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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 2020 har HSF Asker gitt hjelp og støtte til 43 familier med til sammen 94 barn. 

38 familiekontakter har vært på hjemmebesøk hos familiene. Til sammen er 60 familiekontakter 

tilknyttet avdelingen. 

Koronapandemien har lagt en stor demper på aktiviteten i HSF Asker. Det har i perioder hvor 

samfunnet stengte ned vært stor nedgang i antall henvendelser. I august, september og oktober var 

det oppsving i antall henvendelser, og flere familier fikk tildelt familiekontakt. Men det ble igjen stille 

mot slutten av året. 

Siden mange av familiekontaktene i Asker har relativ høy alder er flere i risikogruppe, og har dessverre 

vært nødt til å ta pause fra sitt frivillige arbeid. I perioder har også aktive familiekontakter måttet avstå 

fra å besøke HSF-familiene gitt de nasjonale retningslinjene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 har vært et turbulent år for HSF Asker. I januar var det fare for nedbemanning, og én 75% 

koordinatorstilling ble dermed stående ubemannet i 6 måneder.  

I høst kom forslag fra administrasjonen om å avvikle HSF Asker slik det har eksistert i 25 år. Det har 

vært uforutsigbart og utfordrende for koordinatorene å stå i en så usikker arbeidssituasjon. 

 

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 vil bestå. 

  

 

Til tross for restriksjonene har familiekontaktene vært 

kreative for å ivareta og holde kontakten med HSF-

familiene. Gaver og hjemmebakst på døren sammen 

med en prat på trappen har vært kjærkomment og 

betydningsfullt. Turer i skog og mark, og vise HSF-

familiene nye stier og tråkk er blitt en del av HSF-

hverdagen. Familiene har gitt utrykk for at de har blitt 

sett og møtt, selv om avlastningen og støtten ikke ble 

helt som de hadde ønsket eller tenkt. 

Det var rekordmange med 70 påmeldte til førjulshygge 

på Bergvang gård. Takket være midler fra 

Holmenstiftelsen kunne HSF Asker igjen invitere. Mange 

glade barn og foreldre hadde en uforglemmelig dag. 
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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 stillinger, som er fordelt på nasjonal koordinator, markeds- og 

kommunikasjonsansvarlig og organisasjonsrådgiver. Kontoret har ansvar for oppfølging av de lokale 

avdelingene som i 2020 har bestått av 34 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 
Gjennom kommunesammenslåingen 1.januar 2020 ble tidligere HSF Hurum (50% koordinatorstilling) 

og HSF Asker (150% koordinatorstilling) slått sammen til HSF Asker. I tillegg til disse to kommunene ble 

også tidligere Røyken kommune en del av storkommunen. Røyken har ikke hatt HSF tidligere. 

HSF Asker ble etablert 1996.  HSF Hurum ble etablert 2015. 

Selv om innbyggertallet i den nye kommunen har økt med over 22.000 innbyggere (Røyken som ikke 

hadde tilbud om HSF) er koordinatorressursen den samme som de foregående årene; 200 % stiling 

fordelt på tre koordinatorer. 

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.  

 

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. 
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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.  Nina Nordgaard er virksomhetsleder. Lene Tekfeldt Hansen er avdelingsleder for 

helsestasjoner sør hvor HSF Asker er organisert. Lene Tekfeldt Hansen overtok etter Hilde Vedelers 

fratreden i begynnelsen av februar. 

4.2 Personalsituasjonen 
Det er til sammen 200 % koordinatorressurs fordelt på tre koordinatorer. Sigrid Helene Audestad var 

koordinator i HSF Hurum i 50 % stilling. Hilde Knudsen var koordinator i HSF Asker i 75 % stilling. Fra 

januar til august var en 75 % stilling ubesatt etter Nina E. Olsens fratreden som koordinator i HSF Asker 

31.12.2019. Åsa Jeppsson startet 10.august i denne stillingen. 

 

Det har vært stor uforutsigbarhet rundt driften av HSF Asker i 2020.  

I januar var det stor usikkerhet om den ledige 75% koordinatorstillingen ville bli besatt. Det kom mange 

ulike beskjeder fra administrasjonen. I slutten av måneden ble det endelig besluttet at stillingen skulle 

utlyses. Det tok 6 måneder før ny koordinator var på plass. 

 

I kommunedirektørens forslag til budsjett 7.oktober foreslås det å avvikle koordineringen av Home-

Start Familiekontakten i Asker med en besparelse på 1, 7 mill.: 
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«Kommunal koordinering av Home Start foreslås avviklet. Home-Start Familiekontakten (HSF) er et 

familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 

timer i uken. En videreføring av Home Start søkes løst gjennom avtaler med frivillige organisasjoner, 

etter modell fra andre kommuner. Det vil legges frem egen sak første halvår 2021 som tar sikte på en 

videreføring av tiltaket i regi av frivilligheten». 

 

Styret, med styreleder Nina Olsen, sendte brev og informasjon om HSF til komiteledere, partiledere og 

formannskapet. 

 

Foruten å informere om hva HSF er, samt oversikt over hvor mange familier som har fått hjelp og støtte 

de siste tre årene viste styret også til følgende: 

Hvilken betydning har HSF Asker for familiene? 

         Forebyggende 

         Tidlig intervensjon 

         Integrering 

         Reduserer barnefattigdom 

         Brobygger mellom ulike tjenester for barn og familier i Asker 

HSF i lokalsamfunnet: 

HSF svarer på mange av målene i kommuneplanen og FNs bærekraftmål som Asker 

kommune skal tuftes på. 

         Nært samarbeid kommune og frivillighet 

         Innbyggermedvirkning 

         Folkehelse i flere grupper (barn, foreldre, voksne frivillige) 

         Lov om barneverntjenester; kommunens forebyggende mandat  

Økonomi/drift 

     «Å sørge for god menneskelig utvikling i barneårene, kan gi en 

samfunnsøkonomisk avkastning på opptil 13 prosent per barn per år.» (James 

Heckman). 

         Drift av HSF via ideell stiftelse/organisasjon gir ingen økonomisk gevinst for 

kommunen. 

         HSF organisert i Barne- og familietjenesten (BFT) gir nærhet og trygghet 

mellom de kommunale tjenestene for barn og familier og HSF’s frivillige tilbud. 

         200 % kommunal stilling ikke kan sies opp umiddelbart, men måtte 

omdisponeres. Ingen økonomisk gevinst. 

 

I tillegg ble lenke til evalueringsrapporten «Å ha noen er den store forskjellen. Evaluering av HSF 2020.» 

av VID lagt ved. Lenke til Kripos’ rapport «Alvorlig vold mot barn.» fra 2019 ble ettersendt. I denne 

rapporten blir HSF nevnt som et godt eksempel på familiestøtteprogram som hjelper i en sårbar 

periode av barns liv. 
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I Kommunestyremøtet 15.12 ble følgende vedtatt: 

«Tilleggsbevilgning i driftsbudsjettet: • Oppvekst (Homestart) 1,7 mill - enstemmig vedtatt. •» 

Stor usikkerhet rundt personalsituasjonen, forslaget fra administrasjonen om omorganisering/kutt for 

HSF, samt koronaepidemien har gjort at 2020 har vært et meget krevende år for koordinatorene. 

 

4.3 Ressursgruppen/styret  
HSF Hurum og HSF Asker etablerte felles styre i mai 2019.  

 

I 2020 har styret bestått av følgende medlemmer: 

Anne Kristine Bergem, psykiater og universitetslektor OsloMet 

Tone Eikrem Harr, lege og HSF-forelder  

Ingunn Unhjem Johansen, politiker Asker, Oppvekstkomiteen i Asker.  

Bente Johnsrud, barneverntjenesten Asker  

Liv Karin Krogstad, representant for familiekontaktene 

Gerd Aspelund, familiekontakt og styreleder HSF Asker frem til juni 

Nina E. Olsen, styreleder fra juni 

Hilde Evensen Vedeler, leder Helsestasjoner midt og sør, arbeidsgiverrepresentant frem til februar 

Lene Tekfeldt Hansen, avdelingsleder helsestasjoner sør fra februar. 

 

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

I styremøtet i juni var ordfører Lene Conradi og virksomhetsleder Nina Nordgaard tilstede.  

15.oktober ble det avholdt ekstraordinært styremøte etter kommunedirektørens forslag om endringer 

vedrørende HSF i budsjettet for 2021. 

 

 

5.0 Økonomi 

5.1 Driftsmidler 
HSF Hurum har ikke hatt eget driftsbudsjett. HSF Asker har hatt samme driftsbudsjett siden 2015; kr. 

100.000,-.  Dette har ikke økt etter kommunesammenslåingen. 

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

besøker, og mottok kr 23.250,-. 

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

Holmenstiftelsen innvilget kr 15.000,- til formålet. 

 

6.0 Hvordan har Covid-19 påvirket arbeidet i avdelingen? 
Situasjonen for Home-Start Familiekontakten har vært veldig endret siden 11.mars. Det var 24 familier 

som hadde familiekontakt da de strenge restriksjonene i Norge trådte i kraft. Alle hjemmebesøk ble 
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innstilt frem til 20.april da HSF Norge løste litt på restriksjonene i tråd med myndighetens anbefalinger. 

Familiekontaktene var utrolig gode til å holde kontakt en med HSF-familien sin via sms, telefonsamtaler 

og FaceTime i ukene de ikke kunne gå på hjemmebesøk. Mange var innom familiene med nybakte 

boller, tegnesaker, spill og blomster. Det var også mange velfylte påskeegg i postkassene hos familiene 

i år.  Inntrykket er at familiene følte seg ivaretatt selv om hjelpen og støtten i en utfordrende hverdag 

ikke ble slik de hadde ønsket og håpet i utgangspunktet.  

Familiekontaktene som ikke er i risikogruppe kunne starte opp med besøk utendørs 20.april.  11 av 

familiene fikk besøk av familiekontakten sin der det var mulig å holde avstand. Turer i skogen med litt 

større barn, trilletur med mor og barn, samtalepartner på terrassen - familiekontaktene gjorde det de 

kunne for å avlaste.  

Koordinatorene besøkte familiene som ikke fikk tilbake familiekontakten sin den 20.april. Vi hadde 

med en liten hilsen i form av tegnesaker, innkjøpt med midler HSF Hurum tidligere hadde fått fra 

pinsemenigheten Salem i Åros, samt en koselig bok fra Asker museum. Familiene satte pris på å bli 

tenkt på og for en samtale på trappen. Koordinatorene er imponert over hvordan de aller fleste 

familiene taklet en utfordrende tid.   

Mange av familiekontaktene i Asker er over 65 år. Da restriksjonene ble ytterligere lettet i mai og juni 

fikk nesten alle familiene tilbake hjelpen og støtten fra familiekontakten sin. I én familie ble det koblet 

ny familiekontakt.  

I de periodene hvor samfunnet stengte ned uteble henvendelsene til HSF. I august, september og 

oktober var det stor pågang av familier som ønsket hjelp og støtte.  Da restriksjonene ble strammet 

inn i november ble det igjen nedgang i antall henvendelser. 

Restriksjonene for covid-19 har påvirket avdelings markedsføring og rekrutteringsarbeid da flere besøk 

og møter hos andre tjenester har blitt avlyst. 

 

 

7.0 Statistikk over aktivitet på avdelingen 
I 2020 mottok HSF Asker totalt 73 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. 

 

43 familier med til sammen 94 barn mottok hjelp og støtte fra en familiekontakt i 2020. 

 

38 familiekontakter har vært på hjemmebesøk hos familiene. Til sammen er 60 familiekontakter 

tilknyttet avdelingen. 
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7.1 Forberedelseskurset 
Informasjon om forberedelseskurs: Antall: 

Antall kurs på våren 0 

Antall kursdeltakere på vår totalt  

Antall kurs på høsten 1 

Antall kursdeltakere på høst totalt 9 *) 

Nye familiekontakter totalt 9 

*) To siste kurskvelder avholdt januar 2021. 

7.2 Familiekontaktene 
Familiekontaktenes yrkesstatus: Antall: 

Pensjonister 31 

Yrkesaktive 25 

Studenter 0 

Annet 4 

 

Familiekontaktenes kjønns- og aldersfordeling: Antall: 

Kvinnelige familiekontakter  

Alder 18-24 år  

Alder 25-34 år  

Alder 35-44 år 5 

Alder 45-54 år 13 

Alder 55-64 år 12 

Alder 65-74 år 27 

75 år og eldre 3 

Mannlige familiekontakter 0 

 

Familiekontakter med barn: Antall:  

Familiekontakter som har barn 59 

Familiekontakter som ikke har barn 1 
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Totalt: Antall: 

Totalt antall familiekontakter 60 

Totalt antall aktive familiekontakter, som har vært/er koblet til en familie 38 

 

 

7.3 Familiene 
Foreldrenes sivilstatus: Antall: 

Gifte/samboende foreldre 25 

Aleneforelder 18 

 

Familiens bakgrunn: Antall: 

Familier hvor barna er norskfødte med 2 norskfødte foreldre 25 

Familier hvor barna har innvandrerbakgrunn 13 

Familier hvor barna har blandet bakgrunn 5 

Familier som bor på transitt- eller asylmottak 0 

Familier som følger introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger 0 

 

Totalt: Antall: 

Totalt antall familier 43 

 

Barnas alder: Antall: 

Barn 0 – 2 år 47 

Barn 3 – 6 år 28 

Barn 7 – 12 år 15 

Barn 13 år og eldre 4 

 

Totalt: Antall: 

Totalt antall barn 94 
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Barn med særskilte behov: Antall: 

Barn som er norskfødte med 2 norskfødte foreldre 2 

Barna som har innvandrerbakgrunn 4 

Barna som har blandet bakgrunn 3 

Antall barn totalt med særskilte behov  9 

Antall søsken til barn med særskilte behov 11 

 

7.4 Utfordringer i familiene 
Hvilke utfordringer har familiene? Antall: 

Familier med flerfødsel 10 

Familier med aleneforeldre 18 

Familier som har innvandret til Norge og er i en integreringsfase 1 

Familier hvor foreldre har særskilte behov 8 

Familier med barn med særskilte behov  8 

Familier med manglende/dårlig fungerende nettverk  22 

Annet; psykiske belastninger hos foreldre 17 

 

 

7.5 Støtte til familiene  
Hva ønsker familiene støtte til? Antall 

Avlastning 41 

Foreldrestøtte 16 

Nettverk 1 

 

 

7.6 Henvendelsen 
Hvem henvender seg: Antall: 

Familien selv 26 
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Helsestasjon 30 

Barnehage 4 

Skole 1 

Familievernkontor 0 

Fastlege 1 

Sykehus 0 

Psykiske helsevern 2 

Barneverntjenesten 2 

PPT 0 

Flyktning- og/eller asylinstanser 2 

Familie- og nettverkstjenesten, jordmor, familiekontakt, ergoterapeut, 
familiekonsulent 

30 

 

Totalt: Antall: 

Totalt antall henvendelser 98 

 

7.7 Varigheten av oppdraget 
Varigheten av oppdraget: Antall: 

Antall oppdrag i 0 – 6 mnd. 15 

Antall oppdrag i 7 – 12 mnd. 13 

Antall oppdrag med varighet over 12 mnd. 4 

Antall pågående oppdrag ved årsslutt  11 

Antall besøk hos familier, hvor familiekontakt ikke ble aktuelt 8 

Antall familier som har hatt besøk av HSF-koordinator og venter på en 
familiekontakt per 31.12 
I tillegg ble det i 2020 avtalt besøk hos 5 familier i januar 2021. 

11 

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) 1 

Fra barnevern 9 
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Fra familievernkontor 1 

Fra PPT 1 

Fra psykolog 1 

Fra andre; psykisk helsevern, Familie- og nettverkstjenesten 4 

 

Totalt: Antall: 

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

17 

 

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

de startet med HSF og hvor HSF satte familiene i forbindelse med hjelpen 

Antall: 

Fra helsestasjon (utenom ordinære kontroller)  

Fra barnevern  

Fra familievernkontor  

Fra PPT  

Fra psykolog 1 

Fra andre; familievoldskoordinator i Politiet, Familie- og nettverkstjenesten 2 

 

 

Totalt: Antall: 

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

3 

 

8.0 Aktiviteter: Kurs, konferanser og samlinger  

8.1 For koordinator 
 9.mars, koordinatorsamling i regi av HSF Norge, Larvik  

 10.mars, deltakelse ved HSF Drammen 20 års jubileum 

 1.september, digital samling i regi av HSF Norge, via zoom. Denne digitale samlingen erstattet 

treff for alle landets koordinatorer i Sandefjord. 

 21.oktober, digital regional koordinatorsamling i regi av HSF Norge, via Zoom 

 22.oktober, VID presenterer evalueringsrapporten, via Zoom 

I tillegg har koordinatorene fått jevnlig invitasjon til uformelle zoom-møter med HSFN 
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8.2 For familiekontaktene 
 28.januar, oppstartlunsj, Hasselbakken 

 11.februar, veiledningsgruppe, Hasselbakken 

 23.april digitalt foredrag ved Anne Kristine Bergem, «Barn som pårørende» 

 11., 17. og 24.juni, sommerprat i hagen på Hasselbakken 

 10 juni, sommeravslutning på Malerhjemmet, Sætre 

 25.august, tur på Orografen, Verket, Hurum 

 13.oktober, tur rundt Semsvannet 

 8.,28.oktober og 4.november, «Matbit med refleksjoner.», Hasselbakken 

 5.november, høsttreff, Malerhjemmet, Sætre 

Julefesten 10.desember er flyttet til påsketreff 2021. 

 

8.3 For familiene 
 Til sammen 46 barn i 22 familier mottok gaver HSF Asker hadde kjøpt inn for midler fra 

Gjensidigestiftelsen. Familiene fikk bl.a. gavekort på Rema 1000, 28 barn fikk ullundertøy fra 

Janus og de større barna fikk gavekort hos Cubus. Mange positive tilbakemeldinger. 

 5.desember, over 70 store og små hadde takket ja til å være med på førjulshygge på Bergvang 

gård.  «Dette kommer vi til å leve lenge på!!» var det flere som sa. 

 I samarbeid med frivillighetssentralen avdeling Sætre og innbyggertorget har HSF Asker 

planlagt oppstart småbarnstreff høst -20 på Malerhjemmet i Sætre. HSF Asker skal bidra med 

en familiekontakt annenhver torsdag. Dette har dessverre ikke vært mulig å gjennomføre 

grunnet koronarestriksjoner. Planene videreføres til 2021.  

 

9.0 Samarbeidspartnere 
Kommunens andre tjenester som for eksempel barnevernstjenesten, PPT og kollegaer i forebyggende 

helsetjenester er samarbeidspartnere. De videreformidler hva HSF er til sine familier som de vurderer 

er i HSFs målgruppe.  

 

10.mars informerte koordinator tverrfaglig innsatsteam om HSF Asker på Midtbygda barneskole.   

15.juni informerte koordinator kollegaer i helsestasjon sør om HSF Asker. 

Det ble avtalt møte hos de tre helsestasjonene i sone nord i løpet av høsten. Det ble kun gjennomført 

møte hos Borgen helsestasjon før nye retningslinjer for Covid-19 ble innført i november. Møte hos 

Sentrum – og Holmen helsestasjoner ble satt på vent til 2021. 

 

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

markedsføring og rekruttering, veiledning og opplæring av koordinatorer.  Koordinator Sigrid Helene 

Audestad sitter i HSFNs fagråd, et organ som drøfter fag og gir råd til nasjonalt kontor.  

Både representanter fra barnevernet, familiekonsulenter og migrasjonshelse har informert om sitt 

arbeid på forberedelseskurset for nye familiekontakter i høst.    
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10.0 Tilbakemeldinger fra lokale aktører 
NAV: 

«Dette er et enestående tilbud som jeg er glad for å kunne videreformidle til min bruker.,» 

 

Helsesykepleier: 

«Har en familie som sier at familiekontakten de har fått, og som kommer, er ukens høydepunkt!!  Hele 

dynamikken blir annerledes i familien den stunden. Alle 5 i familien gleder seg like mye sier de.» 

 

11.0 Tilbakemeldinger fra familier og familiekontakter 
Mor:   

«Jeg får tårer i øynene når jeg tenker på hvor heldige vi er som har vår «navn på familiekontakt!!» 

 

Mor:   

«Det er ikke så mye som skal til for å kjenne på litt overskudd!»  

 

Mor og far sendte julekort:  

«Tusen takk for god støtte fra dere den siste tiden, som var en krevende tid for vår familie! Det har 

betydd mye for oss å kunne få hjelp fra dere – et fantastisk tilbud!» 

 

Familiekontakt: 

«Jeg krysser fingrene for at jeg kan bidra som familiekontakt neste år! Og jeg er så glad for at mitt møte 

med dere alle og det å være en familiekontakt, i stor grad bidro til at jeg kom tilbake til arbeidslivet! 

Det er viktig å bety noe for andre☺️» 

 

Familiekontakt: 

«Jeg synes det er flott at dere inviterer oss sammen i små grupper i høst. For meg er nettverket viktig.» 

 
 

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 firmaet Icloud til annonsering på Facbook etter anbefaling fra 

HSF Norge.  Dette bidro til mange nye frivillige på forberedelseskurset. 

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

kommunes hjemmeside for ansatte)  

 HSF Asker er presentert på frivillig.no 

 14.september, markedsføring i tidligere Røyken kommune; stand med kaffe og utdeling av 

brosjyrer ved tre fergeavganger Slemmestad brygge, plakater og brosjyrer lagt ut ved 

Røykenbadet, togstasjoner, butikker, bibliotek, kultursenteret på Teglen kirke.  

 

I forbindelse med kommunedirektørens foreslåtte budsjettkutt for HSF Asker mobiliserte to 

familiekontakter og tidligere styreledere ved å skrive leserinnlegg i Budstikka og RHA (Røyken og 

Hurum Avis) med appell om å beholde HSF Asker organisert slik det er.  
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13.0 Måloppnåelse 
Mål 2020 - 2021: 

HSF Asker har 6 hovedmål for avdelingens arbeid (se punkt 2.0). I 2020 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. Korona 

restriksjonene har i flere omganger begrenset mulighetene for å dra på hjemmebesøk og 

gjennomføre koblinger. Koordinatorene har blitt utfordret til å tenke kreativt i forhold til å få 

til gode løsninger for familier og familiekontakter.  Tilbakemeldingene fra familiene er likevel 

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, noe vi vurderer er kvalitetssikring av at familiekontaktene gjør en god 

innsats i familiene. 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 2020 har utadrettet informasjonsarbeid vært sterkt begrenset på grunn av 

bemanningssituasjonen og 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. 

Målet om 270 % stillingsressurs er ikke nådd. HSF Asker har måttet jobbe for å bevare den 

eksisterende 200 % stillingsressursen, se punkt 4.2. 

HSF har søkt om midler gjennom Bufdir, Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og 

unge, for å øke stillingsressursen med 50 %. Forventet svar mai-2021. 

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. 

Målet er nådd. 

HSF Asker har per i dag 60 familiekontakter, hvorav 38 har vært aktive i 2020. 

Koronarestriksjonene har gjort at færre familiekontakter har blitt koblet til familier samt at 

sluttføring av forberedelseskurset av 9 nye familiekontakter ble gjennomført i januar 2021. 
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5. HSF Asker har minst 10 familiekontakter bosatt i tidligere Røyken ved utgangen av 2021. 

Målet ikke nådd.  

Siden mål 3 ikke er nådd er mål 5 vanskelig å oppnå. På forberedelseskurset er 3 frivillige bosatt i 

sone Midt. Det jobbes aktivt for å ha god geografisk spredning av familiekontaktene. 

 

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

Målet er ikke nådd. 

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

benytte tjenestebil i arbeidet. 

 

Vi ønsker å takke alle familiekontaktene i Asker som tross restriksjoner og lite sosial kontakt i 

nettverket holder engasjementet og motivasjonen oppe for Home-Start Familiekontakten. 

Vi ønsker å rette en stor takk til alle våre samarbeidspartnere i 2020. Spesielt til styret i HSF Asker som 

har jobbet iherdig i flere omganger for at HSF-tilbudet består videre for småbarnsfamilier i Asker. 

Takk også til politikerne som igjen «reddet» HSF fra kutt og nedskjæringer. 

HSF Norge har vært en stor informasjonsgiver og støttespiller for HSF Asker i 2020 og vi takker alle tre 

på nasjonalt kontor for all støtte. 

1.mars 2021 pensjonerer koordinator Hilde Knudsen seg. Sigrid Helene Audestad og Åsa Jeppsson vil 

øke sine stillinger til 100%. 

 

Asker, 8.februar 2021 

 

 

Åsa Jeppsson   Søsse Audestad   Hilde Knudsen 

Koordinator HSF Asker  Koordinator HSF Asker  Koordinator HSF Asker 


