
Læringsnettverk 

Deltagende 

kommuner 

År Type prosjekt Beskrivelse av prosjekt og målsetting Samarbeid med 

kompetansemiljø/ 

Bufetat 

Kontaktperson 

Åsnes, Grue, Våler 

Gausdal, Øyer, 

Engerdal, Trysil, 

Alvdal, Tolga, 

Rendalen, Folldal, 

Eidskog, 

Kongsvinger, Nord-

Odal og Sør-Odal  

2020 

og 

2021 

Fosterhjem Omsorgspakken: 

Ny lovgivning, brukermedvirkning, oppfølging av 

biologiske foreldre, veiledning til fosterhjem og 

ettervern. 

 

RVTS Øst, R-Bup og 

Bufetat 

Merete Jule 

E-post: 

Merete.Jule@asnes.komm

une.no 

Nord-Aurdal, Sør-

Aurdal, Øystre 

Slidre, Etnedal, 

Vang og Vestre 

Slidre, Stor-Elvdal 

2020 

 

Fosterhjem Barns medvirkning før, under og etter fosterhjems-

plassering. 

(Overført til 2021) 

 

 

Høgskolen i 

Innlandet 

Hilde Rogn-Hamre 

E-post: 

Hilde.rogn-hamre@vestre-

slidre.kommune.no 

 

Vester Toten (VTK) 

og Østre Toten 

(ØTK) 

2020 

og 

2021 

Fosterhjem ØTK. og VTK. skal gjennom 2021 ha opplæring og 

utprøving for å ruste seg til et helhetlig ansvar for 

oppfølging og veiledning av fosterhjemmene.  

 

Felles opplærings- og veilednings-tilbud for 

fosterhjem. Utarbeide et pakkeforløp for alle 

nyetablerte fosterhjem, med kartlegging og 

veiledning over en periode på seks måneder. 

 

ØTK. og VTK. skal ha felles rammevilkår 

(økonomisk og praktisk) til fosterhjemmene. 

Rutiner og retningslinjer utarbeides på tvers av 

kommunegrensene. 

 

RVTS Øst 

Bufetat 

Voksne for Barn 

 

Veronicha Johnsen,  

E-post: 

veronicha.johnsen@ostre-

toten.kommune.no 

mailto:Hilde.rogn-hamre@vestre-slidre.kommune.no
mailto:Hilde.rogn-hamre@vestre-slidre.kommune.no
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Opplæring og videreutdanning av personalet 

innen:  

Veiledere fosterhjemsarbeidet 

Slektsfosterhjem 

Trygg base 

ROM-metoden 

Jevnaker, Gran og 

Lunner 

2020 Fosterhjem Felles opplæring i: 

Veiledning av barn, og av fosterhjem. 

PYC, COS-P og ICDP. 

(Overført til 2021) 

 

 

 Øystein Zahl Einarsen  

E-post: 

oysteinzahl.einarsen@lunn

er.kommune.no 

Ringsaker, Elverum, 

Løten, Hamar og 

Stange 

2020 

og 

2021 

Fosterhjem Styrking av fosterhjemsarbeidet 

Styrke kompetansen i fosterhjemsarbeidet, med 

spesifikk fokus på analysekompetanse, både når 

det gjelder rekruttering og godkjenning av 

fosterhjem i slekt og nettverk, utredning av 

barnets særlige behov og fosterhjemmets 

forutsetninger for å følge opp det aktuelle barnet, 

kartlegge og følge opp fosterhjemmets generelle 

og særlige veiledningsbehov. 

Fosterhjemsarbeid som bygger på solide, faglige 

og godt dokumenterte analyser og kompetent 

veiledning til fosterforeldre 

 

RVTS Øst og Sør, 

Bufetat 

 

Gjonnes, Lisbet  

E-post: 

lisbet.gjonnes@ringsaker.k

ommune.no 
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Gjøvik, Hamar, 

Lillehammer og 

Ringsaker 

2020 

og 

2021 

Egeninitiert 

utviklingsprosjekt 

Forsvarlig innsats i nyfødt- og spedbarnsfamilier 

Styrke kartlegging og utredningsarbeid 

Opplæring i utrednings- og kartleggingsmetoder 

(som ASQ og ASQ:SE), samspillsvurderinger og 

observasjoner, med særlig fokus på trening i 

analyseferdigheter, jf. kritikken etter EMD-

dommene. Veiledet praksis. 

Tidlig og kompetent avdekking og kartlegging, 

for å sikre riktig hjelp og forsvarlig intervensjon 

 

RBUP Gjonnes, Lisbet  

E-post: 

lisbet.gjonnes@ringsaker.k

ommune.no 

Lesja, Dovre, Sel, 

Vågå, Lom og Skjåk 

 

2020 Egeninitiert 

utviklingsprosjekt 

Fellesopplæring i GROW.  

Utvikling av en felles arbeidsmodell for 

Gudbrandsdalen. 

(Overført til 2021) 

 

 Kalbakk, Kristin  

E-post: 

kristin.kalbakk@sel.kommu

ne.no 

Lesja, Dovre, Sel, 

Vågå, Lom og Sjåk 

 

2021 Egeninitiert 

utviklingsprosjekt 

Kartlegge, lage rutiner og utarbeide felles 

kompetanseplan. 

Mål om å bli best på fosterhjemsomsorg i 

Innlandet 

RVTS Øst Kalbakk, Kristin  

E-post: 

kristin.kalbakk@sel.kommu

ne.no 

Stange, Ringsaker 

og Elverum, 

(inkludert Ringsaker 

interkommunale 

barnevernvakt) 

 

2020 

 

Egeninitiert 

utviklingsprosjekt 

Prosjektet «felles forståelse og kompetanse for 

akuttarbeid på tvers av kommuner», med 

kortnavnet «forsvarlig akutt» har som mål å styrke 

oppfølgingen av utsatte barn og familier 

gjennom et kompetanseløft innenfor akuttarbeid. 

(Overført til 2021) 

 

RVTS Øst Katrine Wolla 

Tlf: 954 76 504 

E-post: 

Katrine.Nygard.Wolla@sta

nge.kommune.no 
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Informasjon om læringsnettverk: 

https://bufdir.no/Barnevern/Kompetansesatsing_kommunalt_barnevern/Kvalitetsutvikling_i_barnevernstjenestene/Kommunale_laringsnettverk/ 


