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Sammendrag 
Home Start familiekontakten avdeling Skien startet offisielt opp 1.august 2022. Til tross for vår til nå 
korte levetid har vi opplevd oppstarten som svært positiv. Det har kommet tydelig frem for oss 
viktigheten av å ha tilknytning til Klyve nærmiljøsenter. Her har vi holdt kurs for frivillige, arrangert 
julearrangement med støtte fra Juleaksjonen, og har hatt muligheten til å dra nytte av det frivillige 
arbeidet som allerede skjer på huset og også rekruttere til Home Start. Vi er stolte av å ha fått 5 
sertifiserte familiekontakter i løpet av høsten 2022, og det har vært kobling til flere familier før jul. 
Tilbakemeldingene fra familiekontaktene som nå er i gang er at dette oppleves veldig meningsfullt. 
De er takknemlige for å ha fått tilliten til å utføre sine første oppdrag.  

Vi gleder oss til fortsettelsen på dette spennende og viktige arbeidet. 
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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 
HSF Skien startet opp august 2022 i lokalene på Klyve Nærmiljøsenter. Vi hadde et ønske om å tilby 
familier i Skien kommune et supplement til det som skjer i kommunen og lokalt på Klyve for 
barnefamilier. Etter mange år med arbeid i åpen barnehage og nærmiljøsenteret på Klyve så vi et 
stort behov for dette familiestøtte programmet. Vår visjon og mål: «Home-Start Familiekontakten 
Skien skal bli et veletablert tilbud i nærmiljøet og et godt supplement til de tilbud Skien kommune 
har» 

 

3.0 Målgruppe 
Målgruppen er småbarnsfamilier og frivillige. Familiene må ha minst ett barn under skolealder bosatt 
i Skien kommune. De frivillige kan i utgangspunktet komme fra hele Grenland. Vi ønsker frivillige i 
ulike aldersgrupper som enten har egne barn eller har erfaring i arbeid med barn. 
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4.0 Organisering av avdelingen 
 

4.1 Driftsansvarlig 
Drifter og eier er Der du bor Telemark. Lokal ledelse på Klyve Nærmiljøsenter med daglig leder Lise 
Ripegutu. 

 

4.2 Personalsituasjonen 
Vi er 2 koordinatorer, Mona Ripegutu Robertsen i 50% stilling og Tine Hoffsbakken Egeland i 20% 
stilling.  

 

4.3 Ressursgruppen/styret  
Ressursgruppa vår består av: 

Lise Ripegutu- leder av gruppa og daglig leder av Klyve Nærmiljøsenter 

Rose Mary Rønningen, helsesykepleier på Klyve helsestasjon 

Mary-Susan Omland, frivillig på Klyve Nærmiljøsenter 

Anna Erica Myrvold, politiker i KRF 

Ruth Elisabeth Ripegutu, barne-og pårørende koordinator, DPS Nedre Telemark 

 

5.0 Økonomi 
 

5.1 Driftsmidler 
Driftsmidler fra Sparebankstiftelsen innvilget gjennom Der du bor Telemark 

 

5.2 Legatmidler/øvrige tilskudd 
Tilskudd fra Gjensidigestiftelsen innvilget gjennom Home-Start Familiekontakten Norge. 

 

6.0 Hvordan har Covid-19 påvirket arbeidet i avdelingen? 
Vi opplever at det ikke har noe målbar innvirkning på vår avdeling grunnet oppstart august 2022 
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7.0 Statistikk over aktivitet på avdelingen 
 

7.1 Forberedelseskurset 
 

Informasjon om forberedelseskurs: Antall: 

Antall kurs på våren 0 
Antall kursdeltakere på vår totalt 0 

Antall kurs på høsten 1 

Antall kursdeltakere på høst totalt 5 

Nye familiekontakter totalt 5 

 

 

7.2 Familiekontaktene 
 

Familiekontaktenes yrkesstatus: Antall: 

Pensjonister 1 
Yrkesaktive 3 
Studenter 0 
Annet 1 

 

Familiekontaktenes kjønns- og aldersfordeling: Antall: 

Kvinnelige familiekontakter  
Alder 18-24 år 0 
Alder 25-34 år 0 
Alder 35-44 år 1 

 

 

Alder 45-54 år 3 
Alder 55-64 år 0 
Alder 65-74 år 1 
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75 år og eldre 0 
Mannlige familiekontakter 0 

Alder 18-24 år 0 
Alder 25-34 år 0 
Alder 35-44 år 0 
Alder 45-54 år 0 
Alder 55-64 år 0 
Alder 65-74 år 0 
75 år og eldre 0 

  

Familiekontakter med barn: Antall: 

Familiekontakter som har barn 5 
Familiekontakter som ikke har barn 0 

 

Totalt: Antall: 

Totalt antall familiekontakter 5 
Totalt antall aktive familiekontakter, som har vært/er koblet til en familie 4 

 
 

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 

0 

Antall familiekontakter som ikke har vært/er koblet til en familie, men som 
allikevel har drevet frivillig arbeid for HSF 1 

Totalt antall familiekontakter som har drevet annet frivillig arbeid for HSF 1 
 

Har vært samtale partner for en mor som skal ha sitt første barn og har ME. Gi støtte og råd per 
telefon og hjelper til med hunden når det er behov for det. 

 

7.3 Familiene 
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Foreldrenes sivilstatus: Antall: 

Gifte/samboende foreldre 1 

Aleneforelder 3 

 

Familiens bakgrunn: Antall: 

Familier hvor barna er norskfødte med 2 norskfødte foreldre 3 

Familier hvor barna har innvandrerbakgrunn 0 

Familier hvor barna har blandet bakgrunn 1 

 

Av familiene med innvandrerbakgrunn:  

bor disse på transitt- eller asylmottak 0 

følger disse introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger 0 

 

Totalt: Antall: 

Totalt antall familier 4 
 

Barnas alder: Antall: 

Barn 0 – 2 år 3 

Barn 3 – 6 år 3 

Barn 7 – 12 år 1 

Barn 13 år – 18 år 0 

 

Totalt: Antall: 

Totalt antall barn 7 
 

Barn med særskilte behov: Antall: 

Barn som er norskfødte med 2 norskfødte foreldre 0 

Barna som har innvandrerbakgrunn 0 
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Barna som har blandet bakgrunn 0 

Antall barn totalt med særskilte behov  0 

Antall søsken til barn med særskilte behov 0 

 

 

Antall familier som har vært/er koblet til en familiekontakt, og som også har 
deltatt på andre aktiviteter i regi av HSF 2 

Antall familier som ikke har vært/er koblet til en familiekontakt, men som 
allikevel har deltatt på andre aktiviteter i regi av HSF 8 

Totalt antall familier som har deltatt på andre aktiviteter i regi av HSF 10 

Antall barn i familier som har vært/er koblet til en familiekontakt, og som også 
har deltatt på andre aktiviteter i regi av HSF 3 

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 9 

Totalt antall barn som har deltatt på andre aktiviteter i regi av HSF 12 

 

Beskriv hva slags aktiviteter dette innebærer. 

Gjensidige juleaksjonen. Vi hadde juleaktiviteter og mat, samt utdeling av gavekort til familiene. 

 
 

 

7.4 Utfordringer i familiene 
 

Hvilke utfordringer har familiene? Antall: 

Familier med flerfødsel 1 

Familier med aleneforeldre 3 

Familier som har innvandret til Norge og er i en integreringsfase 0 

Familier hvor foreldre har særskilte behov 0 

Familier med barn med særskilte behov  0 

Familier med manglende/dårlig fungerende nettverk  4 

Annet (beskriv)  
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7.5 Støtte til familiene  
 

Hva ønsker familiene støtte til? Antall 

Avlastning 4 

Foreldrestøtte 4 

Nettverk 4 

Annet (beskriv)  

 

 

7.6 Henvendelsen 
 

Hvem henvender seg: Antall: 

Familien selv 7 

Helsestasjon 4 

Barnehage/Åpen barnehage 6 

Skole 1 

Familievernkontor 0 

Fastlege 0 

Sykehus 0 

Psykiske helsevern 2 

Barneverntjenesten 1 

PPT 0 

Flyktning- og/eller asylinstanser 0 

Andre 0 

 

Totalt: Antall: 

Totalt antall henvendelser  21 
Dette gjelder ved førstegangskontakt med avdelingen og gjelder altså ikke kun de familiene som får 
familiekontakt. 
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7.7 Varigheten av oppdraget 
 

Varigheten av oppdraget: Antall: 

Antall avsluttede oppdrag i 0 – 6 mnd. 0 

Antall avsluttede oppdrag i 7 – 12 mnd. 0 

Antall avsluttede oppdrag med varighet over 12 mnd. 0 

Antall pågående oppdrag ved årsslutt  4 

Totalt antall oppdrag i 2022 4 

 

Antall besøk hos familien, hvor familiekontakt ikke ble aktuelt 1 

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

0 

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 4 

 

 

 
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) 0 

Fra barnevern 1 

Fra familievernkontor 0 

Fra PPT 0 

Fra psykolog 0 

Fra andre 1 

 
 

Totalt: 
Antall: 

2 
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Totalt antall familier som mottok annen form for hjelp/ veiledning/ 
avlastning før de startet med HSF 2 

  
 

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

Antall: 

Fra helsestasjon (utenom ordinære kontroller) 0 

Fra barnevern 1 

Fra familievernkontor 0 

Fra PPT 0 

Fra psykolog 0 

Fra andre 1 

 
 

Totalt: Antall: 

Totalt antall familier som mottok annen form for hjelp/ veiledning/ 
avlastning etter at de startet med HSF 2 

 
 
 
  

8.0 Aktiviteter: Kurs, konferanser og samlinger  
 

8.1 For koordinator 
2 opplæringsdager på hovedkontor i Sandvika 29-30 august. Felles nasjonal nettverkssamling (FNN) i 
Trondheim 5-8 september. 

 

8.2 For familiekontakter 
Det ble gjennomført en info-cafe 13.september for mulige frivillige. 20 timers kurs av frivillige fra 
slutten av oktober til begynnelsen av desember. Familiekontakter var også deltakende på 
julearrangementet vi gjennomførte 9.desember 
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8.3 For Familier 
 

 

Aktivitet Antall 
familiekontakter 
som deltar 

Antall 
familier  

Antall barn 

 2 10 12 

    

    

 

 

9.0 Samarbeidspartnere 
Klyve Nærmiljøsenter, Klyve helsestasjon, Der du bor Telemark, Sykehuset Telemark Helseforetak, 
Home-Start avdeling Larvik og andre ulike aktører innenfor førstelinjetjenesten (f.eks 
barneverntjenesten). 

 

10.0 Tilbakemeldinger fra lokale aktører 
Ved flere anledninger har vi fått høre: «endelig et slikt tilbud i vår kommune, det har vi venta på!» 
Dette er spesielt fra barnevern og helse sektoren. Helsesykepleiere var noen av de første som meldte 
inn behov når vi startet via mail kontakt.Bydelshus og Nærmiljøsenterene har også gitt uttrykk for 
behovet og godt å vite at vi er til. De kan også gi informasjon til frivillige som tar kontakt og lose de til 
oss. 

 

11.0 Tilbakemeldinger fra familier og familiekontakter 
Til nå har vi fått noen få tilbakemeldinger fra de av familiekontaktene som har startet på sine 
oppdrag ute i familiene. En av familiekontaktene sier «Å få være med denne lille familien en 
stund kjennes allerede både viktig og riktig». Det har  vært et viktig fokusområde for oss å gi 
mulighet for å bygge nettverk for de familiene vi kommer i kontakt med. En av familiene, en enslig 
mor med et barn på 1 år sa «Jeg visste ikke at det var så mye som skjedde her jeg! Tenk at dette 
stedet finnes, og så er det ingen som har fortalt meg om det før nå» 
 
Samtlige familiekontakter har gitt tilbakemeldinger på at kurset oppleves nyttig, først og fremst som 
en forberedelse til det de skal i gang med. En av familiekontaktene sa at det jo er veldig mye kjent 
stoff fra før, samtidig var det veldig nyttig å få det oppfrisket og i en ny setting. Det å øve seg på å gå 
sammen med fremfor å gå foran som en med mer kunnskap er det flere som har sagt at har vært en 
veldig nyttig påminner inn i oppdraget som familiekontakt.  
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12.0 Rekrutteringsarbeid og mediekontakt 
Det ble tidlig opprettet Facebook side for Home Start avdeling Skien. Denne har vi brukt til å 
informere om kursdager osv. Vi var heldige å bli invitert på NRK radio og lokal Tv med innsalg på NRK 
nyhetene for å fortelle om denne nysatsningen i Skien og Telemark helt i oppstarten vår. Vi laget et 
Info-kafe` arrangement på facebook hvor de som ville høre litt mer om Home Start og om det å være 
frivillig hos oss kunne komme. Arrangementet  nådde ut til over 1000 personer flere av 
nærmiljøsenterene delte dette på facebook siden sin, vi fikk en god del likes og det var ca 10 som 
satte seg som interessert i å komme. Selv om bare en person kom, ble til gjengled hun en av våre 
ivrige og flotte familiekontakter.  

I slutten av august hadde vi egen stand på noe som heter Klyvedagen. En dag arrangert av 
frivilligkoordinator ved Klyve Nærmiljøsenter. Her fikk vi representert oss godt, gitt ut en god del 
info-brosjyrer og reklamert for tilbudet. Et nettverksmøte for 7 nærmiljøsenter under paraplyen Der 
Du Bor Telemark ble avholdt i oktober der vi var en naturlig del siden vi er eid av denne 
organisasjoen. Vi har gjennom flere av disse nærmiljøsenterene og spesielt Klyve blitt presentert på 
bydelshusa i Skien og andre steder de er representert, gjennom et slik møte fikk vi også en av de 5 
familiekontaktene våre. 

Det har i tillegg til det overnevnte vært flere besøk her på Klyve Nærmiljøsenter hvor Home Start 
avdeling Skien har vært representert. Blant annet var stortingspresident Masud Gharahkani på besøk 
den 7.november og fikk høre om alle aktiviteter og prosjekter på huset, inkludert Home Start 
familiekontakten. Dette  var det innlegg om på Skien kommune sine nettsider og i lokalavisen. 
Ordrføreren Hedda Foss Five var også innom på et besøk på fargerik middag der vi fikk enn god 
samtale. 

Sammen med ressursgruppa har det vært oppmøte i utvalgs møter i kommunen og diverse møter 
med politikere for å fremme vårt arbeid og samarbeid med kommunen. Vi har mailet med og delt ut 
brosjyrer til helsestasjoner, nærmiljøsentere, barnevern, skoler, sykehuset i Telemark bl.a. På siste 
nevnte sted var vi invitert til å gi informasjon på en dagskonferanse med forskjellige enheter til stede.  
Vi har nå også i 2023 blitt invitert til å fortelle om oss på Senterpartiets regions konferanse for 
kvinner i februar. 

Home Start familiekontakten avdeling Skien er også representert på hjemmesiden til vår eier, Der Du 
Bor Telemark. Vi opplever å få en del henvendelser på vår mailadresse som står på denne 
hjemmesiden, på Facebooksiden vår og på Home Start Norge sine nettsider.  

 

13.0 Måloppnåelse 
Målet for 2022 var å få etablert kontoret og få godkjent dette av HSF Norge. Samtidig håpet vi på å få 
gitt ut nok informasjon slik at vi fikk noen familier og frivillige. Vi hadde som mål å få tak i noen 
frivillige , om mulig også få gjennomført et kurs for dem. Det klarte vi og i desember kunne vi dele ut 
5 diplomer for gjennomført kurs som da ble klare som familiekontakter og fikk tildelt en familie hver. 
En av familiekontaktene fikk også gjennomført sitt første besøk på tampen av året! Vi fikk tatt flere 
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hjemmebesøk enn forventet hos de aktuelle familiene som søkte og julearrangementet vi hadde i 
desember var et ekstra tilbud vi ikke hadde i planene våre. Målet med å få til et økonomisk 
samarbeid med Skien kommune kom vi ikke i havn med, og det jobbes nå iherdig med å få landet 
dette i løpet av 1.kvartal. Vi er meget fornøyde med måloppnåelsen vår og leverte over forventning 
på det meste. Dette gir grunn for stor optimisme for året 2023 som vi nå har gått inn i. 
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