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• Vi er en ideell aktør som har 
arbeidet med barnevernsarbeid 
i over 100 år.

• Over 300 fast ansatte

• Våre virkeområder:
• 7 barneverninstitusjoner med ca

75 godkjente plasser

• Fosterhjemtjeneste

• Forebyggende arbeid

• Korttidsboliger for barnefamilier

Frelsesarmeens barne- og familievern
– en stor virksomhet



Vi skal skape 
en bedre morgendag!

Vår visjon:



Alle mennesker er like verdifulle –
fordi menneskets verdi er gitt 
utenfra fra Gud, som bla innebærer 
respekt for ulike livssyn og kulturer

Vårt 
verdigrunnlag 

bygger på
nestekjærlighet



Nei, men du må være lojal mot FA 
sitt verdigrunnlag

Må du være 
kristen for å jobbe 
i Frelsesarmeen?



Menneskesyn
– Menneske har både fysisk, psykiske, sosiale og åndelige behov



Suppe, såpe, frelse

Vår helhetlige innfallsvinkel for å fremme god utvikling 

og mental god helse kan uttrykkes gjennom vårt slagord:



Mennesker har fysiske, psykiske, 
sosiale og åndelige behov

Menneskesyn 
– omsorg for 

hele mennesket



Et unikt menneske som har 
behov for tilrettelegging 
i våre tiltak, på bakgrunn av:

• akkurat den han er

• hva han har opplevd

• hva han ikke har opplevd

• hvordan han har det nå

Petter



• Vårt verdigrunnlag og menneskesyn

• Faglig kompetanse
• Vi er eklektiske i vår tilnærming, med fokus på hvordan vi best sikrer 
Petter en god utvikling som fremmer mental god helse og ferdigheter til 
å klare seg senere i livet.

• Våre tiltak har et multisystemisk og kontekstuelt perspektiv, med 
forankring i utviklingspsykologi, tilknytningspsykologi, nevrobiologi og 
traumepsykologi.

• Vår fagkompetanse skal vokse og utvikle seg gjennom en grunnleggende 
lærende kultur som er forankret i mellommenneskelige relasjoner.

Tilrettelegging for Petters beste basert på:



Kunnskaps-
grunnlag



• Felles faglig forståelse, 
verdier og menneskesyn

• Multisystemisk forståelse
• Kartlegge ressurser, 

utfordringer, mestringsstrategier 
i det utvidede nettverk

• Multisystemisk endringsarbeid: 
familie, skole, aktiviteter, venner

• BARNETS BEHOV I SENTRUM

• Vi holder oss faglig oppdatert 
At vi ser det enkelte barn og 
sikrer optimale utviklings-
muligheter

Vi har et helhetlig 
perspektiv i møte 

med Petter og hans 
familie. Dette ligger 

til grunn for valg 
av metode og 

intervensjoner.



Våre barnevernsinstitusjoner
Frelsesarmeens barne- og familievern driver 7 

barneverninstitusjoner. Vi er godkjent for plasseringer etter 
omsorgsparagrafene, §§ 4-4, 6.ledd & 4-12. 



Region øst

Lillebo (Lillestrøm)

• 3 avdelinger 

• lite, intimt

• mellom by og mark



Region øst

Othilie (Oslo)

• nytt, moderne

• urbant, storbyalternativet

• «et sted å lande» 
– barnet kan bli boende 
selv om 
oppfølgingsbehovet endrer 
seg

• Aldersgruppen 10-20



Region øst

Soldammen
(Vestby og drøbak)

• 3 avdelinger

• landlig, mange 
aktivitetsmuligheter

• hesteterapi

• egen ridebane, lavvo, 
BMX-bane, klatrepark, 
båt

• barneavdeling (6–12 år)



Region øst

Solgry (Drøbak)

• bolig med sjel, 
herskapsbolig fra 1680

• landlig, fredelig eiendom 
med utsikt

• et steinkast fra stranda, 
med egen båt



Region midt

Hegglia (Trondheim)

• 3 avdelinger med ulik -
plassering som gir 
fleksibilitet

• store uteområde som 
inviterer til lek

• barneavdeling (6–12 år)

• ungdomsavdeling 
(13–20 år)



Region vest

Tryggheim 
(Stavanger)
• etablert boligområde 

nært sentrum

• liten avdeling med 
trygge relasjoner 
i fokus



Region sør

Solgløtt (Drammen)

• barneavdeling (6–12 år)

• vi tilrettelegger for fører-
kort for alle ungdommer



Petter, Ida og Mohammed

• omsorg

• mange traumer

• som faller mellom eller 
utenfor

Hvem kommer til våre 
barneverninstitusjoner?



TOTALT 6

• Psykisk helse

• Kartlegging

• Familie- og nettverksarbeid

• Rollen til miljøterapeuten

• Etikk og etiske dilemmaer 

• Grefsen korttidsboliger for 
barnefamilier – familienes 
behov

VÅRE MASTERPROSJEKTER 



Tittel; PSYKISK HELSE hos barn i barneverninstitusjoner –får 
barna hjelpen de har behov for?
Bakgrunn

• Frelsesarmeens barne- og familievern driver 7 barneverninstitusjoner og 3 fosterhjemstjenester. Vi er 
godkjent for plasseringer etter omsorgsparagrafene, §§ 4-4, 6.ledd & 4-12. Vi arbeider etter modellen 
barnets behov i sentrum, hvor barnets behov er omdreiningspunktet for den omsorgen som gis. Det er 
viktig å samarbeide med tjenester og samarbeidspartnere rundt barnet, som kan bidra til god helse og 
utvikling.

Problemstilling; Hvordan sikre barnet psykisk helsehjelp når de bor i våre 
barneverninstitusjoner? Hvordan fungerer samarbeidet med psykisk helsevern? 
Hvordan kan samarbeidet bli bedre og hvordan kan vi sikre riktig hjelp til riktig tid?

Dataressurser/informanter

Intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner. Det 
kan også evt benyttes spørreundersøkelser blant ansatte og/eller barn og 
samarbeidspartnere.

Aktuelt for sosialt arbeid og/eller barnevern.

Hvor mange? Vi tenker 2 er et maksimalt antall



• Bakgrunn 

• Vi har utviklet en del kartleggingsverktøy i tråd med vårt 
kunnskapsgrunnlag. Vi tenker det vil være interessant å se på hvordan vi 
kartlegger barns behov i våre tiltak og hvordan vi benytter denne 
informasjonen til å hjelpe barna. Det er interessant å se om verktøyene 
er formålstjenlig og om de sikrer god medvirkning. 

• Problemstilling; Hvilke metoder har vi for kartlegging av 
barn/ungdom i våre tiltak? Hvordan bidrar kartleggingsverktøyene til å 
gi en retning for målrettet arbeid med barn/ungdom i det 
miljøterapeutiske arbeidet? Hvordan kan kartlegging bidra til bedre 
miljøterapeutisk endringsarbeid i samarbeid med barna og 
ungdommene?

Tittel; KARTLEGGING AV BARN/UNGDOM I VÅRE 
TILTAK – barneverninstitusjoner og fosterhjem 



• Bakgrunn 

• Vi legger stor vekt på å samarbeide med familie og nettverk da vi 
tenker det er en forutsetning for gode plasseringer. Vi har utviklet 
rutiner og verktøy for å involvere familie og nettverk. Det er 
interessant å belyse hvordan dette arbeidet opp mot familie og nettverk 
fungerer i praksis, og om det fungerer til barnas beste.   

• Problemstilling; Hvilke metoder har vi for samarbeid med familie og 
nettverk? Hvordan fungerer det praktiske samarbeidet med familie og 
nettverk og fungerer det til "barnets beste?« Hvordan kan
familierådsmodellen som en metode bidra til godt samarbeid og god 
involvering fra familien?

• Er det behov for veiledningsmateriale og verktøy for bedre systematikk 
i dette samarbeidet? 

Tittel; FAMILIE OG NETTVERKSARBEID I VÅRE 
BARNEVERNTILTAK 



Bakgrunn:

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 7 barneverninstitusjoner, 3 fosterhjemstjenester, forebyggende tjenester og en 
korttidsbolig for barnefamilier på Grefsen i Oslo. Korttidsboligen for barnefamilier på Grefsen i Oslo, har vært et tilbud over 
flere år for familier som trenger akutt behov for et sted å bo. Dette skal være et bedre alternativ andre tilbud for familier i en 
akutt, vanskelig livssituasjon. Det er bydelene i Oslo som hovedsakelig henviser familier. Vi ser at familiene har sammensatte 
problemer og at det ikke bare er bolig alene som er problemet for flertallet. Vi ser også dessverre at familien kommer i denne 
situasjonen flere ganger. Vi er interessert i å få kartlagt litt mer rundt familiene, hvilke behov de har, hvem er de sentrale 
hjelperne rundt familiene, hvordan kan eventuelt hjelpen de trenger koordineres bedre og man kan få til gode, langsiktige 
løsninger som kan bidra til å forebygge at de kommer i en tilsvarende situasjon igjen.

Problemstilling;

• Hvilke utfordringer har familiene som bor ved Grefsen korttidsboliger? Hvilke utfordringer utover det å ikke ha noe sted å bo
er fremtredende? Hvordan kunne det eventuelt vært arbeidet forebyggende, for at familien ikke hadde kommet i den 
situasjonen de har kommet i? Hvilken hjelp opplever familiene å ha fått til sine utfordringer?

Dataressurser/informanter

• Spørreundersøkelser og/eller intervju eller gruppeintervju med ansatte, familier som bor på Grefsen og eller 
samarbeidspartnere.

Aktuelt for sosialt arbeid og/eller barnevern.

Hvor mange? Vi tenker 2 er et maksimalt antall

Hvem er vi? Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet som har et mangfold av tiltak. Grefsen korttidsboliger -
Frelsesarmeen

Tittel; Akutt behov for et sted å bo, men hvilke andre behov? Familienes 
utfordringer utover behov for et sted å bo på Grefsen korttidsboliger for 
barnefamilier



Bakgrunn 

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 7 barneverninstitusjoner og 3 fosterhjemstjenester. Vi er godkjent for plasseringer 
etter omsorgsparagrafene, §§ 4-4, 6.ledd & 4-12. Vi har mange ansatte i våre institusjoner og rollen som 
miljøarbeider/miljøterapeut er en viktig rolle i det miljøterapeutiske arbeidet med barna og ungdommene. Denne rollen krever 
mye, det er mange arbeidsoppgaver som ligger til rollen og det er store krav til jobbutførelse. 

Problemstilling; Hva innebærer rollen som miljøterapeut/miljøarbeider på våre 
barneverninstitusjoner? Hva er de viktigste oppgavene og hva er innholdet i stillingen? Hvordan 
opplever miljøarbeidere/miljøterapeuter mestring i jobben? Hva er de viktigste kvalitetene en 
miljøarbeider/miljøterapeut har? Hvor viktig er formelle kvalifikasjoner for å være en god 
miljøterapeut og hvor viktig er personlig egnethet?

Dataressurser/informanter 

Intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner. Det kan også evt benyttes 
spørreundersøkelser blant ansatte og/eller barn og samarbeidspartnere.

Aktuelt for sosialt arbeid og/eller barnevern.

Hvor mange?Vi tenker 2 er et maksimalt antall

Hvem er vi? Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet som har et mangfold av tiltak. Vi driver7 
barneverninstitusjoner, 3 fosterhjemstjenester, en korttidsbolig for barnefamilier og en forebyggende enhet.

http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/barne-_og_familievern/

En informasjonsbrosjyre om alle våre tiltak i Frelsesarmeens barne- og familievern.

•

Tittel; ROLLEN SOM MILJØTERAPEUT I VÅRE 
BARNEVERNINSTITUSJONER  

http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/barne-_og_familievern/


Bakgrunn

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 7 barneverninstitusjoner og 3 fosterhjemstjenester. 
Vi er godkjent for plasseringer etter omsorgsparagrafene, §§ 4-4, 6.ledd & 4-12. Vi har et 
kunnskapsgrunnlag hvor vi legger til grunn at vi blant annet arbeider i tråd med en 
traumesensitiv tilnærming og Løsningsfokusert tilnærming. Vi ønsker å se på hvordan de ansatte 
har en forståelse av etiske dilemmaer og hvordan de kan reflektere over disse i sin 
arbeidshverdag.

Problemstilling; Hvilke etiske dilemmaer står ansatte i? Hvordan håndterer den 
enkelte ansatte dilemmaer som han/hun står i? Hvilke arenaer finnes for å 
reflektere over etiske dilemmaer? Hvordan kan evt etiske refleksjoner og 
modeller implementeres i større grad i virksomheten?

Dataressurser/informanter

Spørreundersøkelser og/eller intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere 
i våre barneverninstitusjoner.

Aktuelt for sosialt arbeid og/eller barnevern.

Hvor mange? Vi tenker 2 er et maksimalt antall

Tittel; Etikk og etiske dilemmaer ansatte står i, i 
våre barneverninstitusjoner



• Frelsesarmeens barne- og familievern har ikke kapasitet til å si ja til samtlige 
prosjekt. Vi vil ha kapasitet til å følge opp max 2-3 av de ovenstående forslag 
til prosjekter. 

• Vi forbeholder oss retten til å velge det tema/den problemstilling vi tror mest 
på og som har mest praktisk nytteverdi for vår virksomhet. Vi er også åpne 
for at det kan være andre temaer/problemstillinger fra studenter som kan 
være interessante og ha nedslagsfelt i vår virksomhet. 

• Vi ønsker å legge som premiss at masterprosjektet ender opp i en kort 
rapport eventuelt veileder med faglige anbefalinger knyttet til det aktuelle 
tema/problemstilling som blir presentert for Frelsesarmeens barne- og 
familievern med tanke på å kunne videreføre anbefalinger i praktisk faglig 
utviklingsarbeid. 

Begrensninger/forutsetninger/premisser.



Som; 

• Masterstudent

• frivillig

• arbeidssøker 

• fosterhjem

Vi trenger gode studenter og dyktige og engasjerte 
fagfolk for at; 

Varmt velkommen 
til Frelsesarmeen



Vi skal skape en bedre morgendag
Frelsesarmeens barne- og familievern



Spørsmål? 
Snakkes! 

Sissel.saether@frelsesarmeen.no
bfv@frelsesarmeen.no

www.frelsesarmeen.no

mailto:Sissel.saether@frelsesarmeen.no
mailto:bfv@frelsesarmeen.no
http://www.frelsesarmeen.no/

