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Innledning 
 

Home- Start Familiekontakten (HSF) Skedsmo er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier i Skedsmo 
kommune, med minst et barn under skolealder. Hjelpen gis av frivillige familiekontakter som besøker 
familiens hjem en gang per uke i to til fire timer over en periode på ca. seks måneder. I enkelte 
familier kan perioden forlenges inntil et år. Familiekontakten er et medmenneske som støtter, lytter 
og er sammen med barna eller hele familien. Målet er å forebygge utvikling av belastninger og stress, 
støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov. 

I 2016 har HSF Skedsmo ved hjelp av 22 familiekontakter hjulpet 30 familier. I disse familiene har det 
til sammen vært 70 barn.  

Mange familier som HSF Skedsmo hjelper, uttrykker at det ukentlige besøket av en familiekontakt er 
et lyspunkt for dem i hverdagen. Dette kan være i form av avlasting men også at det kommer et 
menneske med overskudd og et smil som ønsker å være sammen med dem. En familie har også 
uttrykt at familiekontakten ikke bare gir avlastning men også er følelsesmessig tilstede slik at mor 
opplever støtte. 

Tilbakemeldinger fra familiekontaktene viser at det å være frivillig i Home-Start Familiekontakten 
Skedsmo oppleves som givende. Kombinasjonen av at de selv gir noe og samtidig får så mye tilbake 
er både meningsfylt og motiverende. Flere av de yrkesaktive familiekontaktene opplever besøkene i 
HSF- familiene som avkobling fra en hektisk jobb og det gir dem påfyll og energi.  

Koordinatorene opplever at i innvandrerfamilier er familiekontakten ofte et bindeledd til den norske 
kulturen. Dette kan være ved at familiekontaktene tar de med på aktiviteter i nærmiljøet, snakker 
norsk med dem og at familiene kan spørre familiekontaktene om ting de lurer på. De frivillige bidrar 
på denne måten til integrering av innvandrerfamilier i det norske samfunnet. 

HSF Skedsmo sin årsrapport utarbeides til bruk for HSF Norge og er skrevet etter mal fra dem. I tillegg 
er det tatt med noe mer utfyllende informasjon med tanke på aktuelle interesserte lesere i Skedsmo 
kommune. 

 

 

«Gode venner er som gatelys langs veien. 

De gjør ikke avstanden kortere men de gjør det enklere å gå» 

Ukjent forfatter 
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       Home-Start Familiekontakten Skedsmo 

Årsrapport 2016 
 

1.0 Fakta om Home-Start Familiekontakten 
 
Home-Start Familiekontakten (HSF) er et forebyggende og frivillig familiestøtteprogram. Home-Start 
ble etablert i England i 1973 av Margaret Harrison. I Norge ble den aller første avdelingen opprettet i 
1995, og et nasjonalt kontor (HSFN) ble etablert i år 2000. Home-Start Familiekontakten Norge 
(HSFN) er en del av det verdensomspennende nettverket Home-Start Worldwide (HSW), som skal 
godkjenne alle land som ønsker å arbeide med Home-Start. For tiden er det 23 land, og de må alle 
følge HSWs retningslinjer for programmet. 

Nasjonalt kontor består av 2 ½ stilling, som er fordelt på nasjonal koordinator, markeds- og 
kommunikasjonsansvarlig og konsulent. Kontoret har ansvar for oppfølging av de for tiden 34 
avdelingene i Norge, og i tillegg arbeider kontoret for etablering av nye avdelinger og bistår i 
etableringsfasen. HSFNs styre består av 7 medlemmer som blant annet skal godkjenne alle nye HSF-
avdelinger, og inngå samarbeidsavtale med disse. HSFN er en nettverksorganisasjon som mottar 
midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).  

Hver HSF-avdeling ledes av en lønnet fagutdannet koordinator. Koordinator rekrutterer og avholder 
kurs for frivillige som skal bli familiekontakter, i tillegg følger de opp familiene som får hjelp og støtte 
fra HSF. Familiekontaktene må gjennomføre forberedelseskurset (24- 30 timer), før de blir koblet til 
en familie. Det er koordinators oppgave å koble familiekontakter og familier sammen, samt følge opp 
begge parter. Koordinator har en veiledende rolle ovenfor familiekontaktene. 
 
 

2.0 Historikk i lokal avdeling, visjon og mål 
 
Home-Start Familiekontakten Skedsmo har vært etablert i kommunen i ca. 16 år. Fra 1. januar 2009 
fikk avdelingen et prosjekt for familier med kronisk syke barn og barn med nedsatt funksjonsevne. I 

den forbindelse ble det i tillegg til den 50 % stillingen som allerede var, ansatt en koordinator 

i 50% stilling. Prosjektet varte i tre år og deretter valgte  Skedsmo kommune i 2012 å øke HSF sin 
stilling med 50 %  på budsjettet. Frem til 31. desember 2015 har det derfor vært ansatt to 
koordinatorer i til sammen 100 % stiling. Fra 1. januar 2016 fikk HSF Skedsmo økt stillingen fra E-
skattemidler slik at koordinatorene i løpet av året til sammen gradvis har økt til 150 % stilling.  
 
HSF Skedsmo skal bidra til å bedre småbarnsfamiliens livssituasjon gjennom frivillig innsats. Målet er 
å forebygge og hindre eventuelle kriser i familier gjennom å: 
 

 Tilby familier ukentlig hjelp av en fast frivillig familiekontakt 

 Fortrinnsvis gi hjelpen i familiens eget hjem 

 Fokusere på foreldrenes egne ressurser, styrke selvtilliten og selvstendigheten i familiene 

 Tilby et medmenneske som støtter, lytter og er sammen med barna eller hele familien 

 Oppmuntre familien til å utvide sitt sosiale nettverk og bidra med ideer 

 Rekruttere egnede familiekontakter som har tid og lyst til å være sammen med barn  

 Være et supplement til det offentlige støtte- og hjelpeapparatet   
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3.0 Målgruppe 
 
Målgruppen til HSF Skedsmo er småbarnsfamilier med minst et barn under skolepliktig alder. 
Familiene må bo i Skedsmo kommune. 
 
HSF Skedsmo tilbyr støtte til familier som opplever at de har en vanskelig situasjon. Det kan være 
ekstra utfordringer som fysisk eller psykisk sykdom, flerbarnsfødsel, kolikk eller rett og slett slitne 
foreldre. Mange av familiene vi besøker mangler nettverk som kan bidra med avlastning. Det kan 
også være utfordringer med integrering for utenlandske familier. 
 
Familien definerer selv sitt behov for hjelp og støtte. De frivillige yter hjelpen på bakgrunn av egen 
erfaring og ønske om å hjelpe og støtte en småbarnsfamilie. Alle familiekontakter har 
foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn. I tillegg gjennomfører de et forberedelseskurs før 
oppstart, fremviser politiattest og underskriver taushetserklæring.  
 
 

4.0 Organisering av avdelingen 
 
HSF Skedsmo er organisert under Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, som er en del av Avdeling 
barn og familier i Skedsmo kommune. Tjenesten er lokalisert sammen med Lillestrøm Helsestasjon og 
Småbarnsteamet i Barne- og ungdomsbasen. Denne organiseringen og samlokaliseringen gir oss et 
nært og nyttig samarbeid med både helsestasjon, leder og Småbarnsteamet.  
 
 

4.1 Driftsansvarlig 

Skedsmo kommune ved Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er driftsansvarlig.   
 
 

4.2 Personalsituasjonen 

Det er ansatt to koordinatorer i HSF Skedsmo. Lene Breivik ble ansatt i mai 2012 og har bakgrunn 
som ergoterapeut med tverrfaglig videreutdanning i psykiatri. Hun er ansatt i 50 % stilling. Anne 
Hvistendahl Moe er utdannet førskolelærer med mange års erfaring fra barnehager. Hun har også 
veiledningskompetanse. Anne begynte i vikariat og har hatt fast stilling siden 01.10.14. Hun har fra 
01.01.2016 gradvis økt fra 50 % stilling og har fra 01.09.16 hatt 100% stilling. 
 
 

4.3 Ressursgruppen 

Ressursgruppens formål er å legge til rette for og påse at avdelingen drives etter HSF Norge sine 
retningslinjer. De skal blant annet godkjenne vedtekter, handlingsplan og årsrapport. Det er i 2016 
avholdt fire møter i ressursgruppen i HSF Skedsmo og den har hatt følgende medlemmer: 
 
Elisabeth A. Sandstad representant for familiekontaktene og leder av ressursgruppen til 

22.11.16 
Anne Karin Haukaas   representant fra Lions og leder av ressursgruppen fra 22.11.16 
Vanja Sortnes    representant fra Frivilligsentralen i Skedsmo 
Irmelin Høisæther  folkets representant 
Siri Berg Flaa   politisk representant  
Bård Eikin   politisk representant   
Anna Stanger   representant for familiekontaktene fra 22.11.16  
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Ingrid Haug    avdelingsleder for Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 
Anne Hvistendahl Moe   koordinator  
Lene Breivik    koordinator 
 
 

5.0 Økonomi 
 
Koordinatorene lønnes av Skedsmo kommune.  

 

5.1 Driftsmidler 

Det er budsjettert med kroner 80.000 til drift av HSF Skedsmo. Disse benyttes til forberedelseskurs, 
treff, arrangementer og reiseutlegg for familiekontaktene. Lønn og driftsutgifter til koordinatorene 
kommer i tillegg. 
 
 

5.2 Legatmidler / Øvrige tilskudd 

 I 2016 har HSF Skedsmo til sammen mottatt 16.000 kroner fra Lions Nedre Romerike. Disse 
er brukt til ulike aktiviteter for familiene i HSF Skedsmo, bl.a. juleteaterforestilling. 

 HSF Skedsmo disponerer også kroner 145 000 som står i legatmidler. 
 

 

6.0 Statistikk på aktiviteter 
 

6.1 Forberedelseskurset 

De frivillige i HSF Skedsmo må gjennomføre et 24 timers refleksjonskurs som skal forberede dem på 
rollen som familiekontakt. 

Informasjon om forberedelseskurs: Antall: 
Antall kurs på vår 1 

Antall kursdeltakere på vår totalt 5 

Antall kurs på høst 1 

Antall kursdeltakere på høst totalt 4 

Nye familiekontakter totalt 8 

 
 

6.2 Familiekontaktene 

HSF Skedsmo har alltid flere familiekontakter enn de som aktivt besøker familier, da mange i 
perioder velger å ha pause. 

Beskrivelse av familiekontaktene totalt: Antall: 

Yrkesstatus  
Pensjonister * 14 

Yrkesaktive * 16 
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Studenter * 1 

Annet * 1 

Antall familiekontakter totalt 32 

  

Kvinnelige familiekontakter 

Alder 20-39 2 

Alder 40-59 15 

Alder over 60 år 14 

Mannlige familiekontakter                                                                                                      

Alder 20-39 0 

Alder 40-59 år 0 

Alder over 60 år 1 

Familiekontakter med barn 

Familiekontakter som har barn 29 

Familiekontakter som ikke har barn 3 

  

Aktive familiekontakter som har vært/er koblet til en familie 22 

 
* Både kvinnelige og mannlige familiekontakter 
 
 

6.3 Familiene 

Beskrivelse av familiene: Antall: 
Gifte/samboere 15 

Aleneforelder 15 

Familier hvor barna har innvandrerbakgrunn 11 

Familier hvor barna er norskfødte, med 2 norskfødte foreldre 14 

Familier hvor barna har foreldre med blandet bakgrunn 5 

Familier som bor på transitt- eller asylmottak 1 

Bosatte flyktningfamilier som følger introduksjonsprogrammet ? 

Antall familier totalt 30 

Barn 0 – 2 år 36 

Barn 3 – 6 år 20 

Barn 7 år og eldre 14 

Antall barn totalt 70 
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6.4 Behov/belastninger hos familiene  

Familiene velger selv hvilke behov de krysser av i registreringsskjemaet 

Hvilke behov/belastninger har familiene? Antall: 
Behov for avlastning 30 

Behov for foreldrestøtte 8 

Manglende/dårlig fungerende nettverk 10 

Foreldre med sykdom/funksjonsnedsettelse 6 

Barn med funksjonsnedsettelse/kronisk syke 9 

Barn med funksjonsnedsettelse/kronisk syke som har 
innvandrerbakgrunn   

6 

Barn med funksjonsnedsettelse/kronisk syke som er norskfødte, med 2 
norskfødte foreldre 

1 

Barn med funksjonsnedsettelse/kronisk syke som har foreldre med 
blandet bakgrunn 

2 

 
 

6.5 Henvendelsen 

Familien kan selv ta kontakt uten å henvende seg til andre instanser. Ingen søknadsskjema. 

Hvem henvender seg: Antall: 
Familien 14 

Helsestasjonen 8 

Barnehage/skole 1 

Familievernkontor 0 

Lege eller sykehus 0 

Psykiske helsevern 0 

Barneverntjenesten 0 

PPT 0 

Flyktning- og/eller asylinstanser 0 

Andre (Småbarnsteamet, Ressursgruppe for barn med funksjonsnedsettelse) 7 

 

6.6 Varigheten av oppdraget 

Varigheten av oppdraget (avregnes 31.12): Antall: 
Antall avsluttede oppdrag i 0 – 6 mnd. 14 

Antall avsluttede oppdrag i 7 – 12 mnd. 5 

Antall avsluttede oppdrag med varighet over 12 måneder 0 

Antall pågående oppdrag ved årsslutt 11 

Antall besøk hos familien, hvor familiekontakt ikke ble aktuelt  2 

Antall familier som har hatt besøk av HSF-koordinator og venter på en 
familiekontakt per 31.12 

4 
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6.7 Familienes kontakt med det offentlige 

Familienes kontakt med det offentlige (utenom helsestasjonen) Antall: 
Hadde kontakt med hjelpeapparatet før de startet med HSF 21 

Eventuelt hvilken instans før de startet med HSF?    
Tilrettelagte tjenester for barn (TTB), BUP, sykehus, Ressursgruppen for barn med 
funksjonshemming, barneverntjenesten, PPT, Småbarnsteamet, psykisk helseteam, psykolog, 
familievernkontoret, fysioterapi 
 
 
 

Har opprettet kontakt med hjelpeapparatet etter at de startet med HSF 2 

Eventuelt hvilken instans etter at de startet med HSF?    
Barneverntjenesten 

 
 

 
 
 

7.0 Aktiviteter: Kurs, konferanser og samlinger 
 
                   7.1. For koordinatorer: 

 Nettverkssamling for koordinatorer i regi av HSF Norge, vår 2016 

 Konferanse for familiekontakter og koordinatorer i Gamle Logen, Oslo, vår 2016 

 Koordinatorsamling for koordinatorene, to dager i Sandefjord, høst 2016 

 Kurs i regi av BUF-etat med Kjersti Børsum «Hvordan misforstå hverandre bedre- flerkulturell 
kommunikasjon» 

 Seminar for alle ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten, 2 dager på Rømskog 

 
 

             7.2. For familiekontakter  
 

 Treff med psykolog Ylva Linde som snakket om «Familieliv, foreldre og barn»  

 Treff med erfaringsutveksling der familiekontaktene diskuterte ulike temaer 

 Konferanse for familiekontakter og koordinatorer i Gamle Logen, Oslo, våren 2016 

 Sommeravslutning på restaurant Casa Mia 

 Uformelt treff der familiekontaktene selv tok opp gleder og utfordringer i rollen som 
familiekontakt.  

 Helsesøster Gulli Døhlen forteller om «Helsestasjonens tilbud til barnefamilier i dag (0-6 år)»  

 Julebord på hotell Fagerborg 
 
Det er også sendt ut fire nyhetsbrev til familiekontaktene i løpet av året. 
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7.3 For familier 

HSF sin primæroppgave er å gi ukentlig hjelp hjemme hos familien. I tillegg har det vært arrangert 
følgende: 

 

Aktivitet Antall 
familiekontakter 
som deltar 

Antall 
familier  

Antall 
barn 

Antall familier m/ 
innvandrerbakgrunn 

Antall barn 
kronisk syke/ 
nedsatt 
funksjonsevne 

Besøk på Sørum 
Fritidsgård 

2 3 9 2 1 

Juleforestilling 
på Lillestrøm 
kultursenter 

5 7 12 5 2 

Ferie for alle via 
Røde Kors 

 2 7 2 1 

Matkasser til jul 
via 
Frivilligsentralen 

 3 8 3 1 

 
 
 

8 Samarbeidspartnere 
 
HSF Skedsmo har i 2016 samarbeidet med helsestasjonene, Småbarnsteamet, Tilrettelagte tjenester 
for barn, Barneverntjenesten, Psykisk helseteam, barnehager, Ressursgruppen for barn med 
funksjonsnedsettelse, Frivilligsentralen i Skedsmo og Lions. 
 
I tillegg har det vært informasjonsmøter både med Nav, Familievernkontoret og sykepleierstudenter 
for at de skal bli kjent med HSF og eventuelt kan gi informasjon til familier 
 
 

9 Tilbakemeldinger fra lokale aktører 
 

Barnepsykolog sier: 

«Forskning støtter opp under betydningen av stabile foreldre som en avgjørende faktor for hvordan et 
barns utvikling blir. Slik jeg ser det bidrar Home-Start til å stabilisere og trygge foreldre på en 
betingelsesløs måte. Alt som bidrar til at foreldre får være slike de ønsker for sine barn, på tross av 
andre forstyrrelser rundt dem, tenker jeg er en styrke for arbeidet rundt barn.  

Å være foreldre er først og fremst en oppgave som bygger på intuitive omsorgsevner. Vi skal gi barnet 
vårt trygghet og stimulering. For mange velmenende råd kan forstyrre dette intuitive samspillet. At 
Home- Start blir en kilde til støtte, uten å forstyrre foreldrene, henger sammen med kjent kunnskap 
om hva som fremmer gode relasjoner mellom foreldre og barn og dermed god utvikling for barnet. 

Det handler om å skape gode bølger av trygghet fra kontaktpersonen i Home- Start til den frivillige, 
videre fra den frivillige til foreldrene, og fra foreldrene videre til barnet. Gode bølger kan være god 
forebygging, og det kan også hjelpe familier til å komme over en kneik» 
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Fra helsesøster: 

«Hadde samtale med tvillingforeldre for 2 uker siden. Det var en grå dag ute men det ble solskinn på 
kontoret mitt da jeg spurte foreldre om hvordan det går med hjelpen de får fra HSF.  

Mor sa at hun var veldig fornøyd med hjelpen hun fikk på tirsdager, «den lille luksusen hun har på 
tirsdager», har et par «fri» timer hvor hun gjør det hun vil eller rett og slett slapper av. Best av alt var 
det at det virket som familiekontakten koste seg med barna og gledet seg til tirsdager hun også, sa 
mor med et stort smil rundt munnen» 

 
 

10 Sitater fra familier og familiekontakter 
 
Familier: 

 Når familiekontakten kommer føler vi oss bedre 

 Familiekontakten har møtt våre utfordringer på en veldig god måte. Tydelig rolleavklaring og 
god kommunikasjon 

 Familiekontakten har mye energi. Hun har lært oss å bake boller, leker med barna og hjelper 
oss å oversette brev 

 Livet med flere barn er enklere og hyggeligere når vi er to voksne 

 Jeg lærer mye av familiekontakten, bl.a. om norsk kultur 

 Familiekontakten tar oss alle med ut bl.a. på sommerfest i barnehagen. Det ville vært umulig 
uten henne (familien har flere små barn og barn i rullestol) 

 Kjærkomment tilskudd i en hektisk hverdag 

 Barna blir glade når hun kommer og vi blir rolige 

 Jeg har fått hjelp til det jeg trenger, pust i hverdagen 

 Vært viktig avlastning for mor og indirekte for hele familien 

 Vært viktig for å få hverdagen til å gå rundt 

 Familiekontakten kom til rett tid. Hun er ikke bare avlastning men også følelsesmessig 
tilstede og da opplever jeg støtte 

 
Familiekontakter: 

 Det gir meg en pause og påfyll i en hektisk hverdag - å være 100 % tilstede hos familien noen 
timer i uken  

 Positiv opplevelse fra dag en. Følte de stolte på meg, «god kjemi» begge veier 

 Veldig hyggelig å følge et lite barns utvikling 

 Da far, som ikke snakket norsk eller engelsk, forstod at jeg ikke fikk betalt, ble det en veldig 
rørende ettermiddag 

 Givende å være hos noen du skjønner setter pris på besøket 

 Herlig når tvillingene kommer løpende når jeg kommer, med store strålende smil og roper 
«hei» i kor 

 Fin opplevelse å være i et barns fødselsdagsselskap med 10 barn, der kun jeg og to av barna 
var etnisk norske 

 Familiekontakten leker med en 4-åring. De snakker om bestevenner og barnet forteller at 
hun har en voksen bestevenn- «ja, det jo deg da…» 

 Denne familien kommer jeg til å savne! 

 Svært positivt og givende. Lærer mye om andre kulturer 

 Kombinasjonen av å gi noe samtidig som jeg får så uendelig mye tilbake  
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11 Rekrutteringsarbeid og mediekontakt 
 
Rekruttering av nye frivillige: 

 Hengt opp plakater der vi tenker at eventuelle frivillige befinner seg, som f. eks kjøpesentre, 
bibliotek, høyskole, kultursenter m.m 

 Artikkel i avisen Romerikes Blad og i Skedsmo Blad som deles ut til alle husstander i Skedsmo 
kommune. Artikkelen ble skrevet i samarbeid med kommunens kommunikasjonsrådgiver 

 Annonser i Romerikes Blad angående kursstart 

 Lagt ut HSF-brosjyrer ulike steder 

 Stand på Sagelvafestivalen, Huseby-dagene og på Strømmen storsenter. Flyers ble delt ut 

 Info om kursstart på Skedsmo kommunens facebookside og innbyggerportal 

 Info om kursstart på Frivillig.no og på HSF Norge sin hjemmeside 

  «Dagens rose» til familiekontaktene i Romerikes Blad i romjulen 

 
Markedsføring rettet mot familier i Skedsmo kommune: 

 Hengt opp plakater på helsestasjonene, bibliotek, kjøpesentre, åpen barnehage, 
Flyktningkontoret, NAV og barnevernet 

 Lagt ut brosjyrer bl.a. på helsestasjonene 

 Sendt ut felles infomail om HSF Skedsmo til alle ansatte i Avdeling barn og familie i Skedsmo 
kommune 

 Infomøte for ansatte i NAV 

 Infomøte for ansatte på Familievernkontoret 

 Informasjon om HSF til sykepleierstudenter 

 
 

12 Måloppnåelse 
 
I løpet av 2016 har 30 familier med til sammen 70 barn fått ukentlig hjelp og støtte av en frivillig 
familiekontakt. Tilbakemeldinger fra familiene viser at denne hjelpen i 2-4 timer er av stor betydning. 
For noen familier utgjør dette forskjellen som får hverdagene til å gå rundt. Foreldre forteller at det 
er av ekstra betydning at denne hjelpen gis av likeverdige medmennesker som ikke får lønn for det. 
De frivillige kommer ukentlig fordi de ønsker å være sammen med barna eller hele familien. 

De fleste familiene som HSF Skedsmo har besøkt dette året har hovedsakelig hatt behov for 
avlastning. En del familier har lite nettverk som kan avlaste dem og som de kan dele gleder og sorger 
med. I noen av familiene er foreldre kronisk syke og mange av familiene som HSF har hjulpet dette 
året, har barn med funksjonshemning eller kronisk sykdom. Ca. en tredjedel av familiene vi har hatt 
kontakt med i 2016 har innvandrerbakgrunn og her har familiekontaktene også vært et bindeledd 
mellom ulike kulturer.  

HSF Skedsmo er opptatt av å ta vare på de frivillige familiekontaktene og skape et godt miljø og 
fellesskap rundt dem. Dette har koordinatorene også i 2016 lagt til rette for ved å gi dem faglig og 
sosialt påfyll gjennom fire treff samt sommer- og juleavslutning. I tillegg har vi jevnlig oppfølging av 
både familiene og familiekontaktene for å evaluere om oppdraget fungerer bra for begge parter. 
Koordinatorene tilbyr også familiekontaktene som har pause å delta på noen av treffene. Dette for å 
opprettholde kontakt slik at det er lettere å komme tilbake når det er aktuelt. 

I 2016 har HSF Skedsmo hatt stort fokus på markedsføring og koordinatorene har fått bistand fra 
Home-Start Familiekontakten Norge og kommunikasjonsrådgiver i kommunen til utarbeidelse av 
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materiell og kontakt med media. Vi ser at det er behov for å gjøre HSF Skedsmo mer kjent blant 
innbyggere og ansatte i Skedsmo kommune, da vi opplever at mange ikke har hørt om tilbudet. Det 
er en utfordring å rekruttere nye egnede frivillige men på tross av det har vi i 2016 fått åtte nye 
familiekontakter. Vi opplever at nye frivillige ofte har sett en annonse eller artikkel om HSF flere år 
tilbake og når de ser dette på nytt bestemmer de seg for å bli familiekontakt. Derfor er tanken vår at 
små drypp på sikt vil gi resultater.  

Home-Start Familiekontakten er et lavterskeltilbud til småbarnsfamilier hvor frivillige yter en ukentlig 
innsats. Tilbudet er forebyggende ved at familiene kan få hjelp på et tidlig tidspunkt før 
utfordringene blir større og det evt. blir behov for andre og mer langvarige tjenester fra kommunen.  
I tillegg opplever familiekontaktene glede ved å være sammen med og hjelpe familien, noe som for 
dem bidrar til en meningsfylt fritid og god folkehelse.  

Home-Start Familiekontakten Norge anbefaler at 100 % koordinatorstilling hjelper 20-25 familier i 
året. HSF Skedsmo har gradvis økt stillingene til 150 % fra 01.09.16. Koordinatorene ser frem til 2017 
hvor det fortsatt vil være økt fokus på å gjøre tilbudet mere kjent og kunne hjelpe enda flere familier 
i Skedsmo kommune. 

 

Januar 2017 
 
Anne Hvistendahl Moe og Lene Breivik 
Koordinatorer i Home-Start Familiekontakten Skedsmo 

 


