
T i l s y n  i  f o s t e r h j e m

Lykke  t i l  som foster fo re ldre !
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Alle barn som bor i fosterhjem skal få besøk av tilsynspersoner som skal sikre 
fosterbarns rettssikkerhet og kontrollere at barnet får god omsorg i fosterhjemmet. 
Tilsyn er hjemlet i barnevernsloven. Barnet skal ha minimum fire besøk i året.

T i l synsperson
En nøytral person uavhengig av 
barnevernstjenesten og fosterhjemmet.

Omsorgskommunen
Barnevernstjenesten i kommunen som 
har totalansvaret for barnet.

Kontaktperson
Den i omsorgskommunens barneverns-
tjeneste som følger opp barnet/
ungdommen og kommer på 
oppfølgingsbesøk.

Tilsynspersonen skal få god 
informasjon om barnets situasjon fra 
omsorgskommunens barneverns-
tjeneste før første tilsynsbesøk.

Kontaktpersonen skal også holde 
tilsynspersonen oppdatert når det er 
vesentlige endringer, f.eks. mht. 
samvær, krav om tilbakeflytting og 
lignende forhold som kan ha 
innvirkning på hvordan barnet 
opplever sin situasjon.

Tilsyn skjer hovedsakelig ved 
besøk i fosterhjemmet, og personlig 
kontakt ved samtaler/aktivitet med 
barnet/ungdommen er sentralt for å 
få fram «barnets stemme». 

Barna er de viktigste samtale-
partene, de har rett til å snakke 
med tilsynspersonen alene.

Tilsynspersonen kan/bør også 
snakke med fosterforeldrene. Det 
er ikke sikkert det skjer ved hvert 
besøk. Observasjon av samspill er 
ofte viktig for å få en oppfatning av 
barnets tilhørighet i familien.

Tilsynspersonen skriver 
rapport fra besøkene.

Mottaker: 
Omsorgskommunens barneverns-
tjeneste. Når plasseringen er frivillig 
skal også foreldre ha kjennskap 
til rapporten. Det er omsorgs-
kommunens ansvar.

Rapporten  inneho lder  t re 
de le r

Faktadel 
personalia, hvor, hvem og når.

Beskrivende del 
hvem sa hva, og om tilsynspersonen 
har snakket med barnet alene og 
hvordan det er tilrettelagt for og 
motivert for enesamtale.

Vurderingsdel 
tilsynspersonen skal vurdere 
omsorgssituasjonen ut fra hva som 
barnet (og fosterforeldrene) har sagt 
og observasjoner som er gjort. 

Vurderingen skal gjøres i tråd med 
det som står i barnets plan/om-
sorgsplan. Om tilsynspersonen har 
en bekymring eller noe «skurrer» skal 
dette stå i vurderingen.   

Oppfølging av merknader i rapporten 
skal gjøres umiddelbart av omsorgs-
kommunen, og tilsynspersonen skal 
sjekke ved neste besøk om det er 
fulgt opp. 

Fosterhjemmet plikter å gi tilsyns-
personen tilgang til hjemmet og 
barnet, og omsorgskommunen 
kommer til å spørre hvordan dere 
opplever besøkene fra tilsyns-
personen.
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