom Frelsesarmeen gitt støtte til gode opplevelser for 

familier med dårlig økonomi.  

Avdelingen har godt samarbeid med kommunen, og har blant annet deltatt på inspirasjonssamlinger 

for frivillige aktører, frivilligbørs og frivilligfestival. 

Koordinator Margrete Hagen har en 50% stilling i Familiebosatt. Noen av familiene har mottatt støtte 

derfra, eller behov for familiekontakt har blitt avdekket gjennom dette arbeidet. Gjennom våre 

møter med familiene og deres livssituasjon, har vi også hjulpet familier i kontakt med bl.a. 

Arbeidstilsynet, Fri rettshjelp, Familieråd o.a. 
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10.0 Tilbakemeldinger fra lokale aktører 
 

Mange familier er i en gråsone hvor foreldre kjenner at hverdagen er tung og at de trenger en 

håndsrekning, men hvor utfordringene ikke har blitt så store at de utløser pliktmessig offentlig hjelp, 

evt. at den hjelp de får er for begrenset i forhold til opplevd behov. Mange i det offentlige 

hjelpeapparatet uttrykker glede over at Home-Start Familiekontakten fins i Kristiansand, og ser at det 

er et godt forebyggende tilbud til småbarnsfamilier. De trekker også frem viktigheten av at tilbudet 

ofte kan komme raskt i gang, og at det er så lite byråkratisk.  

Kommunalsjef barn og familie uttalte til N247 22.2.22 at “Kristiansand kommune er opptatt av å 

forsterke og systematisere samarbeidet med frivillige organisasjoner, blant annet gjennom konkrete 

tiltak som Home-Start. Vi opplever at Home-Start fyller en viktig supplerende funksjon til de 

kommunale tjenestene”.  

Et sitat fra en helsesykepleier summerer godt opp tilbakemeldinger vi får fra samarbeidspartnere: 

“Takk for at dere kunne starte opp så fort. Jeg er så glad for dere, og takknemlig for tilbudet.”  

 

11.0 Tilbakemeldinger fra familier og familiekontakter 
 

“Dette er så bra, familiekontakten er fantastisk. Gutten liker så godt å være sammen med henne, de 

er mye ute, og hun får ham til å oppleve verden.” Alenemor med nedsatt funksjonsevne 

“Det er gøy å se hvor fornøyd og motivert mor er for å gå på frisklivkurset. Jeg merker det betyr mye 

for henne, og synes selv det er veldig meningsfullt å passe baby så mor kan delta. Jeg vil gjerne 

forlenge avtaleperioden så mor kan fullføre kurset.” Familiekontakt 

“Førsteklassingen gleder seg til å komme hjem fra skolen hver tirsdag. Da har familiekontakten vært 

her om formiddagen, jeg er uthvilt og i godt humør, og vi har ofte noe ekstra godt til middag.” 3-

barns mor 

“Jeg opplever at barna har satt stor pris på voksenkontakt – med en annen enn mamma – og det har 

jeg opplevd meningsfullt.” Familiekontakt i 5-barns familie 

“Trillingene holder på å lære seg navnet på ukedagene. Først lærte de torsdag, for da kommer jeg.” 

Familiekontakt 

“Jeg var litt skeptisk da koordinator kom på besøk og informerte om Home-Start. Da fortalte tolken 

at hun selv hadde benyttet seg av tilbudet da barna hennes var små, og at det hadde vært utrolig 

godt å få litt hjelp og støtte i hverdagen. Det gjorde det tryggere for meg å si ja til en familiekontakt.” 

4-barns mor 

“Jeg fikk et pusterom i hverdagen, og ble møtt med forståelse i en periode av livet da jeg trengte det. 

Barna hadde et høydepunkt i uka som de så frem til. Jeg fikk et nytt vennskap med et herlig ektepar 

jeg aldri vil glemme. De har vært rause på seg selv og til god hjelp.” 2-barns mor 
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“Jeg er så imponert over mor. Hun er en fantastisk mamma, og utrolig sterk til tross for situasjonen.” 

Familiekontakt om enslig 4-barns mor 

“Mye har endret seg denne perioden. Vi foreldre jobber bedre sammen for å løse utfordringer. Mor 

sover bedre og jeg har blitt flinkere til å hjelpe til. BPA er bedre tilpasset familiesituasjonen. At noen 

kommer av fri vilje bare for å hjelpe til med babyen er fantastisk, og familiekontakten er så hyggelig 

og hjertevarm.” Far 

“Mor var skeptisk og utrygg i starten med tanke på at andre skulle passe 2-åringen så hun kunne gå 

til psykologen. Da var det fint å se hvordan hun gradvis fikk mer tillit og trygghet i at dette gikk fint. 

Ved avslutning var det fint å få en takk fra mor på at hun nå kjente seg trygg på å la barnet begynne i 

barnehagen.” Familiekontakt 

“Det har vært ekstra kjekt å kunne bidra til å få litt fortgang i opplegg fra barnehage og sykehus for 

det ene barnet.  Her er det nå en positiv utvikling, og jeg har fått brukt kunnskap og erfaringer fra 

yrkeslivet mitt!” Familiekontakt 

“Jeg har lekt med barna så foreldrene fikk litt avlastning, og hatt te og samtale med foreldrene etter 

at barna var i seng. Dette arbeidet er så berikende for meg selv! Alltid koselig å komme til disse 

nydelige familiene vi får lov til å bli kjent med.” Familiekontakt  

 

12.0 Rekrutteringsarbeid og mediekontakt 
 

Utadrettet informasjon om HSF-arbeidet er en kontinuerlig prosess, og skjer gjennom telefon, e-post, 

brosjyrer/flyers/plakater, avdelingens Facebookside og andre medier, stand og møter.  

Rekrutteringsarbeidet er primært rettet mot nye frivillige familiekontakter, da det er flere 

henvendelser fra familier enn vi vanligvis kan dekke med avdelingens ressurser.  

Herunder kan navnes deltakelse med stands på ulike arrangementer i kommunen (seniormesse, 

Elvefestival, Frivilligfestival). 

Mediekontakt HSF Kristiansand har et godt samarbeid med Sørlandsavisen og Fritidsnytt for Søgne og 

Songdalen. De har hatt artikler skrevet av egne journalister, og innlegg og artikler koordinatorene har 

skrevet. N247 har også hatt omtale av avdelingen og Home-Start arbeidet. Avdelingen har hatt 

annonser i ulike aviser i forbindelse med kurs, og digital reklame i Søgne.  

  

13.0 Måloppnåelse 
 

Målsettingen for Home-Start Familiekontakten Kristiansand er å arbeide for barnefamiliers økte 

livskvalitet ved å bidra til å forebygge belastninger og stress, støtte foreldrene på det de mestrer, og 

avlaste etter behov. Vi ser at foreldrene primært ønsker avlastning eller å være en ekstra voksen i en 

krevende hverdag. Ideelt sett skulle vi gjerne begynt i familiene tidligere enn det som ofte skjer – 

både fordi henvendelser fra/om familier mange ganger kommer når hverdagen allerede har vært i 
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overkant krevende over tid, og fordi etterspørselen etter familiekontakter fra Home-Start i perioder 

er større enn antall tilgjengelige familiekontakter. 

Målene for 2022 er nådd med svært god margin. Det har vært ekstra fokus på rekruttering av 

frivillige fra Søgne og Songdalen. Det er gitt god oppfølging til familier og familiekontakter.  Antallet 

familiekontakter er i maksgrensen med tanke på å ivareta også de frivillige, i forhold til avdelingens 

koordinatorressurser. Avdelingen har støttet 52 familier og rekruttert 22 nye familiekontakter, der 

målene var henholdsvis 25 og 10. 


