Vold preger barn

– også etter at de har flyttet til et try
Alternativ til Vold (ATV) i Stavanger tilbyr oppfølging til fosterforeldre og foster
barn gjennom fagutviklingsprosjektet «Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem».
Denne artikkelen handler om hva disse barna og deres fosterforeldre trenger.
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Atferd

ygt hjem



Om forfatteren
• Vibeke Rogne er utdannet pedagog og faglig veileder, og
studerer familieterapi og systemisk praksis. Vibeke jobber i
Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) i Stavanger hvor hun
er prosjektleder i fagutviklingsprosjektet «Voldsutsatte
barn som bor i fosterhjem». Hun har bred kompe
tanse fra voldsarbeid og oppfølging av barn under
barnevernet sin omsorg, samt veiledning av deres
omsorgspersoner.
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• Av Vibeke Rogne, pedagog

Vold preger barn, ikke bare mens de
lever med vold, men også etter at de
har flyttet til et nytt hjem. Voldsutsatte
barn som flytter i fosterhjem kan ha en
atferd som gjør det utfordrende å være
omsorgsperson. Noen fosterforeldre har
barn som er særdeles vanskelige å forstå. Det vanskelige har nesten alltid noe
med volden og de komplekse relasjonstraumene å gjøre.

Hva er vold?
For å forstå hva vold er og hva dette
gjør med mennesker, må vi vite hva vi
legger i begrepet.
Vold er en makthandling. Felles for
all vold er påføring av noe vondt der
det virksomme elementet er å skremme, smerte, skade eller krenke. Per Isdal
har følgende definisjon på vold: «enhver
handling rettet mot en annen person, som
gjennom at denne handlingen skader,
smerter, skremmer eller krenker, får den
personen til å gjøre noe mot sin vilje eller
slutte å gjøre noe den vil».
Vi kan dele vold inn i følgende
undergrupper: fysisk, psykisk, materiell, seksuell og latent vold (viser til
Isdals bok «Meningen med volden» for
utdypende forklaringer på voldsformene).
Hvem har ansvaret for volden?
Ansvaret ligger alltid hos voldsutøveren.
En voldshandling er utøvers valg av
reaksjon ut fra sin oppfattelse av situasjonen, sine følelser og behov. Fiendtlighet, degradering, undertrykking og
dominans vil ofte være en del av voldsutøverens repertoar. Vold kan også være
hierarkisk hvor for eksempel far slår
mor, mor slår storebror, storebror slår
lillebror og lillebror plager katten.
Dette handler om at vold avler vold, og
at de barna som vokser opp med vold,
er i risiko for å gjenta voldsmønsteret i
sine relasjoner og på de arenaene som
de ferdes på.

Alternativ til vold
Vold og aggresjon er en reaksjon på
følelser. Følelser er viktige signalsystemer som varsler oss og forteller oss
hvordan vi har det. Et alternativ til vold
er å kunne kjenne og uttrykke med ord
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hva du føler, si hva som er galt og hva
du trenger. Å kunne kjenne igjen egne
følelser, og uttrykke dem, er forbundet
med helse og livskvalitet. Et barn som
har vokst opp med vold har ofte store
problemer med både å kjenne og uttrykke egne følelser med ord. Noe som
hadde vært nødvendig for at barnet
skulle gjøre seg forstått. De har også
opplevd foreldre som ikke uttrykker
følelser, men som utagerer følelser i
handlinger. Voldsutsatte barn trenger
derfor omsorgsgivere som er i stand til
å forstå sine egne følelser og uttrykke
disse på måter som ikke er skremmende
eller krenkende.

Barn utsettes for vold på
ulike måter
Barn kan være direkte utsatt for vold,
eller vitne til vold ved å se eller høre
vold mellom andre i familien. Vold
mellom foreldre er et angrep på barns
omsorgssystem, da barna i en slik
situasjon ikke har noen å søke trygghet
hos. Den utsatte foreldre kan ha nok
med å beskytte og ivareta seg selv, mens
barnet frykter voldsutøver. Dette er et
tillitsbrudd mellom barn og foreldre,

og rokker ved den grunnleggende tryggheten i hjemmet. Barn kan også se og
ense følgene av volden ved at de for
eksempel legger merke til ulike sinnsstemninger, ser blåmerker og skader på
kropp, ser ødelagt inventar og knuste
gjenstander. Barn får med seg mye mer
enn det foreldre tror.
Begrepet latent vold betyr å leve i
konstant frykt for nye voldsepisoder. I
nære relasjoner der det har forekommet
vold, vil risikoen for ny vold kunne
styre alt den utsatte gjør og fortar seg.
All atferd blir strategisk for å unngå ny
vold. Den voldsutsatte tar hensyn til
voldsutøvers følelser, ikke egne, da det å
gi uttrykk for egne følelser, stille spørsmål, eller være sårbar kan være forbundet med fare. Barnet er konstant redd
for at det skal skje ny vold i familien.
Stemningen som kan forekomme
mellom voldsepisodene i hjemmet, kan
ofte være vanskelig for barn å sette ord
på. Mange barn beskriver den latente
volden som at de «går på nåler», er
anspent med «høye skuldre», ikke tør å
ta venner med hjem fra skolen i redsel
for at vold kan skje, eller kjenner på en
«klump» i magen som ikke vil gå vekk.

Dette fører til utrygghet og psykisk
stress i en liten kropp. Stressbelastninger i oppveksten svekker immunapparatet, og barnet står dermed i risiko for
å utvikle en rekke sykdommer og
helseplager. Vincent Fellitti viser i sin
forskning at «Adverse Childhood
Experiences (ACE)», altså opplevd
utrygghet og traumer under oppveksten, er hovedårsak til at mennesker
utvikler atferd som leder til fysisk og
psykisk uhelse hos voksne mennesker.

Barns strategier
Barn som lever med vold i familien kan
utvikle mange ulike strategier for å
sikre seg selv og sin familie. Hvis for
eksempel far er voldelig kan barn prøve
å unngå at mor blir utsatt for vold ved
å lokke far til å rette volden mot dem
selv. De kan prøve å roe ned og dempe
far sin aggresjon. De kan late som om
de er syke for å være hjemme og passe
på mor, eller de kan bryte inn under
voldshandlingen for å prøve å beskytte
mor sin kropp med sin egen. De kan ta
ansvar for å sørge for at yngre søsken
skal slippe og se eller høre det som skjer
mellom foreldrene. Når voldsepisoden

er over, trøster de mor og søsken, og
legger planer for hva de skal gjøre neste
gang det skjer.

Hva gjør vold med barn?
Det å oppleve vold i nære relasjoner er
en potensielt traumatiserende hendelse.
Vold i nære relasjoner er ofte tilbakevendende og har pågått over tid.
Voldsutsatte barn har økt risiko for
posttraumatisk stresslidelse (PTSD) der
gjenopplevelse i form av påtrengende
bilder og tanker, unngåelsesatferd,
innsnevret følelsesliv og hyperaktivering
er noen av symptomene.
Fosterbarn som har opplevd vold,
har disse vonde erfaringene med seg i
«bagasjen» når de flytter inn i et
fosterhjem. Skremte og utrygge barn
blir vaktsomme, skvetne og kan ha
vansker med relasjoner til andre. De
kan ha vanskeligheter med å tåle og vise
følelser, sette grenser for seg selv og ha
stort behov for kontroll. Mye av
barnets ressurser har vært bundet opp i
å være i beredskap for å håndtere fare
og overleve i en vanskelig hverdag, redd
og alene. En barnehjerne som er trent
på å være i konstant alarmberedskap, er

ikke orientert mot utforskning og
læring.

Fosterbarns reaksjonsmønster
Barn kan ha mange ulike «strategier»
for å dempe en smerte, uttrykke en
smerte eller regulere ubehagelige
følelser. Uforståelig, uakseptabel eller
vanskelig atferd hos traumatiserte barn
betegnes ofte som et smerteuttrykk.
Voldsutsatte barn bærer på vonde
opplevelser de ofte ikke har kontroll på.
Væremåten kan være uttrykk for en
smerte eller frustrasjon.
Fosterbarn kan gjennom sin oppvekst ha utviklet mange ulike «smerteuttrykk». Dette kan for eksempel vise
seg i form av utagering mot andre, både
fysisk og verbalt. Mange fosterforeldre
beskriver disse utageringene som «lyn
fra klar himmel» og opplever at det kan
være vanskelig å «se» hva som utløser
denne reaksjonen.
Noen barn har problemer med å
stole på voksne, eller de er usikre med
et kontinuerlig behov for bekreftelse.
De kan være redd for å bli forlatt og
viser dette ved «klamrende» eller
kontrollerende atferd overfor fosterfor-
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eldre. Noen kan avise all form for omsorg for å beskytte seg selv i redsel for å
bli avvist igjen, mens andre er ukritiske
til hvem de søker omsorg hos og kan
søke kontakt med ukjente. Mange barn
har tatt mye ansvar hjemme, både for
foreldre og yngre søsken. Dette kan
ofte komme til uttrykk ved at barnet på
noen områder er «forstrekt» eller «overtilpasset» i forhold til sin alder, mens de
kan være umoden på andre der det ikke
har hatt mulighet for å utvikle seg aldersadekvat på grunn av dårlige oppvekstsvilkår. Andre barn lar sine smertefulle
erfaringer og følelser komme til utrykk
gjennom ulike former for selvskading.
Fosterbarns reaksjonsmønster er
individuelle og forskjellige fra barn til
barn. De vil kunne endre seg over tid
og alder, og spesielt i overganger
(eksempel fra barnehage til skole etc)
kan det være ekstra vanskelig. Flytting i
fosterhjem kan i seg selv oppleves
belastende for barn, og barn reagerer
ulikt på nye situasjoner. Listen over
smerteuttrykk vil derfor være utømmelig, men nevnte eksempler kan prege
mange av de barna som flytter inn i
fosterhjem. Det viktigste er at fosterfor-
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eldrene ser følelsen som ligger bak den
uforståelige atferden.

Hva trenger voldsutsatte
barn?
Barn som har opplevd vold har behov
for at fosterforeldre er oppmerksomme
og bevisste i sin tilnærming til de
spesifikke vanskene barnet har, som
følge av sine voldserfaringer. Dårlige
relasjonelle erfaringer må veies opp
med gode erfaringer, og med omsorgspersoner som tåler fosterbarnets
følelser. Det er derfor viktig å ikke
respondere med sinne og aggressiv
grensesetting, slik mange barn forventer og som er den erfaringen de har
med seg fra tidligere. Slik respons kan
forsterke barnets erfaringer. Det blir
derfor viktig å holde kontinuerlig fokus
på de bakenforliggende faktorene og på
hva barnet prøver å signalisere. Å endre
tenkning fra «Hva er galt med deg?» til
«Hva har du opplevd som gjør at du har
denne atferden?». Barnet er ikke vanskelig, men har det vanskelig. Da trenger
barnet omsorgspersoner som er oppmerksomme på de villedende signalene
og prøver å lese de underliggende

behovene. Å se barnas behov er noe
annet enn å se barna sin atferd.
Traumeubevisst omsorg er en
holdning som er viktig i møte med alle
voldsutsatte barn og har som mål å
etablere en opplevelse av trygghet hos
fosterbarnet. Traumeforståelse er en
viktig forståelsesramme for å forstå hva
fosterbarnet trenger. I denne forståelsen
er det viktig å forstå hvordan barnehjernen er blitt formet av vold og omsorgssvikt. (Jeg har valgt å ikke beskrive
denne kunnskapen ytterligere i denne
artikkelen da dette har blitt utdypet i
flere artikler av Fosterhjemskontakt
tidligere.) Fosterforeldre er de omsorgspersonene som er mest sammen med
barna og innehar derfor den viktigste
posisjonen til å hjelpe barnet med å
heles.
Med traumeforståelse som bakteppe
vil jeg kort nevne noen punkter, som er
viktige i møte med voldsutsatte barn:
• Trygghet og kjærlighet. Det motsatte av vold, erfare at tryggheten
varer over tid. Trygghet er det rommet hvor overveldende følelser og
smerte kan komme fram i.

Hva trenger fosterforeldrene?

• Relasjon. Bygge relasjon gjennom
samspill og tillit. Viktig for å nå fram
til krenkede barn og unge.
• Voksne med aggresjonskontroll som
tar hensyn til den voldspregede hjernen,
både i hjemmet og på de arenaene
som barnet ferdes på. Barna er hypersensitiv for ny aggresjon og utrygghet.
Uregulerte voksne opprettholder
barnets stressnivå.
• Reguleringsstøtte. Omsorgsperson
må være barnets «termostat» og hjelpe
med regulering. Reguleringsevne
utvikler seg gradvis fra ytre (hjelp fra
omsorgsperson) til indre kontroll
(barnet klarer å regulere seg selv). Barnet trenger hjelp til å identifisere,
uttrykke og regulere følelser. Med
reguleringsstøtte fra den voksne kan
følelsene til barnet sakte, men sikkert
integreres.
• Mer trygghet og forutsigbarhet enn
hos barn som ikke har slike erfaringer
i livet. Det er viktig å innarbeide gode

rutiner i hverdagen. Mange fosterforeldre er gode til å lage kreative
verktøy som pedagogiske huskelister
og visuelle skjemaer tilpasset barnet
– noe som gjør hverdagen mer
oversiktlig for fosterbarnet.
• Opplevelser og erfaringer som
henvender seg til de funksjonene som
er underutviklet i hjernen. Gjentatte
erfaringer av å bli hjulpet fra utrygghet til trygghet bidrar til å at det
bygges nye gode nevrale nettverk.
• Sansemotorisk stimulering er viktig
for å utvikle hjernen (viser til Bruce
Perry omtalt i Fosterhjemskontakt
6/18).
• Mange voldsutsatte barn har utviklet
lærevansker og strever sosialt. Ekstra
oppfølging i skole og barnehage kan
derfor være nødvendig.
• Noen fosterbarn trenger behandling
for å bearbeide sine voldserfaringer.

Fosterforeldre trenger gode rammevilkår for å yte god omsorg for voldsutsatte barn. Når et barn flytter i fosterhjem har det kommunale barnevernet
ansvaret for individuell veiledning og
oppfølging av fosterhjemmet. Det er
nødvendig at barneverntjenesten organiserer et godt «støtteapparat» rundt
den enkelte fosterfamilie, gjennom
veiledning, ansvarsgrupper og ulike
former for oppfølging og tiltak.
Fosterforeldre trenger støtte og
forståelse i den viktige omsorgsoppgaven de har. De trenger et veiledningsrom hvor de kan ha fokus på egne
reaksjoner i møte med det voldsutsatte
barnet. Hjelp til å se samspillet i hele
familien og hvordan alle familiemedlemmene kan påvirke hverandre på
ulike måter, og hvor en sammen kan
finne gode måter å forstå og hjelpe
fosterbarnet sitt på.
Fosterforeldre kan stå i risiko for å
utvikle sekundærtraumatisering og
compassion fatigue eller omsorgstretthet på norsk. Begrepet sekundærtraumatisering brukes når individer blir
traumatisert av å høre andre fortelle om
sin traumatiske hendelse, og den
negative utviklingen som kan forekomme når dette over tid påvirker eget liv
og holdningen til det mennesket du har
en relasjon til. Begrepet brukes altså
ikke når man har hatt en traumatisk
opplevelse selv. Dette kan være traumeeksponering gjennom det barnet har
fortalt, gjennom barnets lek, tegninger
og skrevne historier, barnets traumereaksjon, eller gjennom dokumentasjon
om barnets historie og traumeerfaringer.
Sekundærtraumatisering gir samme
symptombilde som for dem som har
vært utsatt for traumer. Symptomene
kan være gjenopplevelser av det fosterbarnet har fortalt til fosterforeldrene,
eller at de prøver å unngå situasjoner
som utløser minner om denne hendelsen. Ved å ha fokus på fosterforeldrene
sine egne reaksjoner, og forstå disse, kan
sekundærtraumatisering forebygges.
Fosterbarn trenger støtte og forståelse for den volden de har opplevd, og
hva dette gjør med barn. Fosterforeldre
trenger å forstå utfordrende atferd i lys
Fosterhjemskontakt 1/19
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av traumene som barnet har opplevd.
For å møte barnet på dette er det derfor
viktig at fosterforeldre får mulighet til å
tilegne seg denne kunnskapen. Dette er
noe vi på Alternativ til vold (ATV)
ønsker å gi fosterforeldre gjennom vår
veiledning og oppfølgingsmodell.

Trappemodell

Veiledningsmodell
Fosterforeldre til voldsutsatte barn har
behov for støtte og veiledning i den viktige omsorgsoppgaven de har. Det er derfor nødvendig at både fosterforeldrene
og fosterbarnet får oppfølging og hjelp.
Dette ønsker ATV å tilby gjennom prosjektet «Voldsutsatte barn som bor i
fosterhjem» (viser til prosjektomtale i
Fosterhjemskontakt 4/18) hvor det
utvikles en veiledningsmodell for
sensitiv omsorg for voldsutsatte barn,
kombinert med at fosterbarnet får et
tilbud hos ATV, hovedsakelig gjennom
et gruppetilbud.
Ved å etablere en trygg omsorgsbase
kan fosterforeldre påvirke og reparere
mange forhold i barnets liv. Det er viktig å øke fosterforeldrene sin kunnskap
om vold slik at det blir lettere for dem å
forstå følelser og reaksjoner hos de voldsutsatte barna, og hvordan de kan møte
barna best mulig i forhold til deres voldserfaringer, samt lære ulike verktøy som
kan være nyttige i denne tilnærmingen
Traumebevisst respons avhenger av
at omsorgspersonen regulerer følelsene
til barnet ved å gå inn i et samspill. I
dette samspillet er det viktig at omsorgspersonen selv har kontroll på egne
følelser, og tar ansvar for egne reaksjoner. Men for å utøve reguleringsstøtte
og hjelpe barna tilbake i sitt «toleransevindu» krever dette fosterforeldre som
selv er regulerte og er bevisste egne
triggere, følelser og erfaringer. «Toleransevindu» er en beskrivelse av barnets
aktivering og affektsvingninger. Når
barnet er utenfor toleransevinduet er
hjernen i alarmberedskap.
ATV har et eget trinn i sin veiledningsmodell hvor fokus er fosterforeldrene sine egne reaksjoner inn mot det
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voldspregede barnet (trinn 2). Her
jobber vi systematisk med å kartlegge
triggere. Hva utløser dem, hvilke tanker,
følelser og handling fører triggerne til,
og hvordan påvirker dette samspillet
med fosterbarnet. Etterpå snakker vi
om hva som kan være hjelpsomt i disse
situasjonene. Dette er et krevende, men
viktig arbeid. I møte med voldsutsatte
barn er det viktig med fosterforeldre
som kjenner seg selv, sine egne sårbarheter og styrker, samt har evne til å
regulere seg selv. En fostermor fortalte
at det ble lettere for henne å kjenne
igjen fosterbarnets triggere og hjelpe
barnet tilbake i sitt toleransevindu,
etter at hun hadde identifisert egne
triggere.
Trinn 3 er barnegruppe (kurs) for voldsutsatte barn som bor i fosterhjem, med
fokus på psykoedukasjon og stabilisering.
Fosterforeldrene er med i gruppen som
reguleringsstøtte og en «trygg havn» for
barna. Hovedformålet i barnegruppen
er å etablere:

1: En trygg arena.
2: Hjelpe barna til å kjenne igjen
følelser og kunne roe ned kroppen.
3: Gi barna utvidet kunnskap om vold,
og hvilke tanker, følelser og reaksjoner en kan ha som følge av dette.
Mange fosterforeldre syns det er vanskelig å snakke med barna om det de har
opplevd. De er redde for å si eller gjøre
noe som blir feil. Ved felles deltakelse i
gruppe opplever vi at både fosterforeldre og fosterbarna får et felles begrepssett som gjør det lettere å snakke om
volden i etterkant.
Heling skjer i relasjon! Vi tenker derfor at det er viktig at barnas omsorgspersoner er med i gruppen. Fosterforeldrene er ikke de samme omsorgspersonene som har utsatt barna for vold, og
vi tenker derfor at denne formen kan
være en fin mulighet til å arbeide med
relasjonen mellom fosterforeldre og
fosterbarn.
For noen fosterbarn kan det være
vanskelig å forholde seg til flere andre

barn og voksne i en gruppe, mens andre
igjen ikke ønsker å delta i gruppe og
kan ha mer utbytte av individuell oppfølging. Barnegruppen kan også gi et
grunnlag for eventuell videre individuell terapi/bearbeiding på et senere tidspunkt for de barna som har behov for
dette. I denne ATV-modellen har vi
prøvd å skreddersy oppfølgingen slik at
den er mest mulig tilpasset barnets
behov, og at vi i hver enkelt fosterfamilie tar en vurdering på hvilket tilbud
som er best utfra barnets fungering.
Modellen har også et eget trinn
(trinn 4) hvor vi fokuserer på egenomsorg for å forbygge sekundærtraumatisering og compassion fatigue – på norsk
brukes gjerne ordet omsorgstretthet om
dette begrepet. Dette er den gradvise
reduksjonen av fosterforeldre sin evne
til å kunne stå i, tåle, orke og klare å
være kloke voksne i møte med voldsutsatte barn. Kunnskap om dette tenker
vi er viktig for å forebygge sekundærtraumatisering og utbrenthet som
nevnt tidligere i artikkelen.
Under trinn 5 har vi fokus på
relasjonsarbeid i fosterfamilien og
trinnet blir individuelt tilpasset den
enkelte fosterfamilie sitt behov. Innhold
på dette trinnet vil derfor variere. Vi
har også et ønske i løpet av prosjektperioden, som en del av dette trinnet, å
utvikle en psykoedukativ gruppe for
fosterforeldrene sine biologiske barn.

Hva sier fosterforeldrene selv?
Modellen er fortsatt under utprøving,
og blir fortløpende korrigert etterhvert
som ATV gjør seg erfaringer fra denne
oppfølgingsmodellen, men tilbakemeldingene fra fosterforeldrene har så langt
vært positive. I trinn 1 opplevde
fosterforeldrene at kursinnholdet var
relevant og spisset med gode eksempler
som gjorde kompleks teori forståelig i
forhold til alle i gruppen sine barn.
Flere meldte fra om at de syns denne
type oppfølging burde vært obligatorisk, og ga uttrykk for at dette skulle de
hatt tidligere for å være bedre forberedt
på omsorgsoppgaven for voldsutsatte
barn. ATV har også fått tilbakemelding
om at det er flott at det blir utarbeidet
en modell som inkluderer aktiv delta-

kelse av fosterbarna. Fosterforeldre syns også det har vært
godt å møte andre fosterforeldre for å dele erfaringer.
Fosterforeldrene i pilot
gruppen ga uttrykk for at det
hadde vært ønskelig å kunne
møtes regelmessig i en
forsteforeldregruppe der alle
hadde omsorgen for voldsutsatte barn.
Vi som arbeider i dette prosjektet har fått bekreftet at det er behov
for et voldspesifikt oppfølgingstilbud
til fosterfamilier som har omsorgen for
voldsutsatte barn. Dette motiverer
Alternativ til Vold til å fortsette å
utvikle et best mulig tilbud til fosterfamiliene gjennom prosjektet «Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem».

Kilder og anbefalt litteratur:
https://atv-stiftelsen.no/
Isdal, P (2000), Meningen med volden.
Oslo: Kommuneforlaget.
Isdal, P (2017). Smittet av vold. Om
sekundærtraumatisering, compassion fatigue
og utbrenthet i hjelpeyrkene. Oslo:
Fagbokforlaget.

Nordanger, D & Braarud, H, C
(2017), Utviklingstraumer. Regulering
som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi. Bergen: Fagbokforlaget.
Øverlien, C (2012), Vold i hjemmet
– barns strategier. Oslo: Universitetsforlaget.

Om
Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter
på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling,
utadrettet virksomhet, kunnskapsformidling og forskning som sitt hovedmandat. ATV har 13 kontorer i Norge med behandlingstilbud for utøvere av
og utsatte for vold i nære relasjoner.
ATV tilbyr nå oppfølging til fosterfamilier gjennom fagutviklingsprosjektet «Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem».

Om
«Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem»

Fagutviklingsprosjektet «Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem» startet opp
høsten 2017 og har en tidsramme på tre år. Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet (Bufdir) har gitt tilskudd til prosjektets to første år. Gjennom
prosjektet skal det utvikles en veiledningsmodell til fosterforeldre i sensitiv
omsorg for voldsutsatte barn, kombinert med at fosterbarnet får et tilbud
hos ATV, hovedsakelig gjennom en barnegruppe. Oppfølgingen til fosterfamilier vil være et supplement til den allerede eksisterende oppfølgingen og
veiledningen som barneverntjenesten har ansvaret for.
Per Isdal er faglig ansvarlig og Vibeke Rogne er prosjektleder fra ATV
Stavanger.
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