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Til deg som bor 
i fosterhjem 
i Sarpsborg kommune



For å følge med på om du har det bra 
i foster hjemmet, har barnevernloven 
 bestemt at du har rett til å få besøk av 
en tilsyns person fra kommunen, minst 
4 ganger i året.

Tilsynspersonen kommer hjem til deg, 
og du kan snakke med tilsynspersonen 
om hvordan det er bo i fosterhjemmet 
eller andre ting du er opptatt av. Om 
du ønsker, har du rett til å snakke med 
tilsyns personen alene, uten at foster
foreldrene er tilstede. 

Du kan snakke med tilsynspersonen 
din om hva du vil. Dersom du ikke har 
det bra, fortell han/hun om dette. Om 
du ikke har det bra skal tilsynsper
sonen gi beskjed til saksbehandleren 
din i barneverntjenesten som kan 
hjelpe deg.

Etter tilsynsbesøket skriver tilsyns
personen en rapport om det dere har 
snakket om. Rapporten blir sendt til 
barneverntjenesten, som bestemmer 
om fosterforeldrene skal få noe av 
informasjonen som står der. 

Hva vil det si 
å være FOSTERBARN?

Noen barn kan ikke bo sammen 
med foreldrene sine. Da er det 
viktig at noen andre voksne tar 
vare på dem. Foster foreldre er 
voksne som tar vare på barn 
som ikke kan bo sammen 
med foreldrene sine. Det er 
mange barn som bor hos foster
foreldre. 

Til deg som er mellom 0-18 år og bor i fosterhjem

Foster foreldrene dine skal ha tid til 
deg, passe på deg og hjelpe deg.

En tilsynsperson skal besøke 
deg når du bor hos foster
foreldrene dine. Tilsyns
personen skal finne ut om 

du har det bra i foster
hjemmet ditt.

HVA ER EN 
TILSYNSPERSON?



Flere land i verden har laget en felles avtale for alle barn. Den heter barne
konvensjonen. Alle barn har ulike rettigheter, og barnekonvensjonen forteller 
deg om rettighetene dine. Her er noen artikler som kan være viktig for deg:

Alle barn har rett 
til hjelp hvis de 

ikke kan bo med 
familien sin

Alle barn har rett 
til at ingen skader 

eller misbruker 
dem

Alle barn har rett til å få 
informasjon om det de 

lurer på og rett til å gi ut-
trykk for det de mener, så 
lenge det ikke bryter med 

andres rettigheter

20

13

12

19

Alle barn 
har rett til 
vern mot 
diskrimin-

ering

2

Voksne 
skal gjøre 
det som 

er best for 
barn

3

Alle barn har rett 
til å si sin mening, 
og deres mening 

skal bli tatt på 
alvor

Alle barn har 
rett til en god 
skole som gir 

dem nødvendig 
kunnskap og 

utvikling

29



Sammen skaper vi Sarpsborg

Vi som jobber med tilsyn i fosterhjem kommer fra Sarpsborg kommune 
(Enhet kompetanse og kvalitet oppvekst). Hvis du ønsker å snakke med 
oss eller lurer på noe, kan du ringe eller sende sms til:

Christian (tlf: 488 66 150),  Siri (tlf: 415 30 272), 
Mona (tlf: 404 36 504)  eller Heidi (tlf: 474 67 184). 

Du kan spørre om hvor 
lenge og hvorfor du 
skal være i fosterhjem.

RETT TIL Å VITE

Siri MonaChristian Heidi

Du kan snakke med 
fosterforeldrene dine 

og tilsynspersonen din 
om samvær med 

familien.

VÆRE SAMMEN 
MED FAMILIEN

Du kan si din  
mening ved valg av 

tilsynsperson.


