
Bakgrunn
Skilsmisseforskning viser at barn 
som opplever underliggende 
eller åpne konflikter mellom 
sine foreldre, lettere får psykiske 
problemer enn de som ikke 
opplever dette.

Fosterbarn er en gruppe barn 
som kan sammenlignes med 
skilsmissebarna. Forskjellen er 
at fosterbarna har mange andre 
risikofaktorer i sine livssekker. Det 
er derfor all grunn til å arbeide 
forebyggende med deres foreldre 
og fosterforeldre gjennom 
samarbeidsfremmende aktiviteter. 

På bakgrunn av dette er 
programmet RAUSHET utviklet 
med den hovedmålsetting at 
fosterbarn skal få en god og 
trygg utvikling i fosterhjemmet.

Om programmet
Programmet RAUSHET består 
av tre manualer.  To av disse er 
samtalemanualer som retter seg 
mot foreldre der det er bestemt at 
deres barn skal flytte i fosterhjem. 
Gjennom samtaler ønsker vi å 
bidra til å ruste foreldre til å ta 

vare på seg selv og barnet på 
en god måte i forbindelse med 
omsorgsovertagelse. Samtalene 
skal gjennomføres av foreldre som 
selv har barn som bor i fosterhjem 
og som opplever dette som positivt.

Den tredje manualen er en 
kursmanual som skal brukes 
på et felles kurs for foreldre og 
fosterforeldre. Temaet for dette 
kurset er hvordan foreldre og 
fosterforeldre kan samarbeide 
for å gi fosterbarnet best mulig 
utviklingsmuligheter.

Programmet RAUSHET bygger 
på mindfulness som er en 
veldokumentert metode for å 
skape harmoni og et godt forhold 
til seg selv og andre mennesker. 

Implementering av programmet
Vi ønsker nå å etablere brobygger-
team rundt omkring i landet. Disse 
teamene skal bestå av foreldre og 
fosterforeldre som har et godt 
samarbeid seg imellom. Disse skal 
lære opp andre likepersoner til å 
være støtte- og hjelpepersoner, 
samt kursveiledere innenfor 
programmet. 

Samtalemanual 1 
retter seg mot foreldre før 
barnet har flyttet. Dette 
delprogrammet fokuserer 
på det intrapsykologiske og 
består av disse temaene:

• Realitetsorientering
•	Akseptering
• Utvikling
• Selvinnsikt
• Helse
• Erfaring
•	Tydelighet

Samtalemanual 2 
retter seg mot foreldre etter 
at barnet har flyttet. Dette 
delprogrammet fokuserer 
på relasjonen til barnet og 
inneholder disse temaene:

• Rammer
• Ansvar
• Utvikling
• Samvær
• Håp
• Endring
• Trygghet 

KurSmanualen 
retter seg mot foreldre 
og fosterforeldre. Dette 
delprogrammet fokuserer på 
viktigheten av å samarbeide 
og inneholder disse temaene:

• Respekt
• Anerkjennelse
•	Utvikling av relasjon
• Samspill
• Helhet
• Enkeltindividet
•  Tilstedeværelse

Tar vi forbokstavene for 
samtale- og kurstemaene får 
vi ordet RAUSHET. Dette er 
en verdi som er viktig både 
i det intrapsykologiske, det 
relasjonelle og det sosiale 
perspektivet. Med andre ord 
en viktig verdi gjennom hele 
programmet.

Programmet RAUSHET
Gjennom brobyggerprosjektet er det utviklet et program som skal bidra 
til et godt samarbeidsforhold mellom foreldre og fosterforeldre.

“Bro mellom foreldre og fosterforeldre”
Prosjektet

Prosjektet “Bro mellom foreldre og fosterforeldre” har fått 
økonomisk støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 
og er utviklet av Norsk Fosterhjemsforening i samarbeid med 
Rusmisbrukerenes Interesseorganisasjon RIO.


