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Endrings- og utviklingsarbeid
Våre fagkonsulenter har kompetanse innen sam-
spillsobservasjon, foreldres omsorgsutøvelse, samt 
verktøy som blant annet består av Marthe Meo og 
Circle of Security (COS). Disse metodene skal hjelpe 
omsorgspersonene til å forstå hvorfor barn oppfører 
seg som de gjør, og hvordan barnet kan hjelpes på et 
utviklingsstøttende måte. 

Innhold
Et opphold hos en vertsfamilie vil være inndelt i faser :
•   inntak
•   kartlegging / utredning
•   endring og utvikling

Barna
•   barns utvikling og fungering
•   det en  kelte barns særskilte omsorgsbehov

Foreldre
•   Familiens / familie medlemmenes historie
•   foreldrenes indre og mellommenneskelige forhold
•   forhold mellom foreldrene
•   foreldrenes utfordringer (rus, psykisk helse, kogni- 
     tive nivå)
•   hvilke tiltak som bør benyttes dersom foreldrene  
     skal opprettholde omsorgen for barnet
•   foreldres omsorgsfungering

Omsorgsutøvelse / samspill
•   funksjonsnivå og omsorgskompetanse
•   foreldrefunksjon, som empati med barnet, hold     
     ninger til barnet, samspill med barnet, barnets       
     tilkny tning til foreldrene
•   hvordan foreldre strukturerer dagliglivet
•   familiens nettverk
•   foreldrenens praktiske og materielle omsorg, prak- 
     tiske ferdigheter, økonomi
•   familiens ressurser og endringspotensiale
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Kompetanse
Vertsfamiliene har gjennomgått en grunnopplæring, 
og er valgt ut med bakgrunn i erfaring, formell og 
reell kompetanse, samt tilgjengelig bolig. Vertsfam-
iliene mottar regelmessig veiledning av Fyrlyktas 
fagkonsulent. Utrednings- og kartleggingsarbeid 
utføres av vertsfamilien i samarbeid med Fyrlyktas 
fagkonsulent/utreder.

Fyrlyktas fagkonsulent / utreder har spesifikk kompetanse                  
innen familieterapi, nettverksintervensjon, rus, psykisk helse 
samt kunnskap og kompetanse i ulike kartleggingsverktøy.     ” “

Vertsfamiliene vil i tett samarbeid med fagkonsulent/
utreder utgjøre et samlet helhetlig tilbud.

Bolig
Egnet bolig stilles til disposisjon for foreldre med 
barn. Det kan være en leilighet i en sokkeletasje i en 
enebolig eller et hus på tunet på en gård.

Delutredning
Care Index og PCERA benyttes til observasjon av 
samspill mellom foreldre og barn, intervjuer gjøres 
for å belyse foreldres indre arbeidsmodell av barnet, 
samt til å kartlegge foreldres egne erfaringer med 
sine foreldre og andre tilknytningspersoner, tap-
sopplevelser og eventuelle traumatiske opplevelser 
under oppveksten. Circle of security (COS) benyttes 
for å analysere barnets atferd, behov og følelser.

Varighet på opphold
En utredningsperiode er på 3 måneder. Endrings- og 
utviklingsarbeid vurderes ut fra kontinuerlige evalu-
eringer.

Varighet inntil 12 måneder.

Om foreldres omsorgsutøvelse konkluderes til å ikke 
være god nok, vil vertsfamilien kunne ta rollen som 
beredskapshjem for barn.    

Målgrupper
•   enslige eller par med barn
•   gravide som trenger spesiell oppfølging og tilrette-     
     legging
•   foreldre med barn som trenger et omsorgstilbud 
     der det tilbys utredning såvel som endrings-            
     og utviklingsarbeid

Alder
Hovedfokus er barns faktiske omsorgssituasjon og 
tiltak tilpasses dette. Vi setter ikke noen grenser for 
familier og alderen på deres barn, det avgjørende er 
at det vurderes at familien kan nyttiggjøre seg et slikt 
tiltak. Foreldrenens alder bør ikke vektlegges, tiltaket 
har utgangspunkt i barnet.

   
Kostnad
Ved ordinære saker vil kostnaden være innenfor 
kommunens egenandel ved institusjonsplas-
seringer.
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