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Sammendrag 
 

Home-Start Familiekontakten Moss/ Råde/Våler driftes av Stiftelsen Kirkens Bymisjon 

Østfold (SKBØ). Avdelingen har 2 koordinatorer i 100% stillinger.  

Home-Start er et lavterskeltilbud som gir familiestøtte. Koordinatorene tar imot henvendelser 

fra familier og finner ut hvilke behov og ønsker de har for støtte og hjelp. Deretter kontakter 

koordinator familiekontakt som kan passe sammen familien for å koble disse med hverandre. 

Familiekontakten vil støtte og hjelpe familien i ukentlige besøk i en periode på ca. 6 mnd.  

Vi samarbeider tett med andre tiltak i Kirkens Bymisjon. Home-Start, Skattkammeret/ Løkkis 

og Møteplassen, arbeider alle med frivillighet og har tilbud om aktiviteter for barn, unge og 

familier. Vi er organisert i en avdeling med felles avdelingsleder. 

Avdelingen har arrangert ulike aktiviteter og turer for familiene, og vi introduserer familiene 

for gratis aktivitetstilbud som finnes i kommunene.  

2022 var frivillighetens år og Home-Start Moss/ Råde/ Våler inviterte alle til VÅR DAG i mai 

med arrangement i våre 3 kommuner fylt med lek, aktivitet, gratis popcorn og drikke til alle. 

De frivillige ble gjort stas på i arrangement i regi av Home-Start Norge, Moss kommune og 

Kirkens Bymisjon i Moss.  

Avdelingen har 52 familiekontakter. 38 er/har vært i ett eller flere oppdrag i år i 55 familier. I 

tillegg har flere vært med og bidratt i familiearrangementer og aktiviteter i nærmiljøet. 129 

barn fordelt på 56 familier har hatt besøk fra en familiekontakt i 2022. Ved årsslutt har 

avdelingen 14 aktive oppdrag, og 6 familier som venter på å bli koblet med en familiekontakt. 

Ytterligere 5 familier vil koordinator følge opp med hjemmebesøk på nyåret.  

I 2022 har vi gjennomført ett forberedelseskurs for nye frivillige. 6 frivillige deltok på kurset og 

er blitt familiekontakter. Avdelingen har også hatt flere sosiale og faglige arrangementer for 

de frivillige.  

Avdelingen har en ressursgruppe satt sammen av fagpersoner representert fra alle tre 

kommunene. I ressursgruppen sitter også en representant for familier, en for 

familiekontaktene og en politiker. Det har vært gjennomført 4 møter med ressursgruppen i 

løpet av 2022.   
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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 Moss ble etablert i 01.10.2011 av Moss og Omegn Kvinneråd, på 

forespørsel fra Moss Kommune.  Home-Start Familiekontakten Rygge ble etablert i 2006 og var 

driftet av Rygge kommune. I 2011 ble Våler kommune med i et interkommunalt samarbeid med 

Rygge, og i 2014 ble også Råde med på laget. Ved kommunesammenslåing av Moss og Rygge 

kommuner i 2019 ble Home-Start avdelingene i disse to kommunene slått sammen, og anbudsutsatt. 

Kirkens Bymisjon vant anbudet og har driftet avdelingen fra 01.01.2020. 

 Avdelingen favner kommunene Moss, Råde og Våler.  

Home-Start Familiekontakten Moss, Råde, Våler (Heretter omtalt som Home-Start) er et 
lavterskeltilbud som gir støtte og hjelp til familier med minst ett barn mellom 0-6 år som har en 
utfordrende hverdag.  
Familier selv kan ta kontakt og be om støtte og hjelp og koordinator er på hjemmebesøk hos familien 

så raskt som mulig etter henvendelse. Når det er avklart hva familien har behov for, vil koordinator 

finne en familiekontakt som matcher godt med familien.  
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Familier som henvender seg til avdelingen møter koordinatorer som innen en uke etter henvendelse 
skal gjennomføre hjemmebesøk hos familien, for å finne ut av hvilke behov de har for støtte og hjelp. 
Deretter skal de så raskt det er mulig, kobles med en familiekontakt.   
For å få til det, trenger vi god tilgang på familiekontakter. Gjennom kursing av nye frivillige, og å følge 

opp familiekontaktene slik at de ønsker å bli værende lenge i organisasjonen har vi god tilgang på 

frivilligressurser.  

Vår oppfølging av familiekontaktene er både individuell og i gruppe. Når familiekontaktene besøker 

familiene, følger vi opp med jevnlige samtaler og veiledning. Vi inviterer også til sammenkomster 

som kan være sosiale med mat og aktivitet, eller faglig påfyll og samlinger der de kan dele erfaringer 

som familiekontakter. Hvert år inviterer HSFN alle familiekontaktene i Norge til fagdag med gode 

foredragsholdere og deilig lunsj. Flere har også glede av, og mulighet til å delta i aktiviteter/turer 

med familier i regi av avdelingen.  

Et kontinuerlig pågående og viktig arbeid er at arbeidet i avdelingen er kjent for ansatte i 
hjelpeinstanser, tjenester og organisasjoner i Moss, Råde og Våler, der barn/familier er målgruppen.  
Slik kan de formidle informasjon om tilbudet til familier som kan være i behov av støtte og hjelp. 

Formidling av informasjon om vårt tilbud gjør vi gjennom å etablere og vedlikeholde god kontakt 

med nøkkelpersoner hos våre samarbeidspartnere i helsestasjoner, barnehager, åpen barnehage og 

mor og barn-grupper, helsesykepleiere på skoler, barnevernstjenester, BUP og Familievernkontoret.  

 

3.0 Målgruppe 
Home-Start er et frivillig tilbud til alle småbarnsfamilier i Moss, Råde og Våler kommune. Målgruppen 

er familier med minst ett barn under skolealder, hvor familien er i en sårbar livssituasjon.  Det er et 

lavterskeltilbud som arbeider forebyggende ved å kunne gi tidlig innsats med støtte og hjelp fra en 

familiekontakt. Mange av familiene har lite eller mangler helt et støttende nettverk. Det kan handle 

om utfordringer knyttet til aleneforsørgeransvar, mange barn, flerfødsel, barn og/eller foreldre med 

særskilte behov, økonomi, familier med innvandrerbakgrunn osv. Disse livssituasjonene kan gjøre 

familien sårbar og skape ekstra belastninger. Tilbudet bidrar til å forsterke det offentlige støtte- og 

hjelpeapparatet som finnes i kommunene.  

Gjennom pilotprosjektet Home-Start+ har vi fra januar 2019 hatt mulighet for å gi støtte hjelp til 

familier som har barn i skolealder. Prosjektet bygger på det samme konseptet for prinsipper og 

metode som gjelder for det ordinære Home-Start tilbudet. Det skal undersøkes om familier med barn i 

skolealder også kan nyttiggjøre seg tilbudet, og om målgruppen skal utvides etter endt 

prosjektperiode. 
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4.0 Organisering av avdelingen 
 

4.1 Driftsansvarlig 
Home-Start Familiekontakten Moss/Råde/Våler driftes av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold/ Moss. 

Nærmeste ledelse er avdelingsleder Cathrine Aasen Roksvåg.  

 

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold (SKBØ) er en diakonal stiftelse med nærmere 60 ansatte og ca. 

150 frivillige medarbeidere. Arbeidsfeltet omfatter tiltak innen sosial- og helsesektoren, rusfeltet, 

psykisk helsevern, arbeidsmarkedstiltak, frivillighet, barn og ungdom, aktivitet og utlån. 

 

Nøkkelinformasjon:  

 

Organisasjonsnummer: 987 382171 

Navn/foretaksnavn: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold 

Organisasjonsform: Stiftelse 

Forretningsadresse: Storgata 11, 1607 Fredrikstad 

Daglig leder: Per Christian Skauen 

 

4.2 Personalsituasjonen 
Avdelingen har 2 koordinatorer i 100% stilling: Anita Andresen og Mette-Gro Karlsen. 

Janne Wiken Halvorsen var ansatt i 60% stilling som prosjektansvarlig for Home-Start+ frem til 

01.03.2022 
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4.3 Ressursgruppen/styret  
Ressursgruppen til Home-Start Familiekontakten i Moss/Råde/Våler har representanter fra alle 3 

kommuner og dekker flere fagområder.  

 

Ressursgruppens medlemmer er: 

•Avdelingsleder Kirkens Bymisjon Moss: Cathrine Aasen Roksvåg  

•Avdelingsleder virksomhet helse i Våler: Anne Torhild Kopperud (til juni 2022)  

•Leder for helsestasjon i Råde: Nina Beck Olsen (til juni 2022)  

•Virksomhetsleder helsetjenesten barn og unge/ Moss kommune: Kiss Anita Sørensen  

•Seniorrådgiver Statsforvalteren i Oslo og Viken: Maria Kjølberg Evensen 

•Representant familiekontaktene: Sten Helland 

•Representant familiene: Wiebke Hudeman 

•Representant politiker Moss kommune: Astrid Nielsen Eliassen 

•Koordinatorene Anita Andresen og Mette-Gro Karlsen deltar som møteleder/referent 

 

 

5.0 Økonomi 
 

5.1 Driftsmidler 
Finansieringen av Home-Start Familiekontakten Moss/Råde/Våler fordeles etter følgende nøkkel: 

1,5 stilling samt driftskostnader finansieres av Moss kommune. 

0,5 stilling finansieres med like deler av kommunene Råde og Våler. 

Avslutning av HS+ og videre oppfølging av HS+ familier er finansiert gjennom Bufdir. 

Avdelingen regnskaps-føres og revideres i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold. 

Revidert regnskap for 2022 er klart i april 2023. 

5.2 Legatmidler/øvrige tilskudd 
Søkte midler: 

 Til pilotprosjektet HS+ - 300.000 - Bufdir 

Kr. 37. 500,- Gjensidigestiftelsen –Juleaksjon. 

Søkt for 50 barn. Midlene er brukt i henhold til kriterier fra Gjensidigstiftelse om at midlene skal nå 

barna direkte. 



 
 

 

  side 8 

Kr. 129.000,- Sparebank1 Stiftelsen Østfold Akershus 

til å ta med familier som av økonomiske og praktiske grunner ikke kan gjennomføre ferietur på egne 

hånd. Pengene ble benyttet til en helgetur til Langedrag naturpark i august.   

Kr. 9.407,- Frivillighet Norge – Vår dag 

Søkt for arrangement i forbindelse med Familiens dag 

Kr. 20.000,- Sparebank1 Østfold Akershus 

Fått laget en full-person ekorn- maskot til avdelingen. (Ekorn er HSF sin maskot) 

Kr. 25.000,- Stiftelsen Moss ferie- og fritidsaktiviteter  

Midlene er brukt til aktiviteter i sommerferien for familier.  

Kr. 14.000,- Dogs&Saints  

Midlene er brukt til dagstur for småbarnsfamilier til Foldvik Familiepark  

Kr. 250.000,-  Stiftelsen Moss Feriekolonier (Søkte midler, overført fra tidligere drifter MOK) 

Midlene skal brukes til prosjekt rettet mot familier med barnehagebarn som kan ha behov for å 

utvide sitt nettverk 

 

Øvrige gaver:  

Vi har mottatt julegaver fra Rygge Rotaryklubb, der vi fikk være en del av en julehjerteaksjon der 

privatpersoner kjøpte inn gaver til barn som hadde skrevet ønske på julehjertet.  

Trigonor har gitt oss et variert utvalg leker, aktiviteter og utstyr som vi har gitt videre til familier 

tilknyttet avdelingen.  

Frivillige har strikket ulltøy til barn og sokker til barn og voksne. 

Teaterkråkene har gitt billetter til rabatterte priser. 

Lyse Netter-festivalen har gitt gratis mat og drikke på familiefestivalen. 

Kaptein Rødskjegg har gitt billetter til sitt show.  
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Vi har også fått både varer og opplevelser gjennom givere til Kirkens Bymisjon.  

Høienhald bad har gitt gratis inngang med badevakter til en badekveld 

Moss kirke har gitt gavekort til familier i og etter julen.  

Tusenfryd har gitt oss rabatterte priser på inngang til parken. 

Familiene gir uttrykk for at disse gavene er kjærkomment og at de er takknemlig. De synes det er fint 

å kunne glede barna med opplevelser og ting som mange av dem ikke har råd til å bruke penger på. 

 

 

6.0 Hvordan har Covid-19 påvirket arbeidet i avdelingen? 
I årets første uker var det fremdeles sterke smittevernstiltak i kommunene og også avdelingen var 

rammet av sykdom hos ansatte, frivillige og familier i løpet av denne tiden. Smittevernstiltakene ble 

opphevet fra februar, og dette gjorde det mulig å endelig drifte som normalt.  

Samtidig har det tatt tid før antallet nye henvendelser fra familier økte til normalt og koordinatorene 

har brukt tid på å mobilisere frivilligressurser som ikke har vært i oppdrag under perioden med mye 

smitte og tiltak.  

Vi har vært opptatt av å ta med oss det vi har lært fra pandemien, som lavterskel utendørs 

aktiviteter, gode digitale løsninger og sunt smittevern, samtidig som det har vært godt å kunne 

møtes igjen.  
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7.1 Statistikk over aktivitet på avdelingen 
 

7.2  Forberedelseskurset 
 

Informasjon om forberedelseskurs: Antall: 

Antall kurs på våren 1 

Antall kursdeltakere på vår totalt 6 

Antall kurs på høsten 0 

Antall kursdeltakere på høst totalt 0 

Nye familiekontakter totalt 6 

 

 

 

7.3 Familiekontaktene 
 

Familiekontaktenes yrkesstatus: Antall: 

Pensjonister 13 

Yrkesaktive 32 

Studenter 1 
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Annet 6 

 

 

 

Familiekontaktenes kjønns- og aldersfordeling: Antall: 

Kvinnelige familiekontakter 48 

Alder 18-24 år 0 

Alder 25-34 år 1 

Alder 35-44 år 3 

Alder 45-54 år 13 

Alder 55-64 år 18 

Alder 65-74 år 10 

75 år og eldre 3 

Mannlige familiekontakter 4 

Alder 18-24 år 0 

Alder 25-34 år 0 

Alder 35-44 år 1 

Alder 45-54 år 1 

Alder 55-64 år 1 

Alder 65-74 år 1 

75 år og eldre 0 

 

 

 

Familiekontakter med barn: Antall: 

Familiekontakter som har barn 43 

Familiekontakter som ikke har barn 9 
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Totalt: Antall: 

Totalt antall familiekontakter 52 

Totalt antall aktive familiekontakter, som har vært/er koblet til en familie 38 

 

 

 

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 
16 

Antall familiekontakter som ikke har vært/er koblet til en familie, men som 

allikevel har drevet frivillig arbeid for HSF 5 

Totalt antall familiekontakter som har drevet annet frivillig arbeid for HSF 21 

 

 

Eksempel på aktiviteter: tur til Langedrag med etterpå-treff, tur til Foldvik, Familiens dag-aktiviteter i 

Råde og Moss, Bygdedagaktiviteter i Våler, Stands for HSF, Juleaksjon, juleaktiviteter, påskeverksted, 

kjøring til aktiviteter i forbindelse med ferieklubb, Frelsesarmeens julegaveutdeling 

 

 

7.8 Antall timer frivillighet 
Antall timer de frivillige bruker på å være familiekontakt Antall 

Antall timer totalt som familiekontaktene har brukt med HSF-familien 1966 

Antall timer totalt som familiekontaktene har brukt til kjøring til og fra familien 304 

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

539 

 

Totalt: Antall: 

Totalt antall timer frivillighet 2809 

Antall årsverk 1,65 
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7.4 Familiene 
 

Foreldrenes sivilstatus: Antall: 

Gifte/samboende foreldre 33 

Aleneforelder 22 

 

 

Familiens bakgrunn: Antall: 

Familier hvor barna er norskfødte med 2 norskfødte foreldre 32 

Familier hvor barna har innvandrerbakgrunn 15 

Familier hvor barna har blandet bakgrunn 8 

 

 

Av familiene med innvandrerbakgrunn:  

bor disse på transitt- eller asylmottak 0 

følger disse introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger 2 

 

 

Totalt: Antall: 

Totalt antall familier 55 

 

 

Barnas alder: Antall: 

Barn 0 – 2 år 47 

Barn 3 – 6 år 39 

Barn 7 – 12 år 28 

Barn 13 år – 18 år 15 
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Totalt: Antall: 

Totalt antall barn 129 

 

 

 

Barn med særskilte behov: Antall: 

Barn som er norskfødte med 2 norskfødte foreldre 8 

Barna som har innvandrerbakgrunn 5 

Barna som har blandet bakgrunn 0 

Antall barn totalt med særskilte behov  13 

Antall søsken til barn med særskilte behov 18 

 

 

 

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 

30 

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

11 

Totalt antall familier som har deltatt på andre aktiviteter i regi av HSF 41 

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

73 

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 

32 

Totalt antall barn som har deltatt på andre aktiviteter i regi av HSF 105 

 

Eksempler på aktiviteter familiene har deltatt på: påskeverksted, Familiens dag i Råde og Moss, 

Bygdedagen i Våler, ferieklubben, sommerferietilbud, tur til Foldvik familiepark, tur til Langedrag med 

etterpå-treff, juleaktiviteter i kirken, juleaksjonen, kaptein Rødskjegg-show, teaterforestillingen 

Jungelboken, Lyse netter-festivalen, julebasseng på Høyenhall 
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7.5 Utfordringer i familiene 
 

Hvilke utfordringer har familiene? Antall: 

Familier med flerfødsel 4 

Familier med aleneforeldre 25 

Familier som har innvandret til Norge og er i en integreringsfase 13 

Familier hvor foreldre har særskilte behov 18 

Familier med barn med særskilte behov  8 

Familier med manglende/dårlig fungerende nettverk  25 

Annet (beskriv)  

 

 

 

7.6 Støtte til familiene  
 

Hva ønsker familiene støtte til? Antall 

Avlastning 49 

Foreldrestøtte 19 

Nettverk 7 

Annet: praktisk bistand, leksehjelp 5 

 

 

 

7.7 Henvendelsen 
 

Hvem henvender seg: Antall: 

Familien selv 37 

Helsestasjon 17 

Barnehage 1 
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Skole  

Familievernkontor  

Fastlege  

Sykehus  

Psykiske helsevern 1 

Barneverntjenesten 3 

PPT  

Flyktning- og/eller asylinstanser 2 

Andre: Helse- og omsorgsforvaltningen, familie/venner, Moss Voks 4 

 

 

Totalt: Antall: 

Totalt antall henvendelser  65 

 

 

Dette gjelder ved førstegangskontakt med avdelingen og gjelder altså ikke kun de familiene som får 

familiekontakt. 

 

7.8 Varigheten av oppdraget 
 

Varigheten av oppdraget: Antall: 

Antall avsluttede oppdrag i 0 – 6 mnd. 30 

Antall avsluttede oppdrag i 7 – 12 mnd. 10 

Antall avsluttede oppdrag med varighet over 12 mnd. 1 

Antall pågående oppdrag ved årsslutt  14 

Totalt antall oppdrag i 2022 55 
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Antall besøk hos familien, hvor familiekontakt ikke ble aktuelt 9 

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

6 

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

5 

Totalt antall familier 20 

 

 

7.9 Familienes kontakt med det offentlige 
 

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

startet med HSF 

Antall: 

Fra helsestasjon (utenom ordinære kontroller) 8 

Fra barnevern 6 

Fra familievernkontor 2 

Fra PPT 3 

Fra psykolog 9 

Fra andre 7 

 

 

 

Totalt: Antall: 

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

23 

 

 

  

 

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

de startet med HSF 

Antall: 

Fra helsestasjon (utenom ordinære kontroller) 2 

Fra barnevern 3 

Fra familievernkontor 6 
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Fra PPT 1 

Fra psykolog 1 

Fra andre 7 

 

 

 

Totalt: Antall: 

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

16 

 

 

 

 

 

 

  

8 Aktiviteter: Kurs, konferanser og samlinger  
 

8.1 For koordinator 
Aktiviteter  Arrangør  

Kurs i søknadsskriving for ulike   
tilskuddsordninger                    

Avdeling frivillighet, friluftsliv, idrett og 
integrering  

Nettverkssamling for koordinatorer  HSFN  

Familiekontaktens Dag  HSFN  

Personalseminar, vår  Kirkens Bymisjon  

Ivaretagelse av barn som pårørende når mor eller 
far har selvmordsatferd  

RBUP Øst og Sør og RVTS Øst  

Årlig koordinatorsamling   HSFN  

Personalseminar, høst  Kirkens Bymisjon  

Barn i Norge konferansen - Foreldrerollen  Voksne for barn  

Frivillighetens dag og frivillighetens år markering  Frivillighetsforum og Moss kommune  

 

 

 

8.2 For familiekontakter 
Aktivitet  Arrangør  

Familiekontaktens Dag  HSFN  
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Fagsamling – COS  
Sosial sammenkomst på restaurant etterpå  

Koordinatorene invitert COS veiledere fra 
Barneverntjenesten Moss  

Sommerfest   Koordinatorene  

Ivaretagelse av barn som pårørende når mor eller 
far har selvmordsatferd  
(1 familiekontakt)   

RBUP Øst og Sør og RVTS Øst  

Høstsamling med servering.  Erfaringsutveksling 
for familiekontaktene   

Koordinatorene  

Julefest   Koordinatorene  

Frivillighetens dag, og Frivillighetens år markering   Frivillighetsforum og Moss Kommune  

 

 

 

 

8.3 For familier 
  

Aktivitet  Antall familie-
kontakter som 
deltar  

Antall 
familier  

Antall barn  

 ICDP-kurs, Pia Tveter og Anders Amundsen      3  6  

 Danseforestilling “Innsiden ut”      7  17  

 Lyse Netter  
  

    10  27  

 

 

  

 Foldvik Familiepark, dagstur   2   8  11  

Sommerferieturer for familier  
Arbeiderbevegelsens rus og sosialpolitiske 
forbund  

  3  8  

Røde Kors, Ferie for alle    3  10  

Ferieklubben Moss kommune  1  6  12  

Dagstur til Tusenfryd  2  4  15  

Kaptein Rødskjegg og Eventyrtyven    12  27  

Langedrag Naturpark, helgeopphold  2  10  23  

Gjensynstreff for familier som var med til 
Langedrag Naturpark  

1  5  15  
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Jungelboken (Teaterkråkene)    2  4  

Konsert Ramoon, Verket scene    1  1  

Snekker Andersen og julenissen  
Moss kulturhus  

  1  1  

Høienhald bad     2  5  

Matutlevering hver 14 dag hos   
Kirkens Bymisjon  

  2  7  

Gjensidigstiftelsens juleaksjon  1  14  48  

Egmont Fonden, midler til å dekke utgifter til 
fritidsaktiviteter  

  2  2  

 

 

 

 

 

 

9.0 Samarbeidspartnere 
 

Under er oversikt over årets samarbeidspartnere knyttet til aktiviteter.  

Home-Start har i tillegg til disse et større nettverk for videre utviklingsmuligheter, særlig tilknyttet de 

tre kommunene ved barnehagekontor, helsestasjon, Åpen barnehage og andre aktører.  

 

Kirkens Bymisjon Moss: Skattkammeret/ Løkkis, Møteplassen og I jobb 

Moss Kommune: Kulturtjenesten og Moss Ferieklubb, Moss i sentrum, frivilligkoordinator 

DNT Vansjø 

Moss svømmeklubb 

Moss Korps, Frelsesarmeen 

Moss, Rygge, Råde og Våler Frivilligsentraler 

Mangfoldhuset 

Dogs&Saints MC klubb 

Trigonor 

Rygge Rotaryklubb 

Stiftelsen Moss ferie- og fritidsaktiviteter 

Nabolagsgartneren 

Kias Sport og sykkel 

Moss Avis 
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Tjukkasgjengen 

Kaptein Rødskjegg 

Blå Kors, Ferieturer 

Røde Kors, Ferieturer og COOP-dugnad 

Flyktningetjenesten og Moss Voks 

Krisesenteret 

Teaterkråkene 

Lyse Netter-festivalen 

Høienhald bad 

 

 

 

10.0 Tilbakemeldinger fra lokale aktører 
Mangfoldhuset arrangerer interkulturelt barseltreff for nybakte og erfarne mødre med barn mellom 

0-2 år.  I høst har Mangfoldhuset arrangert 5 barseltreff.  “Home-Start har vært til stede og fortalt om 

sitt tilbud. I den forbindelse spurte vi om organisasjonene ville være med på alle arrangementene i 

høst. Koordinatorene tilbød seg å hjelpe til med å forberede frokost og rydde opp etter 

arrangementet. De publiserer også informasjon om våre barseltreff på sin FB-side. Det betyr mye for 

oss.  Home-Start gjør en fantastisk innsats for småbarnsfamilier.”  Leder Mangfoldhuset Sebahat 

Karakayat 

 

 

11.0 Tilbakemeldinger fra familier og familiekontakter 
 

“For en fantastisk opplevelse jeg og min familie fikk. Vi ble spurt om vi ville være med til Langedrag. Vi 

vokste veldig mye på det som familie. Jeg blir rørt når jeg tenker tilbake, av hvor fantastisk hele 

opplegget var, fra start til slutt. Vi ble møtt med så god varme fra de ansatte. Hele turen har satt fine 

spor, og jenta mi er plutselig blitt veldig stor, og fikk lære og ta ansvar med kaninene (…). Vi var 

forskjellige familier som var med, og vi synes det var så godt å se alle så ivaretatt. Personalet i Home 

start gjorde oss trygge, de var flinke til å informere, og passet på at alle var med. De ordnet leker for 

barna om kveldene, og hadde alltid noen morsomme historier på lur. De var flinke til å se behovet til 

hver familie (….)  Det var helt fantastisk å oppleve Langedrag. Vi var på tur sammen, vi hadde 

revecamp sammen, spiste sammen, og vi fikk mange nye venner”. - Familie  

“Vi hadde så fin sommerferie med hele familien. Uten dere kunne vi ikke gjøre det, så tusen hjertelig 

takk fra alle barna. Dere gjør en god jobb” - Familie 

“ Vi har fått et pust i hverdagen. (Barnets navn) har blitt veldig glad i familiekontakten. Hun er trygg 

og veldig glad for nye opplevelser”. - Familie 
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“Det er fint å kunne gi tilbake noe av det en har fått selv i livet, å få være et medmenneske og å 
oppleve tillit i møte med familier. Home-Start gir også bekjentskaper mellom de frivillige da det 
arrangeres faglige og sosiale sammenkomster for frivilliggruppen”. -  Familiekontakter 
 
“Vi erfarer at det som er lite for oss, betyr mye for familiene. Det vet vi fordi familiene gir uttrykk for 
takknemlighet til oss. Vi frivillige blir tatt godt vare på av koordinatorene i Home-Start, i tillegg til det 
samhold som utvikles i frivillig-gruppa når vi møtes til forskjellige sammenkomster” Familiekontakter 
 
“Det er hverdagslykke å kunne hjelpe noen andre (…...) og det er gøy å være sammen med de flotte 
barna. Frivilligheten gir mer energi enn det tar energi”. Familiekontakter 
 
 

12.0 Rekrutteringsarbeid og mediekontakt 
Avdelingen har hatt 2 saker i lokalavisen rundt arrangementet Vår Dag som vi arrangerte i Råde og 

Moss. Dette var svært positive saker som markedsførte arrangementet i forkant og viste frem i 

etterkant. Motorsykkelklubben Dogs&Saints pengegave til avdelingen fikk også oppmerksomhet i 

avisa.  

 

 

Vi har også hatt en solid satsning på sosiale medier, med Facebook og Instagram som våre valgte 

plattformer. Her markedsføres både store arrangementer og hverdagens familiemøter, dager på 

kontoret og annet smått og stort. 
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Vi bruker både sosiale medier, trykte flyers, ressursgruppen, våre familiekontakter og våre 

samarbeidspartnere til å hjelpe oss i rekrutteringsarbeidet av nye frivillige.  

 

13.0 Måloppnåelse 
Gjennom året har avdelingens familiekontakter besøkt 129 barn i 55 familier. Dette viser at vi i stor 

grad har klart å bygge opp et robust og godt tilbud i våre kommuner. Flere familier har også fått delta 

i aktiviteter og turer. Noen familier har i tillegg hatt behov for ekstra hjelp med søknader/ skjemaer, 

praktiske utfordringer og støttesamtaler hos koordinator. 

 

Hver uke når familiekontakten er på besøk, gir det familiene mulighet til å ha bedre tid til å “se” 

barna. Foreldrene kan også lufte tanker og bekymringer med familiekontakten. Det gjør at foreldrene 

kan oppleve mindre stress og uro for hverdagen til familien. Med mindre stress kan en takle 

utfordringer bedre med bedre kontroll over tanker og følelser. Familier som mangler nettverk, kan få 

hjelp til å finne aktuelle møteplasser for foreldre/familien slik at de kan bli kjent med nye mennesker 

i sitt nærmiljø. Et eksempel på det er en mor som opplevde seg så ensom, og hvor familiekontakten 

ble med henne og baby til åpen barnehage. De møtte opp hver uke, og hun ble kjent med flere 

foreldre som bodde i nærheten av henne. Etter en måneds tid tok hun mot til seg og inviterte en 

forelder og dens barn hjem.   

De fleste oppdragene med familier og familiekontakter avsluttes etter ca. 6 måneder. Målene i 

samarbeidsavtalen mellom familie/ familiekontakt/ Home-Start blir i de aller fleste tilfeller helt, eller 

delvis nådd.  

Familier vi er i kontakt med forteller at de opplever hverdagene mindre krevende og at støtten de får 

er med på å gjøre hverdagene lettere.  

Familiekontaktene er Home-Start sitt gull. Uten dem, ingen Home-Start! I 2022 har 38 

familiekontakter vært aktive i 55 familier. I tillegg har familiekontakter bidratt i 

aktiviteter/arrangementer, på turer og med praktiske oppgaver. Et suksesskriterie for Home-Start er 

at koordinatorer gjør gode koblinger mellom familie og familiekontakt. Derfor investerer vi mye i å 

være sammen de frivillige slik at vi blir godt kjent med dem. Det er også viktig at familiekontaktene 

kan få være med å utvikle avdelingen og at de får gjøre oppgaver og besøke familier ut fra hva de 

synes er gøy, fint, spennende osv.    

For å bistå familier som trenger å styrke sine nettverk har vi gitt tilbud om flere ulike 

aktiviteter/arrangementer, både på dagstur til Foldvik Familiepark og helgetur Langedrag naturpark, 

og i nærmiljøet der familiene bor.  

Det er 14 aktive oppdrag som videreføres i 2023. 

6 familier venter på å bli koblet med en familiekontakt. I tillegg er det 5 henvendelser som skal følges 

opp med hjemmebesøk fra koordinator. 

 

Helt avslutningsvis ønsker vi å rette en stor takk til alle de frivillige som har gitt av sin tid til alt fra å 

besøke familier, hjulpet til med praktiske oppgaver, deltatt og gitt støtte til familier på tur og i 
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aktiviteter/ arrangementer, gitt frivillig innsats hos Frelsesarmeen ved julegaveutlevering, kjørt 

familier som har trengt skyss, strikket varmt ull-tøy til barn/familier og ikke minst alle gode smil, 

heiarop og ros/oppmuntring som varmer langt inn i hjerterota.  

Vi vil takke for den tillit som familiene har til Home-Start ved å åpne sine hjem og ta i mor besøk fra 

et medmenneske. Det varmer våre hjerter å se og høre hvor mye familiekontaktene betyr for 

familiene. Noen blir sågar omtalt som familiens slektning. 

Tusen takk til samarbeidspartnere, givere av gaver og alle andre som engasjerer seg i Home-Start sitt 

arbeid.   
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