Veiledning
Alle familiehjem mottar veiledning minimum hver
14. dag. Familiehjemskonsulenter veileder
hjemmene, dette både i forhold til det enkelte
barns utfordringer, samspill i familien og for å
styrke fosterforeldrene. De veiledes ut fra anerkjent
sosialfaglig metodikk.
gruppeVeiledning/fagdager
Gjennomføres månedlig. Fosterforeldre treffes og
har gruppeveiledning/fagdager.
aVlastning
De første tre månedene tilbys til vanlig ikke
avlastning. Dette er for å bruke tid på å bli kjent
med barnet/ungdommen, skape relasjon og å
fremme tilknytning. Noen familiehjem ønsker ikke
alltid fast
avlastning, da avtales dette individuelt.

BaKVaKtsystem
Aberia Ung har et bakvaktsystem der ledere med
godkjent utdannelse og erfaring rullerer 1 uke hver på
å være bakvakt. Bakvakten er tilgjengelig alle dager
døgnet rundt. Hjemmet kan henvende seg til bakvakt
og få faglig veiledning ved akutte behov.

ABeriA Ung
TILBYR: FAMILIEHJEM,
FOSTERHJEM, BESØKSHJEM
OG BEREDSKAPSHJEM

KOmpetanse
Aberia ung tilbyr hjem til barn og unge med ulike
utfordringer.
Aberia hjem er traumebevisste og får bl.a. opplæring i
TBO, traumebevisst omsorg.
Vi har også stor kompetanse iforhold til barn og unge
med ulike psykiske og sosiale belastninger.

Verdighet
for den enkelte

Aberia ung har også stor kompetanse på barnevern i
minoritetperspektiv og æresrelaterte saker. Alle våre
familiehjem får opplæring i flerkulturell forståelse og
kultursensivitet.

OppdragsaVtalen
Oppdragsavtalen til Aberia Ung er bygd opp etter
Bufetats firepartsavtale og minimumskrav.
Her reguleres bl.a. lønn, utgiftsdekning, ferie,
pensjon og forsikring.

ferie
Som oppdragstaker har du krav på 14 enkeltdager
ferie, i enkelte tilfeller kan annet avtales.
Barnetrygd
Familiehjemmet mottar barnetrygd for barnet/
ungdommen plassert i hjemmet.

Verdighet
for den enkelte

#ung
ta gJerne KOntaKt fOr
en ufOrmell prat med:
Virksomhetsleder
Anne-Bente Aunevik Kjærre
Tlf: 932 64 109
E-post: anne-bente.kjaerre@aberia.no

www.aberia.no

Snartrykk, Farsund 10/2016

pensJOn Og fOrsiKring
Oppdragstakers utgifter til tegning og årlige premie
for pensjonsordning for frilanser, jf. innskuddspensjonsloven av 24.11.2000 nr. 81 § 2-3 annet
ledd, inngår i oppdragsgodtgjørelsen punkt 5.
Oppdragstakers utgifter til tegning og årlig premie
for frivillig yrkesskadeforsikring, jmf Forskrift om frivillig yrkesskadeforsikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere av 11. mars 1997 nr. 210,
inngår i oppdragsgodtgjørelsen punkt 5.

#ung

Som en del av behandlingstilbudet
og tiltakskjeden tilbyr Aberia
Ung familiehjem og fosterhjem
til barn og ungdom. Aberia ung
tilbyr også beredskapshjem, som
kan ta imot akuttplasseringer.
Vi kan foreta direkte inntak
i familiehjemmene, eller gjøre
interne overføringer
etter opphold i
våre institusjoner.

omsorg
og oppleVelser
gir liVskVAlitet

#ung

familiehJem
Noen barn og unge har behov for ekstra oppfølging.
De kan ha utfordringer som gjør at det ikke er noe
alternativ å plassere dem i ordinære fosterhjem der
begge fosterforeldrene er i arbeid utenfor hjemmet.
I et familiehjem har en av de voksne oppdraget og
arbeider som fosterforelder på heltid.
Det er ønskelig at oppdragstaker har relevant
utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Etter en
individuell vurdering kan annen formell utdanning,
erfaring som fosterforeldre og annen relevant
erfaring erstatte dette kravet.
fOsterhJem
Dette er et hjem der barnet eller ungdommens behov
ikke er så store at en voksen må være hjemme på
heltid.
BesøKshJem/aVlastningshJem
Å være besøkshjem/avlastningshjem innebærer å ta
imot et barn eller en ungdom i hjemmet sitt en eller
flere helger per måned og avtalt ferie.
BeredsKapshJem
Dette er familiehjem som er godkjente som beredskapshjem, og der en voksen er ansatt på heltid for å
være hjemme og klar til å ta imot barn eller ungdom
akutt i hjemmet sitt.
OppdragsgOdtgJørelse
Oppdraget som familiehjem innebærer å ivareta
omsorgen for plassert barn og ungdom. Oppdragstaker utfører oppdraget i sitt private hjem og er å
anse som frilanser etter folketrygdloven av 28.2 1997
nr.19 § 1-9. Ansettelsesforholdet mellom Aberia Ung
og oppdragstakeren er i forhold til oppdraget, jmf
oppdragsavtalen.
Oppdragsgodgjøringen er bygd opp under følgende
kriterier:
• Formalkompetanse
• Erfaring
• Tillegg for svært krevende saker

www.aberia.no

Oppdragsgodtgjørelsen justeres med samme sats og
tidspunkt som hovedoppgjøret ved tariff 453.

Organisering
Aberia Ung har bygd opp sin organisering etter en
funksjonsmodell. Vi har en virksomhetsleder som
har ansvar for virksomheten. Familiekonsulenter
følger opp og veileder i den enkelte familie. Videre
for at vi skal kunne skreddersy behovet rundt hvert
barn, har vi miljøterapeuter, veiledere og
avlastningshjem som en del av tjenesten.
utgiftsdeKning
Utgiftsdekningen er ment å dekke: matvarer, klær,
hygieneprodukter, sport, lek og fritid, møbler, husholdningsartikler, bolig, brensel, reisekostnader,
telefon, mediebruk og bidrag til feriereiser. I spesielle situasjoner og til avtalte kostnadskrevende
aktiviteter kan det gis et tillegg til den faste utgiftsdekningen. Dette må gjennomføres med en søknad
som godkjennes av oppdragsgiver.
Utgiftsdekningen gjelder ikke når barnet ikke er
plassert i hjemmet.
Opplæring
Aberia Ung har utarbeidet et eget opplæringsprogram for Aberia hjem. Alle foster og familehjem
skal inngå et samarbeid med Aberia Ung om grunnopplæring, veiledning og faglig samarbeid knyttet
opp til det det aktuelle barnet/ungdommen som er
tiltenkt å bo i hjemmet.

