
Fosterhjemstjenesten Bodø, Sjøgt. 3, 8006 Bodø

Det er behov for fosterhjem til barn og 
ungdom i alderen 0-18 år!

Les mer om behovet i vår 
del av Nordland på vår hjemmeside:

www. fosterhjem.no/bodo

For mer informasjon og en 
uforpliktende prat:

– ta kontakt med oss i 
Fosterhjemstjenesten Bodø og vår 

avdeling i Leirfjord på telefon nr:

46615450
– og du vil få snakke med 
en av våre konsulenter.

Be om vår informasjonspakke!
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Det er pr. i dag ca 300 fosterhjem i vårt område,    
som strekker seg fra Tysfjord i nord til Bindal i sør. 

Barn og ungdom er forskjellige og har ulike behov.   
Fosterforeldre er også forskjellige og det er behov for et  
bredt spekter av familier, for å kunne matche behovene til 
barn og unge, som trenger å flytte i fosterhjem.

Det er stort behov for 
nye fosterhjem

I dag bor det over 8000 barn i fosterhjem i Norge

Illustrasjonsfoto



PRIDE grunnopplæring er et opplæringsprogram for par og  
enkeltpersoner, som vurderer å bli fosterhjem. Kursene ledes 
av en fosterhjemskonsulent og en erfaren fosterforelder.

Hvert kurs består av 10 tema fordelt på 3 helgesamlinger.  
I tillegg gjennomføres det hjemmebesøk og deltakerne  
arbeider med en egen livsbok. På hvert kurs deltar 
8-12 par eller enkeltpersoner.

Temaene er valgt ut for å hjelpe interesserte familier, 
til å sette seg inn i noen av de utfordringene de vil stå  
overfor som fosterhjem.

PRIDE grunnopplæring er et kurs for potensielle 
fosterforeldre, hvor deltakerne får bruke hele kurs-
perioden til å vurdere både om de kan, og om de 
ønsker, å bli fosterhjem.

Vi ønsker å nå fl ere potensielle fosterforeldre

Fosterbarn er forskjellig og har ulike behov. 
Barn og ungdom som fl ytter i fosterhjem er fra 
0 til 17 år. Det er behov for ulike typer fosterhjem. 
Noen barn har behov for et fosterhjem i en periode, 
andre vil ha behov for et fosterhjem til de blir voksne.

Ta kontakt med oss i Fosterhjemstjenesten Bodø

Fosterforeldre er til forveksling lik    
andre foreldre. De handler både med hjertet   
og med hodet.

Alle barn trenger trygghet, tilhørighet, omsorg 
og å oppleve mestring.

Alle trenger å føle at en er verdt noe og at en kan noe.

Fosterforeldre må være støttende og på den måten   
legge til rette for vekst og utvikling.

Humor er nødvendig. Takhøyde og romslighet viktig.

Et godt nettverk er en styrke.

Tid er en nødvendighet.

Gode samarbeidsevner kreves.

Fosterforeldre må være villig til å åpne hjemmet sitt   
for barnas familie og andre samarbeidsparter.

Fosterforeldre får opplæring, oppfølging,     
veiledning og kurs.

Er dette noe for din familie?

Det er stort behov 
for nye fosterhjem Hva er PRIDE?


