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et er totalt ni familiehus i barnebyen.

- Her lever vi som helt vanlige åmilier med gleder og
sorger i et helt alminnelig nabolag. Forskjellen på oss og

andre nabolag er at vi år lettere kontakt med hverandre siden vi alle
er SOS-åmilier og jobber for samme måI. Nemlig å skape trygghet,
tillit og ro rundt barna som bor her, sier Øystein Helgesen.

Han overtok som barnebyleder i september 2010 og bor i barne-
byen i Olsvik sammen med sin familie.

- I vanlige kommunale fosterhjem kan det være vanskelig å få en
hel søskenflokk i ett og sarnme fosterhjem, her hos oss i SOS-
barnebyen prioriterer vi søsken og kan ta i mot tre til fem barn i hvert
familiehus, forklarer Øystein.

NORGES FøRSTE SOS-BARNEBY Barnebyen ble offisielt åpnet 24.
september 2009, og er den første i sitt slag i Norge. I dag bor det til
sammen l8 fosterbarn i barnebyen. Britt Kristi (Titti) Larsen flyttet
til Bergen fia Oslo for to år siden og er i dag fostermor for et søsken-
par i tenårene.

- De fleste barna har det veldig bra her og utvikler seg raskt når de
kommer hit. Urfordringen er at de barna som flytter hit ofte er store
barn, gjerne tenåringer, og har et stort Ønske om å bo sammen med
sin biologiske familie. Derfor kan det ta lang tid å knyfte tillit. feg er
veldig bevisst på ikke å presse meg på barna og lager rutiner og regler
som stryker deres trygghet. Noen av barna trenger hele rådgiver-
teamet som er her rundt seg og det vil ta tid før de slår seg helt til ro,
forteller Titti.

Rådgiverteamet består av blant annet barnevern, PPT, barneby-
leder, psykologer og tett samarbeid med skole. I tillegg til foster-
foreldre, barnebyleder, administrasjonen og rådgiverteamet har
barnebyen også faste åmilieassistenter som avlaster fosterforeldrene.

- Det som er annerledes her i forhold til andre fosterhjem er at her
hos oss reiser ikke barna på avlastningshjem når fosterforeldrene skal
ha ferie eller har fri. De bor i hjemmene sine sammen med en
familieassistent som de kjenner godt og er tryggpå. Vi disponerer en
leilighet i Bergen sentrum som fosterforeldrene kan disponere når de

har fri, noen velger å besøke åmilie og venner, forteller Øystein.

KOKKEKAMP OG FELLESKAP

Familiene i barnebyen er flinke til å skape felteskap og tilbringer
mye av tiden sammen. En gang i uken arrangeres det innebandy i
barnebyens egen g1.rnsal. De har også musikkrom som kan benlttes
til musikkterapi eller musikkaktiviteter. Kantinen i felleshuset kan
familiene bruke fritt til bursdager, arrangementer, konfirmasjoner,
dåp etc.

- Barna springer mye imellom husene her, de har blitt fort kjent
med hverandre, så vi er mye sammen i felleskap. Noen inviterer på
boller, andre ganger lager vi felles middag på bålplassen her ute.
Bålplassen er utsqrrt med benker og tak så her kan vi være i allslags
Bergensvær. Noen reiser på ferie i lag, både med og uten barna, sier
Titti.

I tillegg til spontane aktiviteter har SOS-barnebyen også noen faste

arrangementer noen ganger i året. Flere år på rad har familiene
konkurrert i kokkekunst. De som stikker av med seieren får diplom
og vandrepokal med seg hjem.

- feg tror det var noen av barna som kom med et forslag om at vi
skulle ha kokkekamp her, sikkert fått ideen fra TV. Administrasjonen
lager flotte innbydelser til alle familiene. De familiene som har lyst til
å konkurrere lager opptil tre retters middag. Æle er med å dekke fint
på i kantinen, det er stor stas for barna, forteller Titti.

Dommeren består av barnebyleder og ett av barna.

- Dommerne skal smake på all maten vi har laget, så utfordringen
er jo å finne ett barn som liker all slags mat. De som vant denne
gangen vant i for også, så det blir spennende å se om de vinner til
neste år også - da får de vandrepokalen til odel og eie, forklarer hun.

TRYGGER BARNS OPPVEKST Fostermor Titti har bakgrunn som
hjelpepleier, spebarnspleier og jobbet som førskolelærer i en barne-
hage i mange år. I hele sitt liv har hun jobbet for å trygge barns opp-
vekst.

- Jeg har alltid hatt lyst å være fostermor men har ikke hatt mulig-

«HER LEYER YI ALLE SOM EN HELT YANLIG FAMILIE
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heten tidligere siden leiligheten jeg disponerte var for liten, forteller
hun.

I stedet jobbet hun i avlastningshjem> rrar ferieavlaster og stØtte-

kontakt. I tillegg til dette har hun jobbet som frivillig i SOS-barnebyer
i 15 år og vært med på innsamlingsaksjoner. Hun har også hatt til
sammen sju fadderbarn! I 2000 ble hun belønnet med et flott og far-
gerikt SOS-fat som takl( lor innsatsen.

Hun har vært kjent med SOS-barnebyer i 30 år, og alltid sagt at
hun skulle søke hvis det kom en SOS-barneby i Norge. Det tok likevel
lang tid før hun bestemte seg for å bli SOS-forelder. Opprinnelig
kommer hun fia Lofoten, og har bodd i Oslo i22 år. Å flytte til Bergen

innebar at hun måtte hun dra fra hele nettverket sitt til et sted hun
ikke kjente noen.

- Jeg er en sosial person og kom fort inn i miljøet her. feg har nå

bodd her i to år og har hatt fosterbarn i ett år, forteller den engasjerte

fostermoren.

TV2 ARTISTGALLA Lørdag 15. desember ld. 27:45 blir førjulstidens
viktigste kveld. Da er SOS-barnebyer samarbeidspartnere til TV2 s

Artistgalla. I et 2,5 timers direktesendt underholdningsprogram fra

Christianias Teater i Oslo er målet å få inn 5000 nye SOS-åddere. Ved

å bli fadder bidrar du til at sårbare barn verden over får et trygt hjem.

- Vi er invitert til arrangementet, så noen av familiene her kommer
til å reise til Oslo denne helgen. Det gleder vi oss til, avslutter barne-
byleder Øystein Helgesen og fostermor Britt Kirsti (Titti) Larsen.
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OMSORGSTILBUD TIL BARN I EN FAMILIE

* Åpnet offisielt 24. september i zoog
* Første familie flyttet inn i mai 2oo8
* Åtte fosterhjem, et felleshus, et gjestehus, og en bolig til

barnebyleder med famile.
* Administrasjonen holder til i felleshuset, her finnes det

også musikkrom, gymsal og andre aktivitetsrom som kan

benyttes av alle fosterfamiliene.
* I hvert familiehus bor det SOS-foreldre og 5-5 barn.

* I dag bor det til sammen t8 fosterbarn i barnebyen
rY Prioriterer søsken

?r SOS-foreldrene, et rådgiverteam og faste familie-
assistenter skaper et styrket fellesskap som gir en trygg og
stabil oppvekst for barna.

>* Fosterbarna går på offentlige skoler i nærmiljøet
*r SOS-barnebyen er et tilbud til barn og unge fra Bergen

kommune og region Vest. Men det tas også i mot barn fra
andre steder ved behov og kapasitet.

* Søker for tiden etter SOS-fosterforeldre til barnebyen i

Bergen, der de nye fosterforeldrene flytter til et familiehus
i barnebyen og der en får et langsiktig omsorg for barn
som trenger fosterhjem.

* Byggingen av barnebyen ble finansiert gjennom lån, gaver
og tilskudd fra Husbanken.

HOVEDMÅLET ER Å GI ET STÅBILT OG LANGSIKTIG
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ETABLERIT\G AV NY
SOS.BARNEBY I NORGE
SNARI ETABLERES BARNEBY NUIYN1ER IC I NCRGE S]DEN APR]L AR HAR SOS BARNEBYER
VÆRT PA JAKT ETTER EN NY SAI.4ARBEIDSKOY]IYUNE PA ØSTLANDET TOLV KOMMUNER
BLE INVITERT TIL ET SAMARBEIDSMØTE. RESULTATET BLIR KLART PA NYARET

TEKSI KRISTIN KJEILEN UKVITNE FOTO BO MATHISEN

Blant kommunene som har meldt sin interesse er Drammen,
Sarpsborg, Ringerike, Bærum og Lier.

Sidsel Gro |ordheim som selv har bakgrunn fra barnevernet sit-
ter med ansvaret for utredningen av ny barneby og kan fortelle at
alle de fem kommunene er veldig gode kandidater.

- Hvilken kommune som blir valgt gjøres ut i fra en samlet
r.urdering om hva kommunen ønsker at SOS-barnebyer kan bistå
med, hvilke utfordringer de har i dag, forebyggingstiltak og st).r-
king av barnevernstjenesten. En av kommunene har også bedt
barnebyen om å ssrke tilbudet til lokale fosterhjem, forteller Sidsel

Gro ]ordheim i SOS-barnebyer.

ARBEIDER MED Å FINNE TOMT I disse dager har SOS-barnebyer
stormØter med de aktuelle kommunene, der ser de på aktuelle
tomter som kan passe til å bygge en hel barneby. Kriteriene for valg
av kommune er om kommunene virkelig ønsker å forplikte seg,

fritidsaktivitetstilbud i nærmiljøet, godt oppvekstmiljø rundt bar-

nebyen, kort vei til skole blant annet.

- Vi har ikke alle kriteriene klare enda, men etableringskostna-
dene er jo også avgjørende. Det er den samlede l.urdering som
gjelder. feg tenker vi har en innstilling rundt nyåret. Æle kommu-
nene vi har møtt er så flinke og fokuserte. Det er mye bra barne-
vernsarbeid som foregår der ute, sier en imponert Sidsel Gro
Jordheim til organisasjonen Voksne for Barn.

HJEM FOR SØSKEN Hvordan den nye barnebyen skal se ut rent

firsisk eller hvor mange boliger den skal ha, er ikke avklart. Det som
er sikkert er at byen skal bli en del av lokalsamfunnet og at flere
søsken får mulighet til å bo sammen. Noe som kan være vanskelig
å få til i de vanlige kommunale fosterhjemmene der fosterbarn bor
sammen med en godt etablert familie.

SOS-barnebyer har en rammear,tale med Bufetat som kjøper
fosterhjemsplasser av SOS-barnebyer. I dag er SOS-barnebyer de

eneste i Norge som kan tilby fosterhjem til søsken. O

SOS.BARNEBYEN I BERGEN ER ET FORSTERKET FOSTERHJEM
I ET ORDINÆRT FOSTERHJEM tar en imot
barn etter at barneverntjenesten (fylkes

nemnda) har overtatt omsorgen med
h.jemme i barnevern oven. De formelle
Tammene rundt disse fosterhjemmene
fastsettes i den skriftlige avtalen som inn

gås med barnevernets omsorgskommune
(avta leskjema).

ET FORSTERKET FOSTERHJEM, er foster-
hjem hvor det tilknyttes stØttetiltak og/
el er økonomiske ytelser, som i vesentlig
grad går ut over det som blir beskrevet i

avtaleskjemaet. Forsterkningstiitakene
kan bestå av forhøyet arbeidsgodtgjøring,
forhøyet utgiftsdekning, veiledning,
avlastning, støttekontakt og liknende til
tak, og ofte består de av kombinasjoner
av disse.

www.ba rnevernet.no/Ti lta k/omsorg/
Forskjel I ige-typer-fosterhjem

HOS SOS-BARNEBYEN I BERGEN er det
trygghet og stabilitet som står i fokus.
Barna som bor her, reiser ikke på avlast-
ningshjem når fosterforeldrene har fri. Da

er det losterforeldrene som reiser ut av

huset og en familieassisten barna kjenn-.r
godt flytter inn. Fungerer ikke foster
foreldrene og barna sammen og det er
behov for at barna får en ny lostermor/
fosterfamilie, flytter fosterfamilien ut og
en ny f lytter inn. Slik at fosterbarna
slipper å skifte sko e, venner, miljø.
Alternativet er at fosterbarna flytter inn til
en annen fosterfamilie de kjenner godt
og er fortrolige med i barnebyen.
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