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Sammendrag 
 

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med ulike utfordringer i 

hverdagen. Det er et familiestøtteprogram hvor familiekontakter (kursede frivillige) besøker familier 

med minst ett barn under skolealder, ukentlig to til fire timer i inntil ett halvt år. 

I 2021 har HSF Asker gitt hjelp og støtte til 54 familier med til sammen 113 barn. 

38 familiekontakter har vært på hjemmebesøk hos familiene. Til sammen er 52 familiekontakter 

tilknyttet avdelingen. 

Koronapandemien har også i år lagt en demper på aktiviteten i HSF Asker. Fler og fler familiekontakter 

følte på en engstelse etter hvert som viruset muterte og samfunnet måtte stenge ned igjen i 

vintermånedene. De ønsket å bli fullvaksinerte før de gikk tilbake til sine familier/ble koblet til nye i 

juni. I perioder har også aktive familiekontakter måttet avstå fra å besøke HSF-familiene gitt de 

nasjonale retningslinjene. 

Til tross for restriksjonene i begynnelsen av året var det mulig å opprettholde og påbegynne noen 

oppdrag. Flere av oppdragene ble gjennomført kun ute hvor det var mulig og det var i stort sett trille 

turer med babyer i vogn. Turer utendørs i skog og mark fortsatte å være en del av HSF hverdagen.  Med 

fullvaksinerte familiekontakter og mildere restriksjoner ble det fra juni mulig for familiekontaktene å møte 

familiene fysisk igjen, både innendørs og utendørs.» 

Takket være midler fra Holmenstiftelsen kunne HSF Asker igjen invitere til førjulshygge på Bergvang 

gård.  80 store og små takket ja til å være med.  «Dette var en veldig fin opplevelse» var det flere som 

sa.  

 

I samarbeid med Frivilligsentralen avdeling Sætre og Innbyggertorget der har HSF Asker startet 

«småbarnstreff» på Malerhjemmet i Sætre. HSF Asker bidrar med en familiekontakt annenhver 

torsdag.  

 

Høsten 2021 ble det endelig vedtatt i Utvalg for oppvekst at den kommunale koordineringen av HSF 

Asker videreføres. Videreføring av koordinatorstillinger, 200 %, tilknyttet HSF Asker innarbeides i 

tilleggsinnstillingen til Handlingsprogrammet 2022-2025. Dette vil skape forutsigbarhet og trygghet i 

organisasjonen fremover.  

 

Styret i HSF Asker har arbeidet aktivt med informasjon om HSF’s tilbud til kommunens folkevalgte, og 

vi har håp og tro om at dette gode lavterskeltilbudet til småbarnsfamilier i Asker nå vil bestå.  
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HSF Asker feiret 25 årsjubileum torsdag 4. november  i Asker kulturhus!  

Det ble et strålende arrangement med musikk, samtaler, taler og mat. Askers ordfører Lene Conradi 

åpnet festkvelden. 

Andre flotte bidragsytere var nasjonal koordinator Morten Singstad, koret Back in business, sopran 

Berit Meland, duoen Daniela Reyes og Jomar Søvik, podcaster  Oda Weider-Krog i samtale med  

familiekontakt Astrid Ramdal og en mamma, Camilla Børserud.  

De opprinnelige pionerne/gründerne i Norge var også tilstede, Bente Brostrøm og Inger Amalie 

Lyster.  

Det var flere politikere tilstede i salen som feiret Home-Start i Asker samt kollegaer og ledere fra  

Barne- og familietjenesten og andre samarbeidspartnere.  

Konferansier og familiekontakt Liv Karin Krogstad loset oss trygt igjennom kvelden. 

Hovedpersonene denne kvelden var de familiekontaktene. De er Home-Start. Uten dem ingen Home-

Start.  

 
Ordfører Lene Conradi sammen med familiekontaktene Astrid Ramdal, Liv Karin Krogstad og Judy 

Andersen- på 25- årsjubileet 4.november.  

 

 

https://www.facebook.com/lene.conradi?__cft__%5b0%5d=AZWJsCDWjpDlqcahGY2PqgNHAy96IrA_ZEZfSkh6W3nG5XlShj81ybC3uGusHcdwoetBls5bkT74grAl3xyOCIgDj-lDIDbf-M4IXf82RbkyGyGERYg_OOZCdC0OSasUb0k&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/morten.singstad.7?__cft__%5b0%5d=AZWJsCDWjpDlqcahGY2PqgNHAy96IrA_ZEZfSkh6W3nG5XlShj81ybC3uGusHcdwoetBls5bkT74grAl3xyOCIgDj-lDIDbf-M4IXf82RbkyGyGERYg_OOZCdC0OSasUb0k&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/obuaas?__cft__%5b0%5d=AZWJsCDWjpDlqcahGY2PqgNHAy96IrA_ZEZfSkh6W3nG5XlShj81ybC3uGusHcdwoetBls5bkT74grAl3xyOCIgDj-lDIDbf-M4IXf82RbkyGyGERYg_OOZCdC0OSasUb0k&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ingeramalie.lyster?__cft__%5b0%5d=AZWJsCDWjpDlqcahGY2PqgNHAy96IrA_ZEZfSkh6W3nG5XlShj81ybC3uGusHcdwoetBls5bkT74grAl3xyOCIgDj-lDIDbf-M4IXf82RbkyGyGERYg_OOZCdC0OSasUb0k&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ingeramalie.lyster?__cft__%5b0%5d=AZWJsCDWjpDlqcahGY2PqgNHAy96IrA_ZEZfSkh6W3nG5XlShj81ybC3uGusHcdwoetBls5bkT74grAl3xyOCIgDj-lDIDbf-M4IXf82RbkyGyGERYg_OOZCdC0OSasUb0k&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/liv.krogstad.7?__cft__%5b0%5d=AZWJsCDWjpDlqcahGY2PqgNHAy96IrA_ZEZfSkh6W3nG5XlShj81ybC3uGusHcdwoetBls5bkT74grAl3xyOCIgDj-lDIDbf-M4IXf82RbkyGyGERYg_OOZCdC0OSasUb0k&__tn__=-%5dK-R
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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 tilbyr 22 land Home-Start, og de 

må alle følge HSWs retningslinjer for konseptet. 

HSFN består av 3,5 stillinger, som er fordelt på nasjonal koordinator, markeds- og 

kommunikasjonsansvarlig, organisasjonsrådgiver og kontormedarbeider. Kontoret har ansvar for 

oppfølging av de lokale avdelingene som i 2021 har bestått av 38 ulike enheter. I tillegg arbeider 

kontoret for etablering av nye avdelinger og bistår i etableringsfasen. Styret til HSFN består av 7 

medlemmer som blant annet skal godkjenne alle nye HSF-avdelinger, og inngå samarbeidsavtale med 

disse. HSFN er en nettverksorganisasjon som mottar driftsmidlene 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. Familiekontaktene må gjennomføre 

forberedelseskurset (på minimum 20 timer), før de blir koblet til en familie. Det er koordinators 

oppgave å koble familiekontakter og familier sammen, samt følge opp begge parter og veilede 

familiekontakten i rollen. 

 

2.0 Historikk i lokal avdeling, visjon og mål 
I Asker (gamle Asker) har HSF- avdelingen eksistert i 25 år. I løpet av disse 25 årene har 

koordinatorressursen økt, fra 50% stilling til 150% stilling. 

I 2020 var kommunesammenslåingen et faktum, og Asker, Røyken og Hurum var nå en stor kommune. 

Hurum hadde siden 2015 hatt en HSF- avdeling med 50% koordinatorressurs, mens i Røyken fantes 

ikke HSF.  

Hverdagen i den nye store kommunen er nå etablert, med 200% stilling fordelt på to koordinatorer. 

HSF Asker betjener et stort geografisk område, fra Tofte i sør til Nesøya i nord. Ved å ha kontor både 

på Midtbygda Barne- og Familiehus, hvor kollegaer i Barne- og familietjenesten sitter, og på 

Hasselbakken Frivillighetens hus skapes en god arena for samhandling.  Denne samhandlingen er svært 

viktig for HSF Asker; BFT kjenner godt til alle småbarnsfamiliene i Asker kommune og Frivilligheten er 

HSFs metode for å nå disse familiene. HSF Asker arbeider for å bygge opp tjenesten i den midtre delen 

av kommunen (gamle Røyken), for å kunne tilby et likeverdig tilbud i hele kommunen, noe målene 

under gjenspeiler. 

Visjon: 

Home-Start Familiekontakten (HSF) bidrar til å bedre småbarnsfamiliers livssituasjon, forebygger 

problemer, hindrer kriser og sammenbrudd i familier gjennom frivillig innsats fra en familiekontakt.  
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Mål 2020 - 2021: 

1. Familier som henvender seg til HSF Asker får god kvalitet på hjelpen de mottar.  

2. Samarbeidspartnere og øvrig befolkning i kommunen har god informasjon og kjennskap til HSF 

Asker slik at familier med behov får tilpasset hjelp.  

3. HSF Asker har 270 % stillingsressurs for koordinatorer. 

4. Dersom mål 3 oppnås har HSF Asker 75 aktive familiekontakter. Med aktive menes 

familiekontakter som har besøkt en familie, deltatt på veiledning, faglige eller sosiale 

sammenkomster. 

Med dagens koordinatorressurs, 200 % koordinatorstilling fordelt på 3 personer, har HSF Asker 

55 aktive familiekontakter. 

5. HSF Asker har minst 10 familiekontakter bosatt i tidligere Røyken ved utgangen av 2021. 

6. HSF Asker disponerer kr. 200.000,- til driftsmidler.  

 

3.0 Målgruppe 
1. Familier med utfordringer i hverdagen og som har minst ett barn under skolealder.  

HSF Asker er et frivillig tilbud til alle småbarnsfamilier i Asker kommune med minst ett barn under 

skolealder som opplever å ha det vanskelig i en periode. Familiene definerer selv sitt behov. 

Utfordringene familiene har kan være flere og sammensatte; samlivsbrudd, flerbarnsfødsler, 

manglende nettverk, isolasjon, fysisk eller psykisk sykdom hos foreldrene eller barn med kronisk 

sykdom eller funksjonsnedsettelse.    

2. Frivillige med foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn. 

De frivillige må gjennomgå et 24 timers forberedelseskurs, og de må ha foreldreerfaring eller erfaring 

gjennom arbeid med barn. De har undertegnet taushetserklæring, levert politiattest og hatt 

hjemmebesøk av koordinatorene. 

 

4.0 Organisering av avdelingen 
 

4.1 Driftsansvarlig 
Det er Asker kommune ved Barne- og familietjenesten (BFT) som har ansvaret for driften av HSF 

Asker. Even Røren er virksomhetsleder. Even Røren overtok i september etter Nina Nordgaards 

fratreden i begynnelsen av mai (Kari Trontveit konstituert virksomhetsleder mai- september).  Hege-

Maria Aas er avdelingsleder for helsestasjoner sør hvor HSF Asker er organisert. Hege-Maria Aas 

overtok etter Lene Tekfeldt Hansens fratreden i slutten av mai.  

4.2 Personalsituasjonen 
Det er til sammen 200 % koordinatorressurs fordelt på to koordinatorer; Sigrid Helene Audestad og 

Åsa Jeppsson. Koordinator Hilde Knudsen gikk av med pensjon 1. mars etter å ha arbeidet for HSF Asker 

siden 2008.  
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4.3 Ressursgruppen/styret  
I 2021 har styret bestått av følgende medlemmer: 

 

Nina E. Olsen, styreleder  

Tone Eikrem Harr, nestleder, lege og HSF-forelder  

Anne Kristine Bergem, psykiater og fagrådgiver i Pårørendesenteret 

Ingunn Unhjem Johansen, politiker, Utvalg for oppvekst  

Bente Johnsrud, representant fra barneverntjenesten, frem til mars 

Janne Merethe Lilleengen, representant fra barneverntjenesten, fra mars 

Liv Karin Krogstad, representant for familiekontaktene, frem til juni 

Norunn Grosvold Tvedt, representant for familiekontaktene, fra juni  

Lene Tekfeldt Hansen, avdelingsleder helsestasjoner sør, frem til mai 

Hege-Maria Aas, avdelingsleder helsestasjoner sør, fra september 

 

Det har vært avholdt 5 ordinære styremøter hvorav to på Zoom.  

I styremøtet i juni var nasjonal koordinator Morten Singstad og konstituert virksomhetsleder Kari 

Trontveit tilstede.  

 

5.0 Økonomi 
5.1 Driftsmidler 
HSF Asker har hatt samme driftsbudsjett siden 2015; kr. 100.000,-.  Dette ble økt til 150.000,- i 2021. 

5.2 Legatmidler/øvrige tilskudd 
HSF Asker søkte via HSF Norge Gjensidigestiftelsen om midler til julegaver for enkelte av familiene vi 

besøker, og for midlene kjøpte vi ullklær og gavekort for 13 334,- 

HSF Asker søkte midler fra Holmen stiftelsen for å ta med HSF-familier til Bergvang gård i førjulstiden. 

Holmen stiftelsen innvilget kr 30.000,- til formålet. 

 

6.0 Hvordan har Covid-19 påvirket arbeidet i avdelingen? 
Koronapandemien skulle vise seg å prege 2021 også, i likhet med 2020. I begynnelsen av året ventet 

flere av våre familiekontakter på å bli fullvaksinert, og noen ønsket å vente med å besøke familier til 

dette var gjort. Oppdragene ble i stor grad gjort utendørs, i likhet med koordinators kontakt med 

familiekontaktene og sosiale treff familiekontaktene imellom. Mange familiekontakter ble koblet til 

familier etter sommeren, og tallene som summerer året (69 henvendelser og 54 familier som mottok 

hjelp og støtte) er i tråd med et «normalår» for avdelingen. Koordinatorene er imponert over 

familiekontaktenes raushet og grad av fleksibilitet i sin kontakt med familiene. Det har krevd både 
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oppfinnsomhet og fleksibilitet å drifte HSF Asker under pandemien både i forhold til 

informasjonsarbeid og ivaretagelse av familier og familiekontakter.  

Koronarestriksjonene har påvirket avdelingens markedsførings- og rekrutteringsarbeid da flere besøk 

og møter hos andre tjenester har blitt avlyst.  

 

 

7.0 Statistikk over aktivitet på avdelingen 
I 2021 mottok HSF Asker totalt 69 henvendelser angående nye familier med behov for hjelp og støtte. 

Alle familier som ønsket det fikk besøk av koordinatorene. Noen av familiene vi fikk henvendelse om 

var utenfor vår målgruppe, og fikk dermed ikke hjemmebesøk av koordinatorene, men familien ble 

oppfordret til å kontakte annet hjelpeapparatet der det kunne være aktuelt. 

54 familier med til sammen 113 barn mottok hjelp og støtte fra en familiekontakt i 2021 

38 familiekontakter har vært på hjemmebesøk hos familiene. Til sammen er 52 familiekontakter 

tilknyttet avdelingen. 

 

7.1 Forberedelseskurset 
 

Informasjon om forberedelseskurs: Antall: 

Antall kurs på våren 0 

Antall kursdeltakere på vår totalt 0 

Antall kurs på høsten 1 

Antall kursdeltakere på høst totalt 6 

Nye familiekontakter totalt 6 

 

 

7.2 Familiekontaktene 
 

Familiekontaktenes yrkesstatus: Antall: 

Pensjonister 28 

Yrkesaktive 23 

Studenter 0 

Annet 1 
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Familiekontaktenes kjønns- og aldersfordeling: Antall: 

Kvinnelige familiekontakter 52 

Alder 18-24 år 0 

Alder 25-34 år 0 

Alder 35-44 år 3 

Alder 45-54 år 15 

Alder 55-64 år 8 

Alder 65-74 år 22 

75 år og eldre 4 

Mannlige familiekontakter 0 

Alder 18-24 år  

Alder 25-34 år  

Alder 35-44 år  

Alder 45-54 år  

Alder 55-64 år  

Alder 65-74 år  

75 år og eldre  

 

Familiekontakter med barn: Antall: 

Familiekontakter som har barn 50 

Familiekontakter som ikke har barn 2 

 

Totalt: Antall: 

Totalt antall familiekontakter 52 

Totalt antall aktive familiekontakter, som har vært/er koblet til en familie 38 
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Andre aktiviteter for målgruppen som familiekontaktene deltar på: Antall: 

Antall familiekontakter som har vært/er koblet til en familie, men som også har 

drevet annet frivillig arbeid for HSF 
8 

Antall familiekontakter som ikke har vært/er koblet til en familie, men som 

allikevel har drevet frivillig arbeid for HSF 2 

Totalt antall familiekontakter som har drevet annet frivillig arbeid for HSF 10 

 

Annet frivillig arbeid: Småbarnstreff annenhver uke på Malerhjemmet i Sætre. Styrearbeid og 

deltagelse i festkomite for 25 årsjubileet. Deltatt på kurs for nye frivillige og fortalt om rollen som 

Familiekontakt.  

 

7.3 Familiene 
 

Foreldrenes sivilstatus: Antall: 

Gifte/samboende foreldre 37 

Aleneforelder 17 

 

Familiens bakgrunn: Antall: 

Familier hvor barna er norskfødte med 2 norskfødte foreldre 34 

Familier hvor barna har innvandrerbakgrunn 10 

Familier hvor barna har blandet bakgrunn 10 

 

Av familiene med innvandrerbakgrunn:  

bor disse på transitt- eller asylmottak 0 

følger disse introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger 0 

 

Totalt: Antall: 

Totalt antall familier 54 
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Barnas alder: Antall: 

Barn 0 – 2 år 53 

Barn 3 – 6 år 35 

Barn 7 – 12 år 20 

Barn 13 år – 18 år 5 

 

Totalt antall barn 113 

 

Barn med særskilte behov: Antall: 

Barn som er norskfødte med 2 norskfødte foreldre 7 

Barna som har innvandrerbakgrunn  

Barna som har blandet bakgrunn 2 

Antall barn totalt med særskilte behov  9 

Antall søsken til barn med særskilte behov 15 

 

Andre aktiviteter som familiene deltar på: Antall: 

Antall familier som har vært/er koblet til en familiekontakt, og som også har 
deltatt på andre aktiviteter i regi av HSF 

20 

Antall familier som ikke har vært/er koblet til en familie, men som allikevel har 
deltatt på andre aktiviteter i regi av HSF 

0 

Totalt antall familier som har deltatt på andre aktiviteter i regi av HSF 20 

 

Familiene ble invitert til Bergvang Gård lørdag ettermiddag 11.desember. 

 

7.4 Utfordringer i familiene 
 

Hvilke utfordringer har familiene? Antall: 

Familier med flerfødsel 12 

Familier med aleneforeldre 17 

Familier som har innvandret til Norge og er i en integreringsfase 5 
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Familier hvor foreldre har særskilte behov 19 

Familier med barn med særskilte behov  7 

Familier med manglende/dårlig fungerende nettverk  19 

 

 

7.5 Støtte til familiene  
 

Hva ønsker familiene støtte til? Antall 

Avlastning 46 

Foreldrestøtte 14 

Nettverk 21 

Annet (beskriv) 0 

 

7.6 Henvendelsen 
 

Hvem henvender seg: Antall: 

Familien selv 27 

Helsestasjon 22 

Barnehage 0 

Skole 0 

Familievernkontor 1 

Fastlege 0 

Sykehus 1 

Psykiske helsevern 1 

Barneverntjenesten 2 

PPT 0 

Flyktning- og/eller asylinstanser 0 

Andre: Familie –og nettverkstjenesten, Forebyggende familieteam, 
familiekonsulent og NAV 

15 
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Totalt: Antall: 

Totalt antall henvendelser 69 

 

 

7.7 Varigheten av oppdraget 
 

Varigheten av oppdraget: Antall: 

Antall avsluttede oppdrag i 0 – 6 mnd. 20 

Antall avsluttede oppdrag i 7 – 12 mnd. 9 

Antall avsluttede oppdrag med varighet over 12 mnd. 2 

Antall pågående oppdrag ved årsslutt  23 

Totalt antall oppdrag 54 

 

 

Antall besøk hos familien, hvor familiekontakt ikke ble aktuelt 7 

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

2 

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

4 

Totalt antall familier som ikke har hatt oppdrag 13 

 

 

7.8 Familienes kontakt med det offentlige 
 

Familier som mottok annen form for hjelp/ veiledning/ avlastning før de 

startet med HSF 

Antall: 

Fra helsestasjon (utenom ordinære kontroller) 4 

Fra barnevern 5 

Fra familievernkontor 2 

Fra PPT 3 

Fra psykolog 2 
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BUP/DPS/Besøkshjem 4 

 

 

Totalt antall familier som mottok annen form for hjelp/ veiledning/ 
avlastning før de startet med HSF 

20 

  

 

Familier som mottok annen form for hjelp/ veiledning/ avlastning etter at 

de startet med HSF 

Antall: 

Fra helsestasjon (utenom ordinære kontroller) 0 

Fra barnevern 4 

Fra familievernkontor 0 

Fra PPT 0 

Fra psykolog 0 

Søknad BPA 1 

 

 

Totalt: Antall: 

Totalt antall familier som mottok annen form for hjelp/ veiledning/ 
avlastning etter at de startet med HSF 

5 

 

 

 

  

8.0 Aktiviteter: Kurs, konferanser og samlinger  
 

8.1 For koordinator 
 9.mars, koordinatorsamling (nettverkssamling) på Zoom. 

 6-8.september, FNN- samling i regi av HSF Norge, i Sandefjord.  

 25-26.november, seminar i Sandefjord med Barne- og Familietjenesten. 

 7.desember, Boklansering på VID: «Magiske hverdagsøyeblikk», en bok om HSF i Norge i 25 år, 

av Wenche Heimholdt Isachsen.  

I tillegg har koordinatorene deltatt på månedlig veiledning i gruppe, sammen med helsesykepleierne.  

 

8.2 For familiekontakter 
 16.januar, avslutning for Hilde Knudsen og sosialt treff på Bergvang gård. 
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 17.mars, digitalt foredrag om oppvekst og samspill mellom foreldre og barn, ved 

Familieterapeut Anne Scharning. 

 Mars/ april: en- til- en- samtaler med familiekontaktene som ønsket det (40 stk.), utendørs, på 

tur, på grunn av smitterestriksjoner.  

 19.mai, «Tur i det blå», Tur på Høvikvollen/ Båtstø, med rast og sosialt samvær.  

 17.juni, Sommeravslutning (forsinket julebord på grunn av korona-pandemien) på Vettre 

hotell.  

 26.august, Oppstarttur med niste, på Dikemark. 

 14.oktober, Faglig påfyll, om «verdier og holdninger», ved psykiater Anne Kristine Bergem. 

 4.november, Jubileumsaften i Asker kulturhus, HSF Asker 25 år! 

 Høst: 3 gruppeveiledningsøkter på Hasselbakken. 

 

8.3 For Familier 
Til sammen 29 barn i 17 familier mottok gaver HSF Asker hadde kjøpt inn for midler fra 

Gjensidigestiftelsen. De små barna fikk ullundertøy fra Janus og de større barna fikk gavekort hos 

Cubus. Mange positive tilbakemeldinger. 

11.desember: over 80 store og små hadde takket ja til å være med på førjulshygge på Bergvang gård.  

«Dette var en veldig fin opplevelse» var det flere som sa. Det var hundekjøring, ridning, grøt, bål og 

godteposer til barna. 

I samarbeid med Frivillighetssentralen avdeling Sætre og Innbyggertorget har HSF Asker startet 

«småbarnstreff» på Malerhjemmet i Sætre. HSF Asker bidrar med en familiekontakt annenhver 

torsdag.  

 

Aktivitet Antall 

familiekontakter 

som deltar 

Antall 

familier  

Antall 

barn 

Antall familier med 

innvandrerbakgrunn 

Antall barn 

med 

særskilte 

behov 

Bergvang 
gård 

6 20 40 5 7 

 

9.0 Samarbeidspartnere 
HSF Asker har mange ulike samarbeidspartnere. 

En gruppe er kommunens andre tjenester som for eksempel barnevernstjenesten, Familie- og 

nettverkstjenesten, PPT, samt kollegaer i forebyggende helsetjenester. De videreformidler hva HSF er 

til sine familier som de vurderer er i HSFs målgruppe.  

 

Avdelingen har et årshjul som inneholder blant annet besøk rundt hos de ulike tjenestene, for å drive 

informasjonsarbeid og nettverksbygging. Dette arbeidet har dessverre blitt forstyrret av den 

pågående pandemien, men noe virksomhet har blitt gjennomført: 

 18.mai, besøk på Holmen helsestasjon 

 31.mai, besøk på Borgen helsestasjon 
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 1.juni, besøk på Sentrum helsestasjon 

 14.juni, besøk på Filtvet helsestasjon 

 31.august, informasjon på Oppvekstutvalget 

 

Nasjonalt kontor er en viktig samarbeidspartner for HSF Asker. De bidrar med nasjonale kampanjer, 

markedsføring og rekruttering, veiledning og opplæring av koordinatorer. Koordinatorene ble invitert 

til nasjonalt kontor i september, for å kurse nye koordinatorer i Norge. 

Koordinator Sigrid Helene Audestad sitter i HSFNs fagråd, et organ som drøfter fag og gir råd til 

nasjonalt kontor.  

Både representanter fra barnevernet, helsestasjonen og migrasjonshelse har informert om sitt arbeid 

på forberedelseskurset for nye familiekontakter i høst. 

En annen verdsatt samarbeidspartner fra januar 2021 er Gro Landsgård fra Sætre. Hun har strikket 

titalls ullgensere, som koordinatorer og familiekontakter har fått den glede av å dele ut til 

takknemlige småbarnsfamilier. Gro har fått kjøpe rabattert garn til disse genserne av Sara Tyvand på 

Sætre Havn Garn og Interiør, takk til Sara også.  

 

 

10.0 Tilbakemeldinger fra lokale aktører 
Helsesykepleier på helsestasjon: 

«HSFs tilbud er helt unikt i kommunen. Hvem ellers kan vi ringe til når vi ser en sliten mamma eller 

pappa på randen, som trenger at noen triller babyen litt, slik at de får sove et par timer. Særlig for de 

familiene med lite nettverk er støtten uvurderlig». 

Saksbehandler fra NAV: 

«Finnes det et slikt tilbud- wow!» 

11.0 Tilbakemeldinger fra familier og familiekontakter 
Mor innlagt på sykehus:  
 
«Det at jeg visste at det skulle være noen der når jeg kom hjem. At jeg ikke skulle være alene har 
vært avgjørende å vite. Det har vært medisin, det å få ro og støtte.»  
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Mor med funksjonsnedsettelser: 
 
«Hun (familiekontakten) var mine ekstra hender, slik at jeg kunne leke, bake og gjøre aktiviteter 
sammen med barnet mitt». 
 
 
Familiekontakt: 
 
«For meg har det sosiale fellesskapet i HSF Asker betydd masse; jeg har fått gode venner for livet 
her». 
 
 

12.0 Rekrutteringsarbeid og mediekontakt 
HSF Asker jobber kontinuerlig med å være aktive på Facebook for å rekruttere frivillige og gjøre 

tilbudet kjent for familier. HSF Asker benyttet et markedsføringsfirma til annonsering på Facebook 

etter anbefaling fra HSF Norge.  

Koordinatorene la ut informasjon om forberedelseskurset på Workplace (som er Asker kommunes 

hjemmeside for ansatte)  

I forbindelse med å rekruttere nye frivillige til Forberedelseskurset på høsten ble det hengt opp 

plakater på alle innbyggertorg.   

 

HSF Asker er presentert på frivillig.no  

27.10 ble det publisert en artikkel i Røyken og Hurum avis om nyoppstartet småbarnstreff på 

Malerhjemmet i Sætre. 

18.11 skrev Røyken og Hurum avis om 25 årsjubileet.  

30.12 skrev Budstikka en felles artikkel om både Bærum og Asker kommune sine Home-Start 

avdelinger, begge har feiret 25 årsjubileum i år.  

Home-Start Familiekontakten Norge har drevet en nasjonal rekrutteringskampanje på Facebook i 

romjula som sammen med avisartiklene har bidratt til at vi har fått nye frivillige som ønsker å gå på 

kurs i mars-22.  

 

 

13.0 Måloppnåelse 
Mål 2020 - 2021: 

HSF Asker har 6 hovedmål for avdelingens arbeid (se punkt 2.0). I 2021 har HSF Asker jobbet aktivt og 

målrettet innenfor alle målområdene. Omstendighetene rundt koronapandemien har påvirket HSF 

Askers arbeid.  

1. Familier som henvender seg til HSF Asker får god kvalitet på hjelpen de mottar.  

HSF Asker har også i år klart å besvare henvendelser fra nye familier innen 1 uke. 

Koronarestriksjonene har i første halvdel av året begrenset mulighetene for å gjennomføre 

koblinger mens hjemmebesøk har blitt gjennomført. Koordinatorene har blitt utfordret til å 
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tenke kreativt i forhold til å få til gode løsninger for familier og familiekontakter.  

Tilbakemeldingene fra familiene er positive, noe vi opplever som et tegn på at hjelpen de har 

fått er av god kvalitet.  

Koordinatorene har tett oppfølging av familiekontaktene ved veiledning til hver enkelt, samt 

veiledningsgrupper. Dersom noe skulle oppleves vanskelig i oppdragene bidrar 

koordinatorene med samtaler og evalueringer for å finne løsninger. HSF Asker har mange 

familiekontakter som har vært aktive i HSF i mange år, og de har opparbeidet seg betydelig 

kompetanse på det å være familiekontakt i familier.  

I de familiene hvor koordinatorene har sett at familiene har større utfordringer enn hva HSF 

kan dekke, har familiene blitt henvist videre i hjelpeapparatet, se punkt 7.0.  

 

2. Samarbeidspartnere og øvrig befolkning i kommunen har god informasjon og kjennskap til 

HSF Asker slik at familier med behov får tilpasset hjelp.  

I 2021 har utadrettet informasjonsarbeid vært noe begrenset på grunn koronarestriksjonene. 

HSF Asker jobber kontinuerlig for å øke folks bevissthet om tilbudet. Koordinatorene opplever 

at hjelpeapparatet i kommunen kjenner tilbudet godt, spesielt ansatte i Barne- og 

familietjenesten. 

Informasjonsarbeid er en kontinuerlig prosess og skal avpasses behovene som til enhver tid 

foreligger.  

 

3. HSF Asker har 270 % stillingsressurs for koordinatorer. 

HSF Asker har søkt om midler gjennom Bufdir, Nasjonal tilskuddsordning for foreldre støttende 

tiltak i kommunen, for å øke stillingsressursen med 75 %. Fikk avslag på søknaden.   

4. Dersom mål 3 oppnås har HSF Asker 75 aktive familiekontakter. Med aktive menes 

familiekontakter som har besøkt en familie, deltatt på veiledning, faglige eller sosiale 

sammenkomster. 

Med dagens koordinatorressurs, 200 % koordinatorstilling fordelt på 3 personer, har HSF Asker 

55 aktive familiekontakter. 

Første del av mål 4 bygger på mål 3 som ikke er oppnådd. Andre del av mål 4 er ikke oppnådd.  

HSF Asker har per i dag 52 familiekontakter, hvorav 38 har vært aktive i 2021. 

Koronarestriksjonene har gjort at færre familiekontakter har blitt koblet til familier vinter 2021.  

Det har også vært vanskeligere å rekruttere til frivillig arbeid i 2021 grunnet koronaen.  

 

5. HSF Asker har minst 10 familiekontakter bosatt i tidligere Røyken ved utgangen av 2021. 

På forberedelseskurset i år er 1 av de frivillige bosatt i sone Midt. Vi har nå 5 familiekontakter 

bosatt i gamle Røyken. Koronarestriksjoner under første halvår gjorde det vanskelig å invitere seg 

inn til for eksempel lag og foreninger, som seniortreff etc. HSF er lite kjent i gamle Røyken da det 

ikke var en avdeling der før kommunesammenslåingen, og det krever ressurser å gjøre det kjent.  

 

 

6. HSF Asker disponerer kr. 200.000,- til driftsmidler.  

Fra januar 2021 ble HSF Asker sitt driftsbudsjett økt til kr 150 000, samt at koordinatorene kan 

benytte tjenestebil i arbeidet i tillegg til egen bil.  
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Vi ønsker å takke alle familiekontaktene i Asker som holder engasjementet og motivasjonen oppe for 

Home-Start Familiekontakten, dere inspirerer oss! 

1.mars 2021 pensjonerte koordinator Hilde Knudsen seg og vi takker henne for den årelange innsatsen 

og engasjementet hun har lagt ned i HSF Asker. Det var en skute i stø kurs vi overtok.  

Vi ønsker å rette en takk til alle våre samarbeidspartnere, kolleger og ledere i Asker kommune. 

Takk til styret i HSF Asker som utrettelig jobber for småbarnsfamilier i Asker. 

Takk også til politikerne som har tro på det viktige forebyggende arbeidet HSF Asker gjør.  

HSF Norge har vært en stor informasjonsgiver og støttespiller for HSF Asker i 2021 og vi takker alle fire 

på nasjonalt kontor for all støtte. 

Asker, 8.februar 2022 

 

Søsse Audestad   Åsa Jeppsson    

Koordinator HSF Asker  Koordinator HSF Asker   


