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 Å hjelpe familien å lykkes er det beste vi kan gjøre for 
fosterbarn

Å være forsterka fosterhjem i Fyrlykta betyr 
at fosterforeldrene får:

• 24 timers beredskap, 365 dager i året
• Hver familie får en fast fagkonsulent som gir 

veiledning og faglig bistand hver 14 dag
• Gruppeveiledning en gang i måneden
• Fyrlykta arrangerer tre fagsamlinger i året for sine 

familier 
• Alle våre familier får tilbud om deltagelse på vårt 

30 timers opplæringsprogram (Stø kurs)
• Pensjonsordning
• Reiseforsikring
• Yrkesskadeforsikring

Fosterhjem som mestrer oppgaven er det som sikrer 
fosterbarn en best mulig vekst og utvikling.

Våre familier er virksomhetens viktigste ressurs, derfor 
skal våre familier oppleve fellesskap og ivaretagelse 
hos oss.

Akkurat som andre barn, kommer heller ikke foster-
barn med fasitløsning . Å jobbe med fosterbarn er 
uforutsigbart. Likevel kjenner vi til noe av det som 
virker;

• Struktur , rutiner og forutsigbarhet
• Voksne med ubetinget omsorg – å gi uten å for-

vente noe tilbake 
• Positive relasjoner mellom barn og omsorgsper-

sonen skaper tilfrisknings- og utviklingsprosesser 
hos barnet 

• Å jobbe for å forstå barnet, aktivt lytte og an-
erkjenne strevsomme følelser mer enn å komme 
med gode råd og formaninger

• Å være større, tryggere og sterkere enn…

www.fyrlykta.no

Kontaktinformasjon

Gå gjerne inn på vår facebook side eller besøk vår hjem-
meside for mer informasjon. Her kan du også finne ut 
hvor ditt nærmeste Fyrlykta kontor ligger.

Vi ønsker deg velkommen til å ta kontakt med oss i 
Stiftelsen Fyrlykta for en nærmere prat om mulighetene i 
vår organisasjon. 

Kontaktpersoner

Willy Brusdal 
Rekruttering og marketing   tlf 91169494 eller epost til 
willy.brusdal@fyrlykta.no

Kjell Hauge
Faglig leder  tlf 947 84 668 eller e-post til 
kjell.hauge@fyrlykta.no

Eller legg igjen navn og kontaktinformasjon på  
www.fyrlykta.no så kontakter vi deg. 

følg oss på

Bli forsterka fosterhjem eller 
beredskapshjem i Stiftelsen Fyrlykta!

OMSORG TIL OVERS?



Nye impulser i hverdagen  for familien– og 
en ny start for et barn

Når forholdene i eget biologisk hjem ikke er godt 
nok, kan et familiehjem være den beste måten for 
et barn å lære samfunnets normer og regler på. 
Her kan de lære å ta imot omsorg og kjærlighet. 
Å leve med og i familiens hverdagsliv, er den beste 
”medisinen” mot skadene fra en oppvekst preget av 
omsorgsfravær og traumatiske opplevelser. 

Våre beredskapshjem tar imot barn for en kortere 
periode, mens barnet venter på hva som skal skje 
videre.

Vi spør ikke etter CV, eksamens papirer og studiepo-
eng, men etter din families evne til omsorg. Omsorg 
er den viktigste ingrediensen for å ivareta barn og 
unge i en sårbar livssituasjon. 

Har dere som familie evne til

• Å skape gode og trygge relasjoner 
• Tåle å jobbe uten at resultatet er gitt
• Å se problematferd som et uttrykk for barnets 

indre smerte
• Raushet med barnets personlighet og andre 

verdier

Varmt hjerte, klare tanker og lave skuldre.

I møte med fosterbarnet , kan det oppstå negative 
følelser og sinnsstemninger som utfordrer oss på 
hvordan vi møter dem. Som familiehjem må en 
tåle mye, holde ut, holde seg rolig. Å stå stødig 
når nedturene kommer – og glede seg med dem 
når de mestrer, viser deg tillit og lever sorgløst. 

Hva kunne motivert dere til å ta i bruk 
hjemmet som arbeidsplass ved å være 
foster-eller beredskapshjem?

• Nytt og utviklende?
• Å gjøre en forskjell for barn og unge i en van-

skelig livssituasjon?
• Et viktig bidrag til større fokus på menneske-

lige verdier i samfunnet?
• En utvidet familie? 
• Arbeidsgodtgjøring etter avtale

• Å være trygge voksne med en trygg atmosfære 
i hjemmet

• Lytte, oppmuntre og trøste i vanskelige situas-
joner

• Å være tilgjengelig 

Stiftelsen Fyrlykta

Fyrlykta er en ikke kommersiell,  politisk- og livssyn-
snøytral stiftelse. Fyrlykta har et verdigrunnlag som 
sier at vi skal være veivisere for barn og unge og at 
hvert menneske har en egen verdi. Vi har fokus på 
barns egne interesser og barns rett til å bli hørt. 

Stiftelsens drift er sikret gjennom avtale med det stat-
lige barnevernet og Oslo kommune. Disse avtalene 
sikrer Fyrlykta oppdrag fra hele landet. 

Stiftelsen Fyrlykta ble etablert i Norge i 2011. Vi har 
hovedkontor i Fredrikstad, men med virksomhet og 
familie/beredskapshjem utover hele landet.


