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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 ukentlig, to til fire timer, over en periode på ca. seks måneder. I enkelte familier kan 
perioden forlenges inntil et år.  

Familiekontaktene er medmennesker som støtter, lytter og er sammen med barna eller hele 
familien. De er voksne med omsorg og overskudd til ukentlige besøk hos en småbarnsfamilie. De har 
selv foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn. For å bli godkjente familiekontakter deltar de 
på et forberedelseskurs, leverer politiattest og skriver under en taushetserklæring. 

Det er koordinators oppgave å koble familiekontakter og familier sammen, samt følge opp begge 
parter. Koordinatorene drar på hjemmebesøk til alle familiene og nye frivillige.  
 
Målet med Home-Start Familiekontakten er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte 
familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov.  

Familier som HSF Skedsmo hjelper, uttrykker at det ukentlige besøket av en familiekontakt er en 
«pustepause» 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. Foreldre forteller at det 
er av ekstra betydning at denne hjelpen gis av likeverdige medmennesker som ikke får lønn for det.  

I tillegg til at mange familier har nytte av denne hjelpen betyr de ukentlige treffene også mye for de 
frivillige. «Takk til Home-Start som har gitt pensjonistlivet mitt et rikt innhold» skrev en frivillig da hun 
måtte avslutte pga. helsen. Gjensidig glede! 

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. Bildene som er brukt i rapporten er godkjente illustrasjonsbilder. 
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      Home-Start Familiekontakten Skedsmo 

Årsrapport 2017 
 

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 22 land, og de må alle 
følge HSWs retningslinjer for programmet. 

Nasjonalt kontor består av 3 stillinger, som er fordelt på nasjonal koordinator, markeds- og 
kommunikasjonsansvarlig og konsulent. Kontoret har ansvar for oppfølging av de for tiden 36 
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 (20-24 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. 17 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 til sammen har 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 hjelp 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, leverer politiattest og underskriver taushetserklæring.  
 
 

4.0 Organisering av avdelingen 
 
HSF Skedsmo er organisert under Forebyggende helsetjenester, som er en del av Avdeling barn og 
familier i Skedsmo kommune. Tjenesten er lokalisert sammen med Lillestrøm Helsestasjon, Psykisk 
helsetjeneste for barn og unge og Migrasjonshelseteamet. Denne organiseringen og 
samlokaliseringen gir oss et nært og nyttig samarbeid med både leder og andre tjenester med 
samme målgruppe som HSF.  
 
 

4.1 Driftsansvarlig 

Skedsmo kommune ved Forebyggende helsetjenester 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 2017 
avholdt fire møter i ressursgruppen i HSF Skedsmo og den har hatt følgende medlemmer: 
 
Anne Karin Haukaas   representant fra Lions og leder av ressursgruppen  
Vanja Sortnes    representant fra Frivilligsentralen i Skedsmo 
Irmelin Høisæther  folkets representant til 15.11.2017 
Siri Berg Flaa   politisk representant  
Bård Eikin   politisk representant til august 2017 
Frode Åkenes-Johnsen                 politisk representant fra august 2017 
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Anna Stanger   representant for familiekontaktene  
Ingrid Haug    avdelingsleder for Forebyggende helsetjenester 
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 blant annet til 
forberedelseskurs, treff og arrangementer for familiekontaktene. Lønn og driftsutgifter til 
koordinatorene kommer i tillegg. 
 
 

5.2 Legatmidler / Øvrige tilskudd 

 I 2017 har HSF Skedsmo mottatt 3250 kroner fra Lions Nedre Romerike og har også disponert 
gavemidler som tidligere er mottatt fra Lions. Pengene er brukt til juleforestilling og andre 
aktiviteter for familiene. 

 HSF Skedsmo disponerer også kroner 142 787 som står i legatmidler. 
 

 

6.0 Statistikk på aktiviteter 
 

6.1 Forberedelseskurset 

Nye frivillige i HSF Skedsmo må gjennomføre et forberedelseskurs som går over 20- 24 timer. Dette 
er et refleksjonskurs som skal forberede dem på rollen som familiekontakt. Kurset gir også 
koordinatorene mulighet til å bli kjent med familiekontaktene slik at de kan vurdere egnethet og 
hvilke familier de nye frivillige kan matche. I 2017 er det sprik mellom antallet som har deltatt på kurs 
og «Nye familiekontakter totalt» fordi noen sluttet i løpet av kursene. 

 

Informasjon om forberedelseskurs: Antall: 
Antall kurs på våren 1 

Antall kursdeltakere på vår totalt 3 

Antall kurs på høsten 1 

Antall kursdeltakere på høst totalt 3 

Nye familiekontakter totalt 3 
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6.2 Familiekontaktene 

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

Beskrivelse av familiekontaktene totalt: Antall: 

Yrkesstatus  
Pensjonister * 10 

Yrkesaktive * 12 

Studenter * 1 

Annet * 2 

Antall familiekontakter totalt 25 

  

Kvinnelige familiekontakter 

Alder 20-39 2 

Alder 40-59 12 

Alder over 60 år 10 

Mannlige familiekontakter                                                                                                      

Alder 20-39 0 

Alder 40-59 år 0 

Alder over 60 år 1 

Familiekontakter med barn 

Familiekontakter som har barn 23 

Familiekontakter som ikke har barn 2 

  

Aktive familiekontakter som har vært/er koblet til en familie 20 

 
* Både kvinnelige og mannlige familiekontakter 
 
 

6.3 Familiene 

Beskrivelse av familiene: Antall: 
Gifte/samboere 19 

Aleneforelder 9 

Familier hvor barna har innvandrerbakgrunn 17 

Familier hvor barna er norskfødte, med 2 norskfødte foreldre 8 

Familier hvor barna har foreldre med blandet bakgrunn 3 

Familier som bor på transitt- eller asylmottak 0 

Bosatte flyktningfamilier som følger introduksjonsprogrammet 0 

Antall familier totalt 28 
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Barn 0 – 2 år 31 

Barn 3 – 6 år 16 

Barn 7 år og eldre 13 

Antall barn totalt 60 

 

 

6.4 Behov/belastninger hos familiene  

Hvilke behov/belastninger har familiene? Antall: 
Behov for avlastning 27 

Behov for foreldrestøtte 5 

Manglende/dårlig fungerende nettverk 10 

Foreldre med sykdom/funksjonsnedsettelse 5 

Barn med funksjonsnedsettelse/kronisk syke 7 

Barn med funksjonsnedsettelse/kronisk syke som har 
innvandrerbakgrunn   

7 

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

0 

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

0 

 
 

6.5 Henvendelsen 

Familien kan selv ta kontakt uten henvisning fra andre instanser. 

Hvem henvender seg: Antall: 
Familien 7 

Helsestasjonen 11 

Barnehage/skole 1 

Familievernkontor 0 

Lege eller sykehus 1 

Psykiske helsevern 4 

Barneverntjenesten 2 

PPT 0 

Flyktning- og/eller asylinstanser 0 

Andre (Krisesenter, Ressursgruppe for barn med funksjonsnedsettelse) 2 

 

  



 

7 
 

6.6 Varigheten av oppdraget 

Varigheten av oppdraget (avregnes 31.12): Antall: 
Antall avsluttede oppdrag i 0 – 6 mnd. 16 

Antall avsluttede oppdrag i 7 – 12 mnd. 4 

Antall avsluttede oppdrag med varighet over 12 måneder 0 

Antall pågående oppdrag ved årsslutt 8 

Antall besøk hos familien, hvor familiekontakt ikke ble aktuelt  3 

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

2 

 

 

6.7 Familienes kontakt med det offentlige 

Familienes kontakt med det offentlige (utenom helsestasjonen) Antall: 
Hadde kontakt med hjelpeapparatet før de startet med HSF 18 

Instanser familien hadde kontakt med før de startet med HSF:  
 
Tilrettelagte tjenester for barn (TTB), BUP, sykehus, Ressursgruppen for barn med 
funksjonshemming, barneverntjenesten, PPT, psykisk helsetjeneste for barn og unge, psykolog, 
fysioterapi, poliklinikk, krisesenter, sosionom, poliklinikk, habilitering 
 

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

Instanser familien har fått kontakt med etter at de startet med HSF:    
 
Tilrettelagte tjenester for barn 
 

 
 
 

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

 Nettverkssamling for koordinatorer i regi av HSF Norge, vår 2017 

 Konferanse for familiekontakter og koordinatorer i Gamle Logen, Oslo, vår 2017 

 Koordinatorsamling for koordinatorene, to dager i Asker, høst 2017 

 En koordinator: «Å leve med et annerledes barn» Vera Michaelsen, Skedsmo kommune 

 En koordinator: «Mindfullness»- kurs. 

 En koordinator: «Inkluderende rekruttering» Frivillig.no. 

 Trygghetsuka i Skedsmo, ulike foredrag, høst 2017 

 En koordinator: «Hvordan kan vi kommunisere med barn også når det er krevende og 
følelsesmessige vanskelige livstema for barnet og/eller deres viktige voksne?» 
ved psykologspesialist Haldor Øvreeide 

 En koordinator: Filmen. «Hva vil folk si?" om ungdom som vokser opp i to kulturer. 

 En koordinator: Dialogmøte angående Frivillighetserklæringen i Skedsmo kommune. 

 Fellesmøter med «Forebyggende Helsetjenester»  
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             7.2. For familiekontakter  
 

 Treff med erfaringsutveksling. 

 Treff «Hvordan skape gode menneskemøter?» med Anne Linn Sagen 

 Konferanse for familiekontakter og koordinatorer i Gamle Logen, Oslo, våren 2017 

 Sommeravslutning på restaurant Fratelli 

 Treff med erfaringsutveksling, tilbakemelding og ønsker angående oppfølging, tema på treff 

o.l 

 To familiekontakter deltok på åpningsdagen i Trygghetsuka, Skedsmo høst 2017 

 Treff med tema «Trygghetssirkelen» ved helsesøster og psykiatrisk sykepleier Vigdis Johnsrud 
fra Psykisk helsetjeneste for barn og unge. 

 Julebord på restaurant Scene 5 

Det er også sendt ut fire nyhetsbrev til familiekontaktene i løpet av året. 

 

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 

6 5 9 4 1 

Juleforestilling 
på Lillestrøm 
kultursenter 

3 4 6 3 0 

Ferie for alle via 
Røde Kors 

 1 5 1 1 

Matkasser til jul 
via 
Frivilligsentralen 

 1 2 1 0 

 
I tillegg har 3 barn vært på kino med sine familiekontakter og en familie med familiekontakt har vært 

på kafebesøk. Ved hjelp av legatmidler har også 6 barn og en voksen fått noe vinterklær. 

 
 

8 Samarbeidspartnere 
 
HSF Skedsmo har i 2017 samarbeidet med helsestasjonene, Psykisk helsetjeneste for barn og unge, 
Krisesenter, Røde Kors, Hjelpende hender, Frivilligsentralen i Skedsmo og Lions.  
I tillegg har det vært telefonkontakt med flere ulike instanser som bl.a har ønsket formasjon om HSF-
tilbudet på vegne av familier. Tre sykepleierstudenter har også fått informasjon om HSF. 
 
I forbindelse med markedsføring har HSF Skedsmo samarbeidet med markedsansvarlig på nasjonalt 
kontor, Skedsmo kommunes web- og portalavdeling, kommunikasjonsrådgiver i Skedsmo, 
reklamebyrå og Strømmen Vel-avis.   
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9 Tilbakemeldinger fra lokale aktører 
 

Tilbakemelding fra helsesøster: 

«Jeg har hatt to familier som har hatt hjelp av Home- Start Familiekontakten i vinter og frem til 

sommeren. Begge familien har vært veldig takknemlige og fornøyde med hjelpen de har fått. Begge 

familiene har lite eller ingen nettverk til å hjelpe seg, da de ikke har familie i Norge.   

I den ene familien var mor alene med omsorgen for et funksjonshemmet barn.  Mor har gledet seg til 

hver gang til familiekontakten skulle komme. Familiekontakten var en godt voksen dame med et stort 

hjerte, har mor fortalt. Hun har lekt med barnet, vist omsorg for mor. Mor har kunnet gjøre små 

ærend mens kontakten passet barnet et par timer.  Mor har fortalt meg at den hjelpen hun fikk fra 

Home- Start, har gjort at mor har klart den store omsorgsoppgaven hun har hatt.  

Den andre familien har også vært veldig fornøyde. De har tre mindreårige barn og foreldrene har 

dårlig helse. Eldste barnet har en funksjonshemming som krever stor innsats av foreldrene. Home- 

Start kontakten hjalp mor med å følge det mellomste barnet til Åpen barnehage. Det var positivt for 

han å komme ut å treffe andre barn og voksne. Fra høsten av har de yngste barna fått plass i 

barnehage» 

 

Tilbakemelding fra ansatt på krisesenteret: 

·         Kort om familien  
«Familien vi har samarbeidet med Home- Start om, er en mor med flere barn, som er relativt ny i 
Norge. De erfaringene familien har med seg fra hjemlandet, samt det å være i et nytt og ukjent land, 
fører selvsagt til et behov for trygghet og stabilitet i en ny hverdag.  
Med lite nettverk og ingen familie i Norge, var ønsket at den frivillige kunne bistå mor med å bli kjent 
med nærområdet, språk og samfunnet familien ønsker å bli en del av. Vi så også at både mor og barn 
ville profitere på å tilbringe tid sammen med en trygg voksen, som kunne bistå med at familien kunne 
få nye og gode opplevelser sammen, og sammen med den frivillige»  
 
·         Hva har familiekontakten betydd for familien? 
«Slik vi har forstått mor, har det vært godt å ha en person å henvende seg til, som tydelig viser at hun 
ønsker å tilbringe tid sammen med familien. Da mor har behov for bistand fra flere instanser i 
hjelpeapparatet, har det vært godt å tilbringe tid med noen utenfor det ordinære hjelpeapparatet, 
som en kan ha en mer avslappet og uformell kontakt med. Mor ønsket også at barna skulle få flere 
trygge voksne inn i livet sitt, som kunne få en slags «bestemor» rolle overfor barna. Mor har siden vi 
ble kjent med henne vist en stor interesse for det norske språket og den norske kulturen, og har 
gjennom den frivillige fått mer kunnskap om dette» 
 
·         Hva har familiekontakten gjort? 
«Den frivillige har etter ønske fra mor bistått med litt opplæring i norsk, vist familien rundt i 
nærområdet da de flyttet til ny bolig, fulgte til barnehagestart. Det var også mors ønske at de to 
skulle tilbringe tid sammen med barna, som ble godt fulgt opp av den frivillige. Den frivillige ble 
opplevd som fleksibel og løsningsorientert, med et stort engasjement for og kunnskap om familier 
som er nye i Norge»  
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·         Har HSF gitt noe resultat/følger/endring for familien og i tilfelle hvilke? 
«Mor er blitt bedre kjent med det norske språket, noe som har styrket hennes mestringsfølelse til å 
kunne starte en ny hverdag i Norge med sine barn. Hjelp til å bli kjent i nærområdet, samt hvordan en 
kan reise rundt, har gjort henne tryggere på å i større glad kunne klare seg selv og styrke hennes 
følelse av å være selvstendig» 
 
 
 

10 Sitater fra familier og familiekontakter 
 
Tilbakemeldinger fra familier i 2017: 

 «Et par timer er ganske mye når man ikke har mye avlastning» 
 

 «Satt veldig stor pris på den hjelpen jeg fikk av familiekontakten, de 1-2 timene med 
pusterom i uken hjalp stort. Syns det er et supert tilbud fra kommunen, så det håper jeg dere 
fortsetter med.» 

 

 «Gir oss glede- huset blir annerledes. Roer meg- fremtiden blir bedre- du klarer det» 
 

 «HSF skulle vært lengre» 
 

 «Når jeg er deprimert og lei meg hjelper det når jeg får snakket med familiekontakten» 
 

 «Tusen takk for at familiekontakten har kommet hver uke. Det har betydd mye» 
 

 «Føler at familiekontakten er familiemedlem. Barna er så trygge på henne. Når hun er med 
og henter i barnehagen løper barna til henne» 

 

 «Kommer til å savne familiekontakten» 
 

 «Familiekontakten har vært helt uvurderlig for begge oss to. Tusen takk, og lykke til videre 
med det viktige arbeidet som du gjør!» 

 

 

Tilbakemeldinger fra familiekontakter i 2017: 

 «Takk til Home-Start som har gitt pensjonistlivet mitt et rikt innhold»  
 

  «Baby- og småbarnsperioden er intens. Selv var jeg privilegert med både praktisk hjelp fra 
familie rundt meg, og minst like viktig; jeg hadde noen å dele både bekymringer, glede og 
stolthet med. Ikke alle har det. Tenk at jeg fikk være denne viktige "noen" for en familie! Det 
har vært en rørende og givende opplevelse.» 

 

 «Glede er et ord jeg vil bruke som familiekontakt.» 
 

 «En liten prinsesse kommer løpende når jeg kommer. Dette er «Kari» sier hun til de andre 
barna. Og på veien hjem blir jeg fortalt hvor de bor. Hjemme kan vi pusle, tegne eller prate.» 

 

 «Jeg koste meg med Home-Start barna "mine" i regnværet i kveld.  
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 Småjenta tok på støvler og jakke og skulle gå ut og finne Afrika.  
        Og jeg fikk være med henne ut å finne Afrika, for et eventyr» 
 

 «Det er deilig med små barn med påfunn og engasjement» 
 

 «Et av "mine" Home-Start-barn ville gjerne se hvor jeg bodde. Under tvil inviterte jeg familien 
til te i min helt vanlige 3-rom og kjøkken.  De bodde selv trangt og dårlig. Familien kom, og 
barnet gikk rundt og så seg nøye om uten å si noe. Jeg fryktet at det akkurat da gikk opp for 
ham hvor urettferdig verden var, jeg hadde mye, og de hadde lite. 
Etter en lang stund sa han: "Bor du her helt alene? " Jeg måtte si ja, men svaret jeg fikk, var 
annerledes enn jeg tenkte meg: "Jeg tror du kan få komme å bo hos oss!" Verdiene ble snudd 
på hodet, jeg var fattig og de var rike!»  
 

 

11 Rekrutteringsarbeid og mediekontakt 
 
I 2017 har det vært vanskelig å rekruttere nye frivillige. Flere nye familiekontakter forteller at det er 
via sosiale medier de har hørt om HSF. Det er også noen som sier de har sett flere annonser før de 
tok kontakt. Med bakgrunn i disse tilbakemeldingene har koordinatorene dette året hatt økt fokus på 
annonser på sosiale medier og tenkt at «små drypp» har effekt på sikt. 
 
I løpet av året har følgende blitt gjort: 
 

 Annonsert på Facebook høst og vinter  

 Sendt inn artikkel til Strømmen Velavis 

 Annonsert i Romerikes Blad angående kursstart 

 Stått på stand på Huseby-dagene, Skedsmo senter, Strømmen Storsenter, Lillestrøm Torv, 
Lillestrøm kulturhus- senioruniversitetet og dametrimmen i Skedsmohallen. Flyers ble delt ut 

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

 Brosjyrer lagt ut bl.a. på helsestasjonene 

 Nytt materiell utarbeidet i samarbeid med reklamebyrå 

 
 

12 Måloppnåelse 
 
I løpet av 2017 har 28 familier med til sammen 60 barn fått ukentlig hjelp av en familiekontakt i en 
periode på ca. seks måneder. 20 frivillige familiekontakter har vært aktive dette året. Det har 
gjennom hele året vært familier som har ventet på hjelp, i perioder har dessverre ventetiden vært 
flere måneder.  

Home-Start Familiekontakten Norge anbefaler at 100 % koordinatorstilling hjelper 20-25 familier i 

året. Målet for vår avdeling var å tilby hjelp til 30-35 familier i løpet av 2017. I år er det mange av 
familiekontaktene som har hatt pause, og noen har sluttet. Årsakene til dette er for 
eksempel helseutfordringer og travel hverdag med blant annet barnebarn og jobb. Færre 
aktive familiekontakter i kombinasjon med at det har vært vanskelig å rekruttere nye 
frivillige, er årsaken til at HSF Skedsmo ikke har hjulpet enda flere familier i 2017. 

På grunn av mangel på familiekontakter har koordinatorene hatt økt fokus på rekruttering av 
nye frivillige i 2017. Koordinatorene har samarbeidet med markedsansvarlig på nasjonalt 



 

12 
 

kontor, samt Skedsmo kommunens web- og portalavdeling og kommunikasjonsrådgiver. 
Dette har vært i forhold til markedsføring og annonser i lokalavis, Websider og sosiale 
medier som bl.a Facebook. Koordinatorene har stått på stand flere steder og har ved hjelp av 
ressursgruppa fått innlegg i Strømmen Vel-avis. Det har også blitt utarbeidet nytt 
markedsføringsmateriell hos et profesjonelt reklamebyrå. 

Det kan se ut som dette gir resultater da avdelingen har hatt mange henvendelser fra 

interesserte frivillige de siste månedene. Det er allerede 10-12 aktuelle til det første 

forberedelseskurset i 2018. Dette er mange deltagere i forhold til tidligere kurs. 

I tillegg til å rekruttere nye frivillige er en viktig del av koordinators jobb å ta vare på de 
familiekontaktene avdelingen allerede har. Som planlagt har det vært arrangert seks treff for 
familiekontaktene. I tillegg har koordinatorene jevnlig oppfølging av både familiene og 
familiekontaktene for å evaluere om oppdraget fungerer bra for begge parter 

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.  

Målsettingen for 2018 er å rekruttere flere frivillige og dermed kunne tilby hjelp til flere 
familier. Det er ønskelig å kunne tilby familien hjelp kort tid etter at de tar kontakt. For de 
fleste familier er terskelen høy for å be om hjelp og behovet har allerede vært der en stund 
når de tar kontakt med HSF Skedsmo. 

 

Gjensidig glede 
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