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Útdráttur 

Fósturráðstafanir eru sértækar meiriháttar aðgerðir af hálfu barnaverndaryfirvalda og er ekki 

beitt nema miklir erfiðleikar steðji að barni og/eða fjölskyldu þess. Fósturforeldrar eru þeir 

sem barnaverndarnefnd leitar til í slíkum málum en það er fólk sem á það sameiginlegt að 

hafa áhuga á að taka börn í fóstur og hefur hlotið til þess tilskilið leyfi. Hlutverk 

fósturforeldra er fjölbreytilegt og frábrugðið hlutverki annarra foreldra að því leyti að 

fósturforeldrar fá börnin á mismunandi aldri, markmið fóstursins eru mismunandi og þeir 

þurfa að vera í samstarfi við og undir ákveðnu eftirliti ýmissa aðila sem ekki er að skipta í 

öðrum fjölskyldum, en allt þetta má flokka sem umframkröfur. Það er því margt sem þarf að 

hafa í huga og starfið þar af leiðandi ekki fyrir hvern sem er. Til að geta sinnt hlutverki sínu á 

sem bestan hátt þurfa fósturforeldrar á undirbúningi og stuðningi að halda. Ef vel er staðið 

að hvoru tveggja ætti að vera hægt að draga úr mögulegum vandamálum. Barnaverndarstofa 

og barnaverndarnefndir sjá að stórum hluta um undirbúning og stuðning en meirihluti 

starfsmanna barnaverndarnefnda er menntaðir félagsráðgjafar. Félag fósturforeldra er 

starfrækt á Íslandi og geta allir fósturforeldrar óskað eftir aðild að því. 
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Inngangur 

Fjölskylda er nokkuð sem okkur þykir heilagt, börn innan hennar eru á ábyrgð foreldranna og 

litið er á foreldrahlutverkið sem val. Stundum kemur eitthvað upp á sem ógnar öryggi 

barnanna, hafa þarf afskipti af fjölskyldunni og börnin teljast sjálfkrafa á ábyrgð hins 

opinbera (Nutt, 2006). 

Tilskipun um húsagann frá árinu 1746 eru fyrstu íslensku lögin sem snúa að því að 

tryggja börnum gott uppeldi. Eins og í barnaverndarlögum nr. 80/2002 var yfirvöldum, 

samkvæmt húsaganum, bæði heimilt og skylt að hafa afskipti af foreldrum sem ekki stóðu sig 

í uppeldishlutverkinu og fylgjast með börnum þeirra. Þar var einnig ákvæði um að ef börn 

hefðu misst annað foreldri eða bæði ætti að senda þau í fóstur til ættingja (Hildur Biering, 

2006). Sögulega séð eru fósturráðstafanir því með elstu barnaverndaraðgerðunum og þeim  

er mikið beitt í dag (Guðrún Kristinsdóttir, 2004) og engin merki um að það fari að breytast 

(Guðrún Kristinsdóttir, 2010). Ferlið er langt og nær yfir ótal margt. Það má segja að fóstur 

byrji með fólki sem hefur hug á að gerast fósturforeldrar. Þetta fólk þarf síðan að fá tilskilið 

leyfi eða réttindi áður en hægt er að para saman fósturbarn og fósturforeldra. Inn í ferlið 

koma svo flutningar, foreldrar/forsjáraðilar fósturbarnsins, börn fósturforeldranna ef einhver 

eru og leik- og/eða grunnskólaskipti þegar verið er að flytja barn milli hverfa eða landshluta 

svo eitthvað sé nefnt. Eftir að barni hefur verið komið fyrir á heimili fósturforeldra hefst 

eftirfylgni með öllum framangreindum þáttum. Þegar fóstri lýkur fer annað ferli í gang sem 

snýr að því að koma barninu heim eða annað ef það er talið betra og stundum endar þetta 

með því að fósturforeldrarnir ættleiða barnið (Bunkholdt, 2010). 

Fósturráðstafanir fela í sér vinnu við að velja saman fósturforeldra og börn með það að 

markmiði að finna börnum heimili við hæfi. Til að það gangi upp þurfa barnaverndarnefndir 

að hafa aðgang að breiðum hópi fósturforeldra (Smeplass, 2009) en ferlið sem lýtur að því að 

samlaga barn og fósturfjölskyldu getur verið gríðarlega erfitt og sambandið þarna á milli oft á 

tíðum dálítið óljóst (Hudson og Levasseur, 2002). 

Niðurstöður nýlegra rannsókna á fósturforeldrum sem fólu meðal annars í sér djúpviðtöl 

við 46 fósturforeldra sýna að þrátt fyrir breiðan hóp viðmælenda með ólík viðhorf, misjafna 

reynslu og fjölbreyttar skoðanir eru fósturbörnin forgangsatriði hjá þeim. Það kemur 

sennilega ekki á óvart þar sem fósturforeldrar færa ákveðna fórn við það eitt að taka að sér 
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barn í fóstur og eru oftar en ekki búnir að aðlaga sig og sína fjölskyldu að þessu tiltekna barni 

(Nutt, 2006). 

Lítið er um rannsóknir á fósturmálum hér á landi en nokkuð hefur verið um námsritgerðir 

tengdar þeim. Það sem hefur verið skrifað beinist að langstærstum hluta að fósturbörnum, 

fyrir utan ritgerð Hildar Aðalsteinsdóttur (2011) en hún tók viðtöl við þrenn hjón sem eru 

starfandi fósturforeldrar á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar var að kynnast umsóknarferlinu 

og stuðningnum sem fósturforeldrar fá meðan á vistun stendur. Ritgerð Hildar var 

lokaverkefni hennar til BA-prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Hér á eftir fer heimildaritgerð sem byggir á rannsóknarspurningunni: „Hvert er hlutverk 

fósturforeldra og hvaða stuðningur er nauðsynlegur til að ná árangri í þessu hlutverki?“ Með 

ritgerðinni vill höfundur varpa ljósi á hlutverk og skyldur fósturforeldra en einnig að greina 

frá þeim stuðningi sem nauðsynlegur er til að ná árangri í hlutverkinu. 

Efnistök eru að stórum hluta byggð á efni og upplýsingum frá Barnaverndarstofu, 

Barnaverndarlögum nr. 80/2002 og Reglugerð um fóstur nr. 804/2004. Einnig er notast við 

erlendar heimildir og þá að stórum hluta norskar, breskar og bandarískar rannsóknir. 

Hvað uppbyggingu ritgerðarinnar varðar fannst höfundi réttast að útskýra hugtökin 

fóstur, fósturbarn og fósturforeldri áður en hægt væri að svara sjálfri 

rannsóknarspurningunni, lesendum til glöggvunar. 

Fósturforeldrar hafa hlutverki og skyldum að gegna gagnvart ýmsum aðilum og verður 

greint frá því í undirköflum. Sá listi er sennilega hvorki tæmandi né fullkominn en ætti að 

geta gefið nokkuð góða hugmynd um efnið. 

Bæði undirbúningur og stuðningur eru nauðsynlegir fyrir fósturforeldra og verður farið 

yfir nokkrar erlendar rannsóknir þaraðlútandi. Á Íslandi eru ýmsir aðilar sem koma að 

þessum efnum. Má þar helst nefna Barnaverndarstofu sem fer með yfirumsjón 

barnaverndarmála í landinu ásamt því að halda undirbúningsnámskeið, sem og önnur 

námskeið, fyrir verðandi og orðna fósturforeldra. Barnaverndarnefndirnar í landinu gegna 

einnig stóru hlutverki þegar kemur að undirbúningi og stuðningi við fósturforeldra en 

starfsmenn þeirra eru að stórum hluta félagsráðgjafar. Félag fósturforeldra er starfrækt á 

Íslandi og verður að endingu gerð stuttlega grein fyrir því. 
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1 Fóstur 

Samkvæmt skilgreiningu Íslenskrar orðabókar merkir orðið fóstur „uppeldi hjá öðrum en 

foreldrum“ (Mörður Árnason, 2007). Lagalega skilgreiningin er hins vegar sú að fóstur sé 

þegar barnaverndarnefnd felur „sérstökum fósturforeldrum umsjá barns í a.m.k. þrjá 

mánuði“ (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Markmiðið með fóstri er því að tryggja barni 

umönnun og uppeldi hjá fjölskyldu (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Barnaverndarnefndum ber skylda til að ráðstafa barni í fóstur ef könnun hefur leitt í 

ljós nauðsyn þess og fyrir liggur samþykki foreldra og barns sem er eldra en 15 ára, úrskurður 

um heimild til að vista barn, forsjársvipting með dómi, eða forsjárleysi vegna andláts 

forsjáraðila, hælis- eða dvalarleyfis. Þess ber að geta að ráðstöfunin sem slík er sértæk, 

meiriháttar aðgerð af hálfu barnaverndaryfirvalda og er því ekki beitt nema miklir erfiðleikar 

steðji að barninu og/eða fjölskyldu þess. Þegar ákvörðun um fósturráðstöfun hefur verið 

tekin gera barnaverndarnefnd og fósturforeldrar skriflegan fóstursamning sín á milli um 

fóstur á tilteknu barni (Barnaverndarlög nr. 80/2002) en nánar verður fjallað um samninginn 

síðar. 

 Í raun má skipta fósturráðstöfunum í fjórar gerðir; tímabundið fóstur, styrkt fóstur, 

fóstur til reynslu og varanlegt fóstur. Yfirleitt er þó talað um þrjár gerðir þar sem að 

reynslufóstur er undanfari varanlegs fósturs. Tímabundið fóstur nær yfir tvennt. Annars 

vegar þegar barni er komið fyrir hjá fósturforeldrum meðan aðstæður á heimili þess eru 

lagaðar og þá gert ráð fyrir „að barnið muni geta snúið aftur til foreldra sinna án verulegrar 

röskunar á högum sínum“ (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). Á hinn bóginn er það kallað 

tímabundið fóstur þegar gert er ráð fyrir að annað úrræði taki við innan ákveðins tíma 

(Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). Annað úrræði getur til dæmis verið að koma barni í 

viðeigandi meðferð eða útvega því og/eða fjölskyldu þess tilsjónarmann, stuðningsfjölskyldu 

eða persónulegan ráðgjafa (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Tilgangurinn með tímabundnu 

fóstri er að tryggja barni öruggar uppeldisaðstæður tímabundið eða á meðan verið er að laga 

aðstæður á heimili foreldra/forsjáraðila „og skapa aðstæður til að veita barninu og 

foreldrum þess þegar það á við nauðsynlegan stuðning“ (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004) 

svo það geti farið aftur heim til þeirra. Styrkt fóstur gerir sérstakar kröfur til 

fósturforeldranna sem felast í að veita barni sérstaka þjálfun og umönnun í tiltekinn tíma. 
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Þetta á við þegar ráðstöfunin nær til barna sem glíma við mikla hegðunartengda erfiðleika, til 

dæmis geðræna og tilfinningatengda. Tilgangurinn með úrræðinu er að aðstoða barnið við 

að takast á við vandamál sín, en jafnframt að veita því og foreldrum/forsjáraðilum 

nauðsynlegan stuðning svo það geti snúið aftur heim. Reynslufóstur er þegar barni er komið 

fyrir til reynslu á heimili fósturforeldra sem hafa hug á að gera samning um varanlegt fóstur. 

Yfirleitt er reynslutíminn þrír mánuðir, en á ekki að vara lengur en eitt ár. Tilgangur 

reynslufósturs er að kanna hvort aðstæður á mögulegu fósturheimili henti þörfum og 

hagsmunum barnsins. Þegar reynslutímanum lýkur er staðan metin og ákvörðun tekin um 

framhaldið. Varanlegt fóstur kallast það þegar barni er komið fyrir hjá fósturforeldrum til 

lengri tíma eða þangað til forsjárskyldur, samkvæmt lögum, falla niður. Alla jafna er ekki 

gerður varanlegur fóstursamningur fyrr en að loknum reynslutíma. Einnig er úrræðið ekki 

nýtt nema „fyrirsjáanlegt þykir að ekki verði unnt að bæta aðstæður barns með öðrum 

hætti“ (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). Tilgangurinn með varanlegu fóstri er að tryggja 

barni sæmandi umönnun, stöðugleika og öryggi hjá fósturforeldrum til frambúðar (Reglugerð 

um fóstur nr. 804/2004). 

Í töflu eitt gefur að líta ráðstafanir barna í fóstur á Íslandi á árunum 2002-2010 raðað 

eftir mismunandi gerðum fósturs. 

 

Tafla 1 Ráðstafanir barna í fóstur á árunum 2002-2010 eftir gerð fósturs 

 

 

2
0

0
2 

2
0

0
3 

2
0

0
4 

2
0

0
5 

2
0

0
6 

2
0

0
7 

2
0

0
8 

2
0

0
9 

2
0

1
0 

Varanlegt fóstur 5 11 20 17 14 11 8 5 3 

Tímabundið fóstur 53 44 47 54 74 75 62 58 73 

Styrkt fóstur 0 9 6 8 8 14 11 9 12 

Alls 58 64 73 79 96 100 81 72 88 

(Barnaverndarstofa, 2006-a; 2012) 

Eins og sjá má hefur varanlegum fósturráðstöfunum fækkað hin síðari ár en þær náðu 

tveggja stafa tölu á árunum 2003 til 2007 og voru flestar, eða alls 20, árið 2004. Fjöldi 

tímabundinna fósturráðstafana virðist rokka nokkuð milli ára. Þær eru fæstar árið 2004, þá 

44, og flestar árið 2007 eða 75 talsins. Eins og sjá má kom styrkt fóstur til sögunnar árið 2003 
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en þá var níu börnum ráðstafað í slíkt. Styrktar fósturráðstafanir voru flestar árið 2007 og 

haldast í tveggja stafa tölu næstu ár á eftir fyrir utan árið 2009 þegar þær fóru niður í níu 

(Barnaverndarstofa, 2006-a; 2012). 

 Fósturráðstafanir eru yfirgripsmiklar hvort sem séð er út frá sjónarhóli barnsins eða 

fjölskyldu þess (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Starfið sem fylgir þeim er bæði mikilvægt og 

vandasamt (Guðrún Kristinsdóttir, 2010) en líka flókið og tímafrekt þegar öllum þáttum sem 

snúa að undirbúningi, stuðningi, eftirliti og eftirfylgni er sem best sinnt. Hvað fóstur varðar 

eru það fyrst og fremst börnin sem ráðstafað er sem eiga hagsmuna að gæta, en þegar gott 

starf er unnið í málaflokknum er líka hægt að bæta hag foreldra og systkina þessara barna 

sem oftar en ekki eiga einnig erfitt (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 
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2 Fósturbarn 

Samkvæmt þriðju grein Barnaverndarlaganna og fyrstu grein Samnings Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins merkir orðið barn einstakling undir 18 ára aldri. Hins vegar geta 

barnaverndaryfirvöld ákveðið að ráðstafanir, þar með talið fóstur, sem gerðar eru á 

grundvelli laga, haldist til 20 ára aldurs og þá með samþykki barnsins (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). 

Yfirleitt eiga fósturbörn uppruna sinn annars staðar en hjá fjölskyldunum sem taka 

þau að sér (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Þegar barni er ráðstafað í fóstur ber 

barnaverndarnefnd skylda til að hafa hagsmuni þess í fyrirrúmi, stuðla að stöðugleika í 

uppvexti þess, tryggja að sem minnst röskun verði á lífi barnsins og virða þarfir þess og óskir 

miðað við aldur og þroska. Það er til dæmis réttur barnsins að fá vitneskju um ástæðu 

fóstursins og hvað barnaverndarnefnd hefur hugsað fyrir framtíð þess (Reglugerð um fóstur 

nr. 804/2004). 

Fósturbörn eru krefjandi einstaklingar sem þarfnast yfirleitt meiri hjálpar, skilnings, 

þolinmæði og ástar en önnur börn. Einnig geta þau verið talin vafasöm, hættuleg og öðruvísi 

upp að einhverju marki, en sú túlkun er viðhöfð meðal barnanna sjálfra, fósturforeldra, 

almennings og félagslega kerfisins (Nutt, 2006). Það má með sanni segja að aðstæður barna í 

fóstri séu sérstakar vegna þess að þau eru háð mjög mörgum, mun fleiri en hægt er að segja 

um önnur börn (Guðrún Kristinsdóttir, 2005) eins og kom fram í inngangi. 

 Til að stikla á stóru mætti rekja ástæður þess að barnavernd þurfi að hafa afskipti af 

barni og fjölskyldu þess, með þeim afleiðingum að barn verður fósturbarn, til þriggja þátta. 

Þetta eru sálsýkikenningar, samskiptakenningar og félags- og menningarlegar skýringar. 

Sálsýkikenningar snúa að skýringum í bakgrunni foreldra á meðan samskiptakenningar leita 

skýringa í samspilinu innan fjölskyldunnar. Félags- og menningarlegar skýringar leita síðan 

orsaka í ytri skilyrðum á borð við umhverfið (Guðrún Kristinsdóttir, 2004) en þetta væri efni í 

aðra ritgerð. 

Börn geta verið á mismunandi aldri þegar þeim er ráðstafað í fóstur og sum ná sér 

aldrei fullkomlega af því, meðan önnur eru ungabörn þegar úrræðinu er beitt og verða því 

aðeins fyrir minniháttar röskun á sínu lífi. Bent hefur verið á að ung börn, frá fæðingu og 
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fram að sjö ára aldri, eigi best uppdráttar í fóstri, jafnvel þótt þau hafi liðið skort á 

persónulegum tengslum fram að þeim tíma (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 

Fóstur barns er því gríðarlega viðkvæmt mál og getur haft heilmikil áhrif á sjálfsmynd 

þess, áhrif sem eru til dæmis tilkomin vegna aðskilnaðar og missis við foreldra. Þó að flest 

börn komist þokkalega af í fóstri geta þessi áhrif orðið ástæða einangrunar eða erfiðleika 

(Guðrún Kristinsdóttir, 2005). 

Rannsóknir hafa sýnt að börnum sem ráðstafað er í fóstur sé hættara við hegðunar- 

og tilfinningatengdum vandamálum en öðrum börnum, en einnig að þau séu veikari fyrir 

geðrænum vandkvæðum. Slík vandamál geta leitt af sér önnur eins og erfiðleika í námi, 

vandamál í samskiptum við jafnaldra, vímuefnaneyslu og jafnvel fósturrof. Einstaklingum 

sem eiga við framangreind vandamál að stríða er einnig hættara við sjálfsskaðandi hegðun 

og/eða komast í kast við lögin. Þessar upplýsingar koma sennilega ekki mörgum á óvart 

vegna þess að meirihluti barna sem ráðstafað er í fóstur hefur upplifað einhvers konar illa 

meðferð um ævina (Price, Chamberlain, Landsverk og Reid, 2009). 

Vinnerljung og Gunnarson (2005) hafa gert rannsókn á menntastöðu fyrrum 

skjólstæðinga barnaverndaryfirvalda í Svíþjóð, þar með talið fósturbörnum, en rannsóknin 

náði einungis yfir börn með sænskan ríkisborgararétt. Niðurstaða rannsóknarinnar varð sú að 

fyrrum skjólstæðingar barnaverndaryfirvalda í Svíþjóð væru án efa í áhættuhópi hvað 

varðaði lága menntastöðu. Nánar tiltekið voru líkurnar á því að þeir hefðu einungis 

grunnmenntun að baki á yngri fullorðinsárum þrisvar sinnum meiri en líkur þeirra sem ekki 

voru skjólstæðingar barnaverndaryfirvalda. Hins vegar spiluðu ótal breytur inn í og virtist 

aldur skjólstæðinganna, þegar íhlutun átti sér stað, skipta hvað mestu máli ásamt 

stöðugleika. Börn sem höfðu verið í langtímafóstri og upplifað stöðugleika hjá 

fósturfjölskyldu komu til dæmis betur út en þau sem höfðu verið í langtímafóstri en gengið í 

gegnum endurtekna flutninga. Niðurstaða þessarar rannsóknar sýnir að Svíar glíma við sama 

vanda og aðrar vestrænar þjóðir, það er lága menntastöðu barna sem eru skjólstæðingar 

barnaverndaryfirvalda. Þetta vandamál brýtur sennilega í bága við væntingar stefnumótandi 

aðila. 

Þó að ástæður fósturs séu margar og ýmislegt spili inn í er vel hægt að fullyrða að 

vitneskjan um að vera fósturbarn hafi heilmikið að segja fyrir þann sem það upplifir (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2004). 
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Í töflu tvö má sjá tölur yfir heildarfjölda barna í fóstri á Íslandi á árunum 2002-2010. 

Tafla 2 Heildarfjöldi barna í fóstri á árunum 2002-2010 
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(Barnaverndarstofa, 2012) 

Árið 2002 voru fæst börn í fóstri hér á landi eða 276 talsins en þeim fjölgaði árlega, fyrir utan 

árið 2004 þegar fjöldinn stóð í stað frá árinu áður, til ársins 2007 þegar þau voru 359 í 

heildina. Fósturbörnum fækkaði um eitt barn milli áranna 2007 og 2008, og fjöldinn datt svo 

niður í 325 árið 2009 og hélst svipaður árið 2010. Árlegur heildarfjöldi barna í fóstri á Íslandi 

hefur ekki farið niður fyrir 300 síðan árið 2002 (Barnaverndarstofa, 2012). 
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3 Fósturforeldri 

Hugmyndin á bak við fósturforeldra er ekki sú að skipta raunverulegum foreldrum út, heldur 

má segja að verið sé að framlengja þá í flestum tilvikum. Börn sem þurfa á aðstoð 

fósturforeldra að halda eru nefnilega ekki börn án fjölskyldna, heldur börn sem eiga 

fjölskyldu sem glímir við einhvers konar vandamál (Nutt, 2006). 

Fósturforeldrar koma úr ýmsum áttum. Þeir geta verið ættingjar barnanna sem þeir 

fóstra, vinir eða bláókunnugir (Barnaverndarstofa, 2011-b; Nutt, 2006), gagnkynhneigt fólk 

eða samkynhneigt, hjón eða einstæðingar (Bunkholdt, 2010), en til að geta orðið 

fósturforeldri þarf fólk, samkvæmt 66. grein Barnaverndarlaga, að sækja um það hjá 

Barnaverndarstofu. Umsókninni þurfa að fylgja ýmis gögn. Þetta eru hjúskapar- eða 

sambúðarvottorð þegar við á, læknisvottorð á sérstöku eyðublaði frá Barnaverndarstofu, 

umsögn frá bæði ættingjum og vinnuveitanda, greinargerð umsækjanda um forsendur sínar 

til að taka barn í fóstur og að lokum skattframtöl síðustu tveggja ára. Ávallt skulu liggja fyrir 

upplýsingar umsækjanda og annarra heimilismanna, þegar það á við, úr sakaskrá. Eftir að 

umsókn hefur borist leitar Barnaverndarstofa umsagnar barnaverndarnefndar í 

heimilisumdæmi umsækjanda. Ásamt umsögn nefndarinnar metur Barnaverndarstofa, í 

hverju tilfelli fyrir sig, hvort annarra gagna sé þörf. (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). 

Barnaverndarstofa sér síðan um leyfisveitingar og fræðslu verðandi fósturforeldra, 

leiðbeiningar og faglegan stuðning (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Námskeiðið Parent 

Resources for Information, Development, and Education eða PRIDE (CWLA, e.d.) á vegum 

Barnaverndarstofu er þó skilyrði fyrir leyfisveitingu. Markmið námskeiðisins er að leggja mat 

á hæfni umsækjenda og veita þeim nauðsynlega þjálfun og undirbúning (Reglugerð um 

fóstur nr. 804/2004), en nánar verður fjallað um námskeiðið síðar. 

Ekki er gerð krafa um að fólk sem sækist eftir að gerast fósturforeldrar sé 

sambúðarfólk eða í hjónabandi en þeim sem það eru ber að sækja um leyfið saman. Hins 

vegar er gerð krafa um að fólk sé við góða almenna heilsu og búi við stöðugleika „auk 

fjárhagslegs og félagslegs öryggis sem stuðlað getur að jákvæðum þroskamöguleikum 

barns“ (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). 

Rannsóknir hafa bent til þess að þeir fósturforeldrar sem ná bestum árangri í starfi 

séu þeir sem búa við stöðugleika; hvort sem litið er til fjölskyldunnar eða starfsferils, hafa 
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brennandi áhuga á að fóstra börn, eru í andlegu jafnvægi og geta boðið upp á opinbera 

þjónustu í örvandi umhverfi heimilisins (Redding, Fried, og Britner, 2000). Með opinberri 

þjónustu í umhverfi heimilis, nánar tiltekið innan ramma einkalífsins, er átt við að hið 

opinbera, barnaverndarnefnd eða dómstóll eftir atvikum, ráðstafar barni í fóstur til 

fósturforeldra sem taka að sér umsjá og uppeldi fósturbarna á eigin heimili. Ábyrgðin á 

barninu deilist því á hvoru tveggja, það er að segja hið opinbera og fósturforeldrana (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2010). 

Í töflu þrjú gefur að líta fjölda umsókna frá fólki sem óskaði eftir að gerast 

fósturforeldrar, á árunum 2002-2010. Umsóknunum er raðað eftir því hvaðan þær bárust og 

síðan er heildarfjöldi eftir niðurstöðu mats. Þess ber að geta að fjöldinn eftir niðurstöðu mats 

er yfirleitt hærri en heildarfjöldi umsókna því oft er verið að afgreiða umsóknir sem borist 

hafa árinu áður. 
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Tafla 3 Fjöldi umsókna um að gerast fósturforeldrar á árunum 2002-2010 eftir búsetu og niðurstöðu mats 
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Búseta Reykjavík og nágrenni 14 23 24 24 26 28 32 36 29 

 Vesturland 5 5 7 1 0 6 5 7 4 

 Vestfirðir 2 5 3 0 1 1 3 2 1 

 Norðurland 12 12 10 6 6 12 10 9 9 

 Austurland 8 2 0 1 3 5 4 2 3 

 Suðurland 5 11 10 4 9 7 4 8 7 

 Reykjanes 3 1 0 2 4 4 2 3 2 

 Fólk búsett erlendis 1 0 0 1 0 2 0 0 2 

Alls  50 59 54 39 49 65 64 67 57 

Niðurstaða  Hæfir umsækjendur 37 48 46 31 33 46 38 48 39 

mats Umsókn hafnað eða dregið til baka 3 14 10 7 13 4 20 15 9 

 Umsókn óafgreidd 25 22 20 21 24 39 45 49 58 

Alls  65 84 76 59 70 89 103 112 106 

(Barnaverndarstofa, 2004; 2006-a, 2008; 2011-a;2012) 
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Á þessum árum var heildarfjöldi umsókna frá 39 og upp í 67, fæstar árið 2005 og flestar árið 

2009. Eins og sjá má berast hlutfallslega flestar umsóknir frá Reykjavík og nágrenni og fæstar 

frá Vestfjörðum, að undanskildum umsóknum sem berast frá fólki sem búsett er erlendis. Frá 

árinu 2007 hefur umsóknum farið fjölgandi og virðist fjöldinn hafa haldist nokkuð svipaður 

núna síðustu ár (Barnaverndarstofa, 2004; 2006-a, 2008; 2011-a;2012). 

Mikilvægt atriði varðandi fósturráðstafanir er að para vel saman þannig að barn og 

fósturforeldrar hafi kost á að samsama sig hvert öðru í hinu daglega lífi, til dæmis 

tilfinningalega (Smeplass, 2009). Þegar kemur að því að velja barni fósturheimili vinna 

Barnaverndarstofa og barnaverndarnefnd saman að því að velja fósturforeldra sem þykja 

henta þörfum og hagsmunum barnsins, en Barnaverndarstofa heldur skrá yfir fósturforeldra 

á Íslandi. Ef um systkini er að ræða er reynt að finna þeim sameiginlegt fósturheimili. 

Stundum er það metið svo að hagsmunum barnsins sé best borgið hjá ættingjum, eða hjá 

kynforeldri sem ekki hefur farið með forsjá barnsins (Reglugerð um fóstur nr. 840/2004). Í 

11. grein Reglugerðar um fóstur er hins vegar fjallað um undanþágu frá kröfu um námskeið. 

Þar segir að Barnaverndarstofa hafi heimild til, þegar um er að ræða sérstakar aðstæður, að 

veita umsækjanda leyfi til að taka barn í fóstur þrátt fyrir að hafa ekki lokið tilskyldu 

námskeiði. Þetta er hæglega hægt að túlka sem svo að með sérstökum aðstæðum sé átt við 

fóstur hjá skyldmennum. Til eru bæði rök sem mæla með og á móti því að koma börnum fyrir 

hjá skyldmennum. Slíkt getur í sumum tilfellum valdið mun minna raski á lífi barnsins heldur 

en hitt og það auðveldar stundum samvinnu meðal fósturforeldra og foreldra (NOU, 2012). 

Í rannsókn Whiting og Huber (2007) er greint frá því að einungis um 4,6% 

fósturforeldranna sem tóku þátt minntust á fjárhagslega hvatningu þegar spurt var um 

ástæður þess að þeir tækju börn í fóstur. Flestir sögðust taka börnin af greiðasemi og 

sögðust myndu gera það aftur ef þörf væri á. Umönnun fósturbarns er sem sagt starf sem 

fólk velur að sinna og má því segja að það sé valið foreldrahlutverk (Nutt, 2006).



  

16 

 

4 Hlutverk og skyldur fósturforeldra 

Það er hlutverk allra foreldra og forsjáraðila að annast börnin sín, sýna þeim virðingu og 

umhyggju og vernda þau fyrir hvers kyns ofbeldi (Barnalög nr. 76/2003). Foreldrar eiga að 

veita börnum sínum skjól, hlýju, klæði og fæði. Þeir eiga að hvetja börnin sín til máls og 

gangs og hvetja þau til að passa upp á sig og sitt. Þeim ber að huga að heilsu barnanna, hvort 

sem þau eru veik eður ei. Einnig eiga þeir að sjá til þess að börnin gangi í skóla, hafi tækifæri 

til leiks og eigi kost á menningar- og trúarlegu uppeldi. Ásamt þessu ber þeim að passa upp á 

tengslamyndun barnanna hvort sem það er milli sín og barnanna eða til dæmis systkina og 

jafnaldra. Þessu getur verið býsna erfitt að sinna og er ekkert öðruvísi farið hjá 

fósturforeldrum (Bunkholdt, 2010) sem ber skylda til að gegna forsjár- og umsjárskyldum 

fósturbarna sinna eftir því sem best hentar þörfum og hag hvers og eins með tilliti til 

uppruna, trúar og menningar (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). Barninu skal tryggður 

góður aðbúnaður á heimili fósturforeldra sinna og þeir skulu „leitast við að efla andlegan og 

líkamlegan þroska þess“ (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Það sem þó er ólíkt hjá 

fósturforeldrum og öðrum foreldrum er að þeir fyrrnefndu fá börnin á mismunandi aldri, 

markmið fóstursins eru mismunandi (Bunkholdt, 2010) og þeir þurfa að vera í samstarfi við 

ýmsa aðila sem ekki er að skipta í öðrum fjölskyldum. Það má því segja að hlutverk 

fósturforeldra sé á margan hátt líkt hlutverki annarra foreldra fyrir utan ýmsar umframkröfur 

(Guðrún Kristinsdóttir, 2010) sem fjallað verður um hér á eftir. 

Daglegt líf fósturforeldra einkennist að hluta til af stöðu, embætti og siðum og 

venjum barnaverndar. Líf þeirra snýst um fósturbarnið, jafnvel þó að þeir fari ekki einir með 

umsjá þess. Hlutverk fósturforeldra snýst um að veita fósturbörnum venjulegt líf og eru þeir 

ábyrgir fyrir öllu sem gerist í lífi barnanna meðan þau dvelja hjá þeim. Það er gert ráð fyrir að 

fósturforeldrar séu fjölhæfir og geti hvort í senn séð um barnið og aðlagað það að eigin 

fjölskyldu ásamt því að eiga í samstarfi við aðila máls meðan á fóstri stendur. Til að geta 

tekist á við hið óljósa og þversagnakennda hlutverk fósturforeldris þurfa þeir sem því sinna 

að vera í stöðugri sjálfsskoðun því hlutverkið sjálft krefst sveigjanleika og aðlögunarhæfni. 

(Nutt, 2006). 

Í raun og veru er hlutverk fósturforeldra tvíþætt, og skiptist í foreldrahlutverk og 

meðferðarhlutverk (Bunkholdt, 2010; Jacobsen, 2009). Foreldrahlutverkið snýst meðal 
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annars um að setja börnum mörk og kenna þeim að axla ábyrgð. Fósturforeldrar eiga því að 

geta meðhöndlað fósturbarnið á nákvæmlega sama hátt og eigin börn, ef einhver eru, kennt 

þeim að taka á sig ábyrgð og skyldur og gera ráð fyrir að þau fari eftir settum venjum og 

reglum. Sambandið milli foreldra og barns einkennist af væntingum um gagnkvæmni og að 

þróun sem er afleiðing af góðri umönnun, eigi sér stað. Meðferðarhlutverkið er öðruvísi, en 

það snýr að því að beita sérþekkingu og ákveðinni aðferðafræði til að koma á breytingum. 

Meðferðaraðili er skuldbundinn fósturbarninu og ber að veita því góða meðferð. Samband 

meðferðaraðila og barns snýst ekki um gagnkvæmni eins og fyrrnefnt samband foreldris og 

barns, heldur er reynt að halda tilfinningalegri aðild utan við það (Bunkholdt, 2010). 

Fósturforeldrar telja sig hafa sterka siðgæðisvitund og það er áberandi í starfi þeirra 

hvað þeir láta sér annt um aðra. Starf þeirra felst aðallega í að tryggja börnum sem best 

uppeldisskilyrði. Þessu getur verið erfitt að sinna því oftar en ekki horfast þeir í augu við 

vandamál eða mæta einhvers konar mótspyrnu frá skólum, félagslega kerfinu og foreldrum 

barnanna. Þrátt fyrir þetta eru börnin alltaf forgangsatriði, jafnvel þó fósturforeldrarnir þurfi 

að breyta eigin lífsháttum (Nutt, 2006). Það er samróma álit helstu fræðimanna að 

fósturforeldrar geti veitt fósturbörnum aðstoð sem bætir upp fyrir fyrri skort á örvun 

(Halvorsen, 2011). 

4.1 Gagnvart hinu opinbera 

Hið opinbera hlutverk fósturforeldra snýst um að búa barn undir að snúa aftur heim eða 

flytja til annarrar fjölskyldu, þar með talið fósturfjölskyldunnar, til frambúðar (Nutt, 2006) en 

þeir vinna í samstarfi við barnaverndarnefndir með hagsmuni barns í fyrirrúmi (Johnsen, 

2010). Það má því segja að fósturforeldrar bjóði upp á opinbera þjónustu innan ramma 

einkalífsins sem stjórnað er af yfirvöldum. Þeir virðast mynda meginkjarna hins margslungna 

fjölskyldulífs sem samanstendur af valdsviði flókins kerfis hins opinbera og einkalífsins og 

margþættra átaka hugmynda um launaða og ólaunaða vinnu. Það eru því ótal mörk sem þeir 

verða að kunna skil á og virða. Þeir þurfa alltaf að vera tiltækir og oft með stuttum fyrirvara, 

hvort sem það er til að taka að sér barn, mæta á fundi eða jafnvel í réttarsal (Nutt, 2006). 

 Fósturforeldrar skulu ávallt starfa á faglegum grunni og eiga jafnframt að geta notast 

við viðurkenndar aðferðir þegar kemur að því að takast á við vanda hjá börnum sem þeir 

fóstra. Einnig skulu þeir hafa reynslu af umsjá barna og búa yfir víðtækri og góðri þekkingu á 

þeim (Barnaverndarstofa, 2011-b). 
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 Það getur verið bæði óhentugt og nauðsynlegt fyrir fósturbarn að vera í samskiptum 

við uppruna sinn, en samstarf milli barnaverndar og fósturforeldra er mjög mikilvægt þegar 

kemur að þessu sambandi (Bunkholdt, 2010). Oftar en ekki eru börn bundin hollustuböndum 

við foreldra sína og hafa lítið umburðarlyndi gagnvart því sem sagt er að sé miður hjá þeim. 

Þau þarfnast samt raunsærrar myndar af foreldrunum og án hennar geta þau farið að 

ímynda sér alls konar hluti. Þetta getur leitt til þess að þau skilji ekki tilgang fóstursins, sem 

getur svo haft áhrif á allt fósturferlið. Fósturforeldrar og barnaverndarnefndir verða að vinna 

saman að upplýsingaflæði til barnsins með tilliti til þessa. Gott umgengnisfyrirkomulag getur 

gefið foreldrum og fósturforeldrum tækifæri til að kynnast og hugsanlega orðið til einhverra 

tengsla þar á milli. Slíkt samband getur verið hjálplegt fyrir barn sem vantar samræmi í líf sitt 

en það getur líka orðið vettvangur átaka (NOU, 2012). Vinnan sem felst í því að halda 

sambandinu milli barns og foreldra/forsjáraðila er sennilega það erfiðasta en jafnframt 

mikilvægasta sem fósturforeldrar þurfa að glíma við (Sanchirico og Jablonka, 2000). 

Aðalmálið er þó alltaf að gera það sem barninu er fyrir bestu með tilliti til aldurs þess og 

þroska (NOU, 2012). 

4.2 Gagnvart fósturbarninu 

Fósturforeldrar eiga að bjóða börnum sem þeir fóstra upp á húsakost og ytra umhverfi sem 

uppfyllir almennar hreinlætis,- öryggis- og gæðakröfur. Það er á ábyrgð fósturforeldra að 

aðgengi barna að skóla, heilbrigðisþjónustu og annarri þjónustu sem barnið kann að þurfa á 

að halda sé gott, en eftirlit með þessu hafa barnaverndarnefndir og Barnaverndarstofa 

(Barnaverndarstofa, 2011-b). Reglusemi í daglegu heimilislífi og litlar breytingar á 

fjölskylduhögum er nokkuð traust umgjörð sem getur haft góð áhrif og þá sérstaklega á börn 

sem þjást af ótta og/eða kvíða því oftar en ekki koma fósturbörn úr umhverfi þar sem 

einhvers konar sviptingar hafa átt sér stað (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 

Það er mikilvægt að fósturforeldrar hjálpi börnum sem þeir fóstra við að skilja bæði 

eigin og annarra hugsanir og tilfinningar. Með því að hjálpa börnunum við þetta er hægt að 

þróa hjá þeim hæfni til að stjórna þessu hjá sjálfum sér (Jacobsen, 2009). Fósturforeldrar 

bjóða börnunum því ekki einungis upp á efnislega umönnun og skjól heldur líka áhrifamikið 

tilfinningasamband sem hjálpar þeim að aðstoða börnin við að vinna úr fyrri reynslu. Fóstur 

snýst einmitt um að gera hlutina betri fyrir börnin og því er óhætt að segja að það sé 

persónulegur sigur fyrir fósturforeldrana þegar sjáanlegar breytingar verða á börnum sem 
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þeir hafa í fóstri (Nutt, 2006). Fóstur getur nefnilega tekið gríðarlega á og margir fræðimenn 

eru á einu máli um að ákveðin atriði hjálpi til við að gera ráðstöfunina að jákvæðri upplifun 

fyrir börnin. Þetta eru umhyggja, náin tengsl og traust bönd við jafnt fullorðna sem börn, 

tengsl við upprunann og vinasambönd. Þetta eru allt atriði sem gott er fyrir fósturforeldra að 

hafa í huga og taka til greina þegar þeir taka að sér barn í fóstur (Guðrún Kristinsdóttir, 

2004). 

Eitt af verkefnum fósturforeldra er að kynna sér sérstöðu barnanna sem þeir fóstra og 

aðlaga umönnunina að þörfum hvers og eins. Það eru nefnilega ekki öll börn eins og því 

getur verið að fósturbarn láti þarfir sínar í ljós á annan hátt en fósturforeldrar eiga að venjast 

hjá eigin börnum (Jacobsen, 2009) þegar þeim er að skipta. Fjöldinn allur af fósturbörnum 

hefur einhvers konar sérþarfir og mörg þeirra glíma við hegðunartengd vandamál (Nutt, 

2006; Bunkholdt, 2010). Fólk sem gerist fósturforeldrar verður því að vera tilbúið til að fara 

út fyrir það sem getur talist hefðbundið foreldrahlutverk til að takast á við þessi börn. 

Fósturforeldrar geta ekki eingöngu reitt sig á innsæið þegar kemur að því að meta hvað er 

hverju barni fyrir bestu. Þeir verða að búa yfir kerfisbundinni þekkingu og færni til að geta 

tekist á við börnin. Oft verða þeir að setja sér markmið og væntingar sem eru ekki í samræmi 

við aldur barnsins (Bunkholdt, 2010). Fósturforeldrum ber að vera í samstarfi við sérkennara, 

heilbrigðisstarfsmenn og aðra sem að málefnum barnanna koma (Nutt, 2006). Þolinmæði er 

nokkuð sem fósturforeldrar verða að temja sér vegna þess að það getur tekið þónokkurn 

tíma að sjá árangur af starfinu með fósturbörnum (Bunkholdt, 2010). 

Samkvæmt niðurstöðum Nutt (2006) segja allflestir fósturforeldrar frá óviðeigandi 

hegðun barna í þeirra umsjá, svo sem svikum og þjófnaði, tilefnislausum skemmdarverkum 

og ofbeldi. Þeir virðast þó yfirleitt horfa framhjá erfiðri hegðun eða telja hana hluta af fortíð 

barnanna. Sú ályktun að fósturbörn séu fórnarlömb og ekki sé hægt að krefjast skýringa frá 

þeim er eitthvað sem fósturforeldrarnir gera ráð fyrir. Almennt telja þeir að alltaf sé ástæða 

fyrir hegðun barnanna sama hvers kyns hún er, útskýringuna á andfélagslegri hegðun megi til 

dæmis rekja til umhverfislegra þátta. Með því að gera börnin óábyrg fyrir hegðun sinni eru 

fósturforeldrar því oft að skella skuldinni á foreldra/forsjáraðila barns og um leið upphefja 

sjálfa sig því eins og áður hefur komið fram eru fósturbörn ekki börn án fjölskyldna heldur 

glímir fjölskylda þeirra við einhvers konar vandamál. 

Það erfiðasta sem fósturforeldrar glíma við er sennilega að þekkja ekki hegðun 

barnsins sem ráðstafað er til þeirra í fóstur. Mikilvægt er því fyrir þá að gefa sér tíma til að 

kynna sér hegðun barnsins og eigin viðbrögð þess við henni, en það getur komið 
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fósturforeldrum að gagni þegar kemur að því að efla barnið og koma á tengslum (Jacobsen, 

2009). 

Stór hluti fósturforeldra finnur fyrir sektarkennd og kennir sjálfum sér um ef börnum 

sem þeir fóstra tekst illa upp meðan á fóstrinu stendur. Það er vegna þess að þeir hafa tekið 

á sig ábyrgð á börnunum sem er hvort tveggja persónuleg og opinber og þeir tala gjarnan um 

að hlutirnir séu misheppnaðir þegar einhvers konar vonbrigði eiga sér stað. Fósturforeldrar 

telja mjög mikilvægt að ná til einstaklinganna sem þeir fóstra með ást og umhyggju og hafa 

það að markmiði að bjarga börnunum með því að eiga í persónulegu og nánu sambandi við 

þau. Hugsun sem þessi krefst þess að þeir skoði eigin persónu og siðferði en það gerir starf 

þeirra með fósturbörnunum áhrifaríkara (Nutt, 2006). Umhyggja virðist mikilvæg þegar 

kemur að sambandinu milli fósturforeldris og fósturbarns. Í niðurstöðu rannsóknar Guðrúnar 

Kristinsdóttur frá árinu 2004 kemur meðal annars fram að fósturbörn telji góða umönnun af 

hendi fósturforeldra aðallega fólgna í þrennu: samveru, hjálp við daglegar athafnir og 

andlegum stuðningi (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Sumir vísindamenn halda því einnig fram 

að það sé á ábyrgð fósturforeldra að hjálpa barni sem þeir fóstra að muna það liðna, en það 

er vegna þess að samfella er mikilvæg fyrir börn (NOU, 2012). 

Reglulega aðlaga fósturforeldrar líf sitt og fjölskyldna sinna að tilteknu fósturbarni en 

þetta gera þeir vegna þess að barnið er talið fórnarinnar virði. Flestir þeirra halda dagbók yfir 

börnin sem þeir fóstra, sækja fundi og opna heimili sitt fyrir opinberum starfsmönnum sem 

fylgjast með þeim og barninu. Þetta hefur allt áhrif á stöðuna sem fósturforeldrarnir setja 

barnið í innan fjölskyldunnar, hvort litið er á það sem fjölskyldumeðlim eða ekki og hvort það 

sama er látið ganga yfir það og önnur börn á heimilinu því oft á tíðum innihalda 

fósturfjölskyldur bæði fósturbörn og eigin börn fósturforeldranna (Nutt, 2006). 

4.3 Gagnvart foreldrum fósturbarnsins 

Fósturráðstafanir eru alltaf teymisvinna og foreldrar oft þátttakendur í henni 

(Barnaverndarstofa, 2006-b), en betur verður komið inn á það síðar. Eins og fram hefur 

komið getur verið nauðsynlegt fyrir fósturbarnið að fá að vera í samskiptum við foreldra sína. 

Þetta samband er þó ekki einungis nauðsynlegt fyrir barnið heldur getur verið gott fyrir 

fósturforeldrana að vera í tengslum við foreldra þess. Að jafnaði eru það foreldrarnir sjálfir 

sem vita mest um börnin sín og því geta þeir verið mikilvæg uppspretta upplýsinga um þau 

(Bunkholdt, 2010). 
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4.4 Gagnvart eigin börnum 

Þess er vænst í fjölskyldulífi að sanngirni sé viðhöfð. Þetta gildir einnig í fósturfjölskyldum og 

það krefst þess að fósturbörn séu jöfn öðrum börnum í fjölskyldunni. Fósturforeldrar verða 

þó að vera varkárari gagnvart fósturbörnunum en sínum eigin til að eiga ekki á hættu 

ásakanir frá barnavernd varðandi umönnun þeirra. Langflestir leggja sig alla fram við að 

takast á við þetta með því að beita einhvers konar jöfnuði, en þrýstingur utanfrá veldur oft 

mismunun. Það vill nefnilega oftar en ekki verða að barnavernd vilji að fósturbörn séu 

forgangsatriði. Í þessu samhengi kvarta fósturforeldrar yfir vanmætti sínum, að valdsviði 

þeirra og mörkum sé ógnað. Þeir þurfa alltaf að hafa í huga barnaverndarnefnd, fjölskyldu 

fósturbarnsins og réttindi þess (Nutt, 2006), en einnig að geta fundið jafnvægi milli þarfa 

eigin barna og fósturbarnanna (Whiting og Huber, 2007). Þegar breytingar eiga sér stað eru 

það því yfirleitt börn fósturforeldranna sem verða að aðlaga sig og geta mögulega upplifað 

óheppilegar breytingar á svipmóti foreldra sinna. Þetta er vegna þess að kerfið krefst laga og 

reglna þegar kemur að umönnun fósturbarna. Fósturforeldra skortir bæði yfirráð og lagalegt 

vald, en það eru yfirvöld sem hafa yfirráðin og foreldrar barnsins lagalega valdið. Vandamál 

tengd réttlæti og sanngirni geta af þessum sökum verið daglegt brauð á heimilum 

fósturforeldra því hið formlega opinbera kerfi á ekki alltaf upp á pallborðið á heimilum þar 

sem ást og óformlegheit eru ríkjandi (Nutt, 2006). 

Fósturbörn geta átt það til að segja slæma hluti um fósturfjölskylduna til að fegra 

eigin fjölskyldu. Ef börn fósturforeldranna verða vitni að slíku eiga þau til að taka því sem 

persónulegri árás, fara í vörn og verða reið ef foreldrarnir svara ekki fyrir sig. Það er því 

mikilvægt að fósturforeldrarnir útskýri fyrir eigin börnum ástæðu hegðunar fósturbarnanna 

(Bunkholdt, 2010) en einnig að þeir gefi sér tíma til að útskýra fyrir þeim, miðað við aldur 

þeirra og þroska, tilgang fósturráðstafana og fullvissa sig um að þau skilji út á hvað þær 

ganga (Redding, Fried, og Britner, 2000). 

 Þegar upp koma erfiðar aðstæður í fósturfjölskyldunni eiga fósturforeldrar ekki að 

vera of fljótir á sér að finna lausn, heldur ræða aðstæðurnar við eigin börn sé þess kostur og 

leita eftir tillögum þeirra um úrlausn áður en þeir kynna sína eigin (Bunkholdt, 2010). 
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4.5 Gagnvart maka 

Um leið og fósturforeldrar gerast ábyrgir fyrir fósturbarni geta þeir gleymt sér í að sinna 

þörfum þess og á meðan lendir þeirra eigin fjölskylda í öðru sæti. Þetta getur líka haft áhrif á 

parasamband fósturforeldranna og skapað álag og þreytu (Nutt, 2006). Að taka að sér 

fósturbarn hefur þó oftar en ekki jákvæð áhrif og getur þjappað fólki saman þar sem þetta er 

eitthvað sem fósturforeldrarnir þurfa að takast á við í sameiningu. Yfirleitt kallar þetta einnig 

á að feður verði virkari þátttakendur í heimilislífinu, sem í flestum tilfellum myndi teljast 

jákvætt (Guðrún Kristinsdóttir, 2010). 

Það má segja að það að láta fósturbörn sig varða sé ögrandi viðfangsefni. Þau útleggjast ekki 

einungis sem fórnarlömb, gríðarlega krefjandi og þurfandi, heldur eru þau opinber börn, 

kerfisbörn og fósturforeldrarnir sem annast þau hafa takmarkað vald. Margir fósturforeldrar 

taka þó að sér ábyrgðarskyldu á fósturbörnum og gera greinarmun á því að vera 

fósturforeldri eða faglegur umönnunaraðili. Munurinn felst í því að hinir síðarnefndu mæla 

velgengni barnanna í bættri heilsu, menntun, árangri og hegðun á meðan hinir líta frekar á 

þau sem þurfandi og part af fjölskyldunni (Nutt, 2006). Það mætti flokka það sem ákveðna 

þjónustu að hafa börn í fóstri, en það sem er mikilvægara er að það er líka lífsstíll, þar sem 

umönnun getur verið sameiginlegt áhugamál þeirra sem því sinna (Nutt, 2006; Guðrún 

Kristinsdóttir, 2010). 

Fjölskyldunni fylgir einhvers konar ferli sem lýtur að fortíð og framtíð. Fullvissa um bæði 

framtíð og ljúfsárar minningar fylgja eigin börnum en fósturbörn hafa hvorugt upp á að 

bjóða. Fósturforeldrar verða því að gefa allt sitt hér og nú til barnanna sem þeir taka í fóstur 

því þau verða ekki hjá þeim að eilífu. Þrátt fyrir alla þá erfiðleika sem upp geta komið í 

fósturfjölskyldum virðast fósturforeldrarnir ávallt finna einhverja ljósa punkta sem staðfesta 

að vinna þeirra skilar árangri. Slíkir punktar eru það sem gerir þetta allt þess virði (Nutt, 

2006). 
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5 Undirbúningur og stuðningur 

Uppeldi barna getur valdið þreytu og streitu hjá foreldrum og ekki síður hjá fósturforeldrum 

sem glíma þar að auki við ótrygg tilfinningatengsl við fósturbörnin og kröfur barnaverndar 

um að standa sig í starfi. Stuðningur við fósturforeldra, af hendi barnaverndarstarfsmanna, 

er því mikils virði og getur skipt sköpum við að halda niðri kostnaði, sporna við fósturrofi og 

halda í fósturforeldrana sjálfa (Guðrún Kristinsdóttir, 2010). Stuðningur barnaverndarnefnda 

er þó ekki einungis mikilvægur fyrir fósturforeldrana heldur líka fyrir fósturbarnið. Fulltrúa 

barnaverndar ber að eiga með reglulegum hætti í samræðum við barn sem hefur verið 

ráðstafað í fóstur, meðal annars til að fylgjast með líðan þess og aðbúnaði 

(Barnaverndarstofa, 2011-b), en hægt væri að flokka það sem óbeinan stuðning við 

fósturforeldrana. 

Öllum sem vinna að barnavernd ber að gæta fyllsta trúnaðar varðandi hagi barns, 

foreldra og annarra sem þeir þurfa að hafa afskipti af (Barnaverndarlög nr. 80/2002) og gera 

má ráð fyrir að aðilar í barnaverndarmálum séu fúsari til að eiga í góðu samstarfi við hið 

opinbera ef þeir geta treyst á að trúnaðar verði gætt í hvívetna um mál þeirra (Þingskjal 403, 

2001-2002). Að hafa möguleika á að geta talað um barnið og hegðun þess við 

barnaverndarstarfsmenn er því bæði mikilvægt og eðlilegt fyrir fósturforeldra (Johnsen, 

2010). 

Fósturforeldrar eru aðilar sem ber að veita börnum sem þeir fóstra öruggt athvarf. 

Það getur hins vegar tekið fósturbörn misjafnlega langan tíma að átta sig á því. Viðbrögð 

barna við nýjum umönnunaraðilum má af þessum sökum hæglega misskilja og lenda 

fósturforeldrar oft í því að finnast sér hafnað. Nýtt samband getur því verið erfitt í byrjun en 

með góðri leiðsögn og aðstoð við fósturforeldra er hægt að draga úr slíku (Jacobsen, 2009). 

5.1 Nauðsynlegur stuðningur 

Ráðgjöf við fósturforeldra ætti að taka mið af því að styrkja innri hvata foreldranna með 

áherslu á að byggja upp þeirra eigin tilfinningar, sjálfsákvörðunarrétt og færni þegar kemur 

að því að takast á við fósturbarnið í hinu daglega lífi (Johnsen, 2010). 

Rannsókn Brown (2008), á þáttum sem fósturforeldrar telja nauðsynlega til að ná 

árangri í starfi, gaf til kynna átta þætti sem fósturforeldrar telja að þurfi að vera til staðar til 
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að fósturráðstöfun skili árangri. Fyrsti og áttundi þáttur snúa báðir að þeim sjálfum, annars 

vegar hæfni og persónuleika og hins vegar getunni til að þekkja sig og sín mörk. Annar þáttur 

fjallar um mikilvægi upplýsinga um barnið og bakgrunn þess. Þriðji þáttur snýr að 

sambandinu við barnaverndarstarfsmennina og að það þurfi að vera gott. Í fjórða þætti er 

fjallað um mikilvægi einstaklingsbundinnar þjónustu, fimmti þáttur fjallar um samfélagslegan 

stuðning og sjötti þáttur snýr að sambandi við aðrar fósturfjölskyldur og félagi við 

fósturforeldra. Sjöundi og næstsíðasti þátturinn fjallar um mikilvægi þess að hafa 

stuðningsfjölskyldu eða fólk sem skilur hvað fósturfjölskyldan er að ganga í gegnum og getur 

deilt reynslu og aðstoðað. 

Það hefur sýnt sig að fósturforeldrum sem fá gagnlegan stuðning, hvort sem hann 

kemur frá vinum eða kerfinu, reiðir betur af við að sinna hlutverki sínu (Redding, Fried og 

Britner, 2000). Í rannsókn Whiting og Huber (2007) kemur fram að fósturforeldrum finnst 

mikill stuðningur felast í stöðugleika í samskiptum við starfsmenn barnaverndar en 

þátttakendum fannst sumum að ekki væri á sig hlustað og að starfsmenn hefðu lítinn tíma. 

Þetta rímar við niðurstöðu Hudson og Levasseur (2002) en þau komust að því að það felst 

heilmikill stuðningur í því að barnaverndarstarfsmenn gefi sér tíma til að hlusta og spyrja. 

Í nýútkominni skýrslu barnaverndar í Noregi er fjallað um mikilvægi þess að veita 

fósturforeldrum stuðning við að bregðast við streitu- og álagstengdri hegðun barna sem þeir 

fóstra. Þá er sérstaklega litið til yngstu barnanna, upp að fimm ára aldri. Fjallað er um 

mikilvægi þess að þekkja hegðunareinkenni barna á aldrinum þriggja til fimm ára og geta 

brugðist við þeim af festu, en einnig um hversu brýnt það sé fyrir þá sem fóstra allra yngstu 

börnin að koma auga á vandann og bregðast rétt við, því svo ung börn eru svo viðkvæm 

(NOU, 2012). Þessi viðkvæmni hefur nokkuð með tengslakenninguna að gera. 

Tengslamyndun mannverunnar er knúin áfram af eðlislægri hvöt til að tengjast manneskju 

sem veitir vernd, öryggi og umönnun. Fyrstu tengsl barns eru yfirleitt bundin móður og lýsa 

sér þannig að barnið þráir að vera hjá henni. Barnið kýs móðurina umfram aðra vegna þess 

að hjá henni skynjar það öryggi og verður því óöruggt þegar það er aðskilið frá henni. Nýlegar 

rannsóknir gefa til kynna ákveðin tengslamynstur hjá börnum við eins árs aldur en út frá 

þessum mynstrum má með frekar mikilli nákvæmni segja fyrir um þroska þeirra og 

samskiptahæfni um ókomna tíð (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Álag og missir er hvort tveggja algengt hjá fósturforeldrum en upplifunin er misjöfn 

eftir fólki. Oftar en ekki virðist þetta tvennt vera erfiðara fyrir fósturmæður heldur en 
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fósturfeður að eiga við. Rannsókn Whiting og Huber (2007) sýndi að fósturforeldrar myndu 

gjarnan þiggja meiri stuðning vegna þessa, og bent er á að fjölskyldumeðferð gæti mögulega 

verið eitthvað sem hægt væri að beita í slíkum tilfellum. Þörfin fyrir andlegan stuðning er 

eitthvað sem kemur upp aftur og aftur og er sennilega sá stuðningur sem er hvað 

nauðsynlegastur fyrir fósturforeldra, en virðing og viðurkenning eru hluti af þess konar 

stuðningi (Hudson og Levasseur, 2002). 

Brown (2008) bendir á að í fræðunum séu gefin til kynna tvenns konar vandamál sem 

geti leitt til þess að fósturráðstafanir heppnist ekki nægilega vel. Í fyrsta lagi virðist þörfin 

fyrir að koma barni fyrir einhvers staðar því miður oft verða ofar þörfinni á að para vel saman 

heimili og barn. Hitt er að það geta stundum legið einhvers konar rök að baki því að halda 

upplýsingum um barn leyndum fyrir fósturforeldrunum. Brown veltir fyrir sér hvort slíkt ætti 

yfir höfuð að vera möguleiki vegna þess að öryggi fósturfjölskyldunnar, og þar með talið 

fósturbarnsins, ætti alltaf að vera í fyrsta sæti. Þessar vangaveltur Brown leiða okkur aftur 

yfir í rannsókn Whiting og Huber (2007) sem leiddi meðal annars í ljós að fósturforeldrar vilja 

fá eins miklar upplýsingar og mögulegt er um bakgrunn barnanna sem þeir taka að sér því 

það hjálpar þeim að vera hreinskilnir við börnin og eiga í viðeigandi samskiptum við þau. 

5.2 Hlutverk Barnaverndarstofu 

Barnaverndarstofa hóf starfsemi árið 1995 og „er stjórnsýslustofnun sem fer með daglega 

stjórn barnaverndarmála í umboði velferðarráðuneytisins“ (Barnaverndarstofa, e.d.-a). 

Stofan vinnur að eflingu og samhæfingu barnaverndarstarfs í landinu, ásamt því að fara með 

daglega stjórn barnaverndarmála. Meginverkefnum stofunnar má skipta í tvennt. Annars 

vegar þau sem lúta að viðfangsefnum sem falla undir starfsemi barnaverndarnefnda 

sveitarfélaganna, það er eftirlit með störfum nefndanna, fræðsla fyrir 

barnaverndarstarfsmenn, leiðbeiningar og ráðgjöf varðandi úrlausn mála og fjölskylduvernd. 

Hins vegar það sem snýr að yfirumsjón og eftirliti með stofnunum, heimilum og rekstri 

sérhæfðra meðferðarheimila fyrir börn ásamt yfirumsjón og eftirliti með vistun barna á 

framangreindum stöðum. Barnaverndarstofu ber að liðsinna barnaverndarnefndum við öflun 

hæfra fósturforeldra og koma að þróunar- og rannsóknarstarfi á sviði barnaverndar. 

Barnaverndarstofa hefur ásamt þessu upplýsinga- og fræðsluhlutverki að gegna, bæði 

gagnvart fagfólki og almenningi (Reglugerð um Barnaverndarstofu nr. 264/1995). Því sinnir 

stofan með því að gefa út ýmis konar efni og halda ráðstefnur, fyrirlestra og námskeið eins 
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og PRIDE (Barnaverndarstofa, e.d.-a) sem fjallað verður um hér á eftir. Á hverju ári veitir 

stofan einnig upplýsingaviðtöl þar sem fósturforeldrar geta leitað ráðgjafar vegna barna sem 

þeir hafa í fóstri (Barnaverndarstofa, 2004; 2006-a, 2008; 2011-a;2012). 

5.2.1 Námskeið 

Eins og fram kom í kaflanum um fósturforeldra þurfa þeir sem hafa hug á að gerast 

fósturforeldrar að sækja um það hjá Barnaverndarstofu og uppfylla viss skilyrði. Áður en 

Barnaverndarstofa gefur út leyfið verða umsækjendur að sækja námskeið á hennar vegum, 

en markmið þess er að veita umsækjendum nauðsynlega þjálfun og leggja mat á hæfni þeirra 

(Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). Námskeiðið sjálft er bandarískt að uppruna og kallast 

PRIDE en Barnaverndarstofa hefur keypt afnotarétt af því (Barnaverndarstofa, e.d.-b). Slík 

námskeið hafa verið haldin hér á landi síðan vorið 2004 (Barnaverndarstofa, 2011-a), í 

húsnæði Barnaverndarstofu sem staðsett er í Reykjavík. Námskeiðið sjálft er þátttakendum 

að kostnaðarlausu og meðan á því stendur fara leiðbeinendur í þrjár til fjórar heimsóknir til 

þeirra. Kostnað við ferðalög í og á námskeið sem og uppihald meðan á námskeiði stendur 

þurfa þátttakendur að sjá um sjálfir. Hámarksfjöldi, tuttugu manns, er á hvert námskeið og 

sérstök áhersla er lögð á að allir þátttakendur geti alltaf mætt. Megináhersla PRIDE snýr að 

fimm hæfniskröfum: getu til að annast og ala upp barn, þekkingu á þroskaferli þess og 

getunni til að mæta frávikum, hæfileika til að stuðla að tengslum barns við fjölskyldu, getu til 

að vinna í teymi og hæfninni sem felst í því að stuðla að þroskandi og traustum tengslum 

barns við fjölskyldu sem ætlað er að vari til frambúðar. Kennslufyrirkomulagið skiptist síðan í 

fyrirlestra, æfingar, hópvinnu, umræður og heimaverkefni, allt með það að leiðarljósi að 

skapa hæfari fósturforeldra (Barnaverndarstofa, e.d.-b). 

 Námskeiðið spannar tíu vikur, er kennt í þremur lotum og er efninu skipt upp í tíu 

þætti. Í fyrsta þætti eru PRIDE og markmið þess kynnt fyrir þáttakendum. Annar þáttur snýr 

að vinnu í faglegu teymi, hvernig henni skuli háttað og sérstöðu fósturforeldra í slíku teymi. Í 

þriðja þætti er farið yfir hvernig fósturforeldrar geti hagað sér við að skapa traust og 

mikilvægi þess að mæta þörfum barns fyrir tengsl og nærveru. Fjórði þáttur fjallar um 

missinn og sorgarferlið sem fer í gang hjá barni þegar það er fjarlægt af heimili sínu og komið 

fyrir hjá öðrum. Fimmti þáttur snýr að mikilvægi fjölskyldunnar og styrkingu á tengslum 

barnsins við hana. Sjötti þáttur lýtur að markmiðum uppeldis og muninum á aga og refsingu 

gerð skil. Í sjöunda þætti er farið yfir tengslamyndun barna og hvernig hægt sé að hjálpa 
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þeim að mynda tengsl sem vara ævina á enda. Áttundi þáttur fjallar um áhrifin sem koma 

fósturbarns getur haft á fósturfjölskylduna og megináhersla lögð á fyrstu vikurnar í sambúð 

með fósturbarni. Þáttur níu snýr að þekkingu, en þar er þátttakendum gefinn kostur á að afla 

sér frekari þekkingar um fósturmál til að geta tekið upplýsta ákvörðun um framhaldið. Tíundi 

og jafnframt síðasti þáttur lýtur að því að fá þátttakendur til að meta eigin forsendur, hæfni 

og þroska. Út frá því eiga þeir að geta séð hvort þeir séu reiðubúnir að verða fósturforeldrar 

eða taka sér eitthvað annað fyrir hendur (Barnaverndarstofa, e.d.-b). 

Í lok maímánuðar árið 2006 var frumsýnd mynd sem kallast „Hæfniskröfurnar 5.“ 

Myndin sem er kennslumyndband, var gerð í samstarfi meðal Norðurlandanna og var 

Barnaverndarstofa fulltrúi Íslands í því samstarfi. Stofan hefur látið texta myndina og lesið 

inn á hana á íslensku en hún er notuð á PRIDE námskeiðunum ásamt því að hægt er að kaupa 

eintak af henni hjá stofunni (Barnaverndarstofa, 2008). 

Árið 2007 var öllum fósturforeldrum boðið að sækja námskeiðið „Að takast á við 

erfiða einstaklinga.“ Þekkingarmiðlun, fyrirtæki sem hefur sérhæft sig í námskeiðahaldi og 

þjálfun með það að markmiði að styrkja vinnustaði og einstaklinga, hélt námskeiðið 

þátttakendum að kostnaðarlausu. Námskeiðið var vel sótt, enda haldið í tengslum við 

aðalfund félags fósturforeldra (Barnaverndarstofa, 2008) en nánar verður fjallað um félagið 

síðar. 

Árið 2011 var haldið námskeið fyrir fósturforeldra sem byggt er á „Parent 

Management Training (PMT)“ og höfðu þeir forgang sem voru með barn í styrktu fóstri. 

Námskeiðið var vel sótt og þótti vel takast til (Steinunn Bergmann munnleg heimild, 20. apríl 

2012). PMT þjálfun á rætur sínar að rekja til rannsóknarstofunnar The Oregon Social Learning 

Center (OSCL) í Bandaríkjunum. Rannsóknarstofan hóf starfsemi sína fyrir tilstilli nokkurra 

vísindamanna og rannsakenda sem höfðu áhuga á að leysa hið stórvægilega samfélagslega 

vandamál sem andfélagslega hegðun barna er (Eddy, 2006). PMT er aðferð fyrir foreldra, 

einkum þá sem glíma við börn með hegðunarvanda. Markmiðum PMT þjálfunar er skipt í 

fimm þætti sem miða að því að efla foreldra í að beita styðjandi uppeldisaðferðum sem leiða 

til betri aðlögunar og bættrar hegðunar barns. Þættirnir eru: notkun hvatningar við kennslu 

nýrrar hegðunar, að setja mörk til að stöðva eða draga úr óæskilegri hegðun, eftirlit með 

hegðun bæði innan og utan heimilis, uppbyggilegar aðferðir við lausnir fjölskylduvandamála 

og jákvæð samskipti (NorthCare, e.d.). 
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5.3 Hlutverk barnaverndarnefnda 

Barnaverndarnefndir starfa á vegum sveitarfélaganna í landinu. Þær eru kosnar af 

sveitarstjórn í hverju sveitarfélagi fyrir sig, en þegar um fámenn sveitarfélög ræðir ber þeim 

að vera í samstarfi við önnur í slíkri kosningu. Miðað er við að samanlagður íbúafjöldi að baki 

hverri nefnd sé ekki undir 1.500. Hvað skipan barnaverndarnefndar varðar er miðað við að 

hver nefnd sé skipuð fimm nefndarmönnum og jafn mörgum varamönnum, og að jafnaði 

nefndarmönnum af báðum kynjum. Kjörgengi fer eftir sömu reglum og kjörgengi í 

sveitarstjórn, samkvæmt þar að lútandi lögum og ber sveitarstjórn að tilkynna 

Barnaverndarstofu um skipan nefndarinnar. „Leitast ber við að kjósa lögfræðing í 

barnaverndarnefnd og enn fremur fólk með sérþekkingu á málefnum barna“ 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Barnaverndarnefndum ber skylda til að aðstoða 

foreldra/forsjáraðila við að sinna forsjárskyldum sínum og grípa til viðeigandi úrræða ef 

nauðsynlegt þykir. Hlutverk barnaverndarnefnda er þríþætt og skiptist í eftirlit, ýmis verkefni 

og úrræði. Undir eftirlit fellur að kanna aðbúnað, uppeldisskilyrði og hátterni barna og meta 

eins fljótt og auðið er þarfir þeirra sem áætlað er að búi við óásættanlegar aðstæður, illa 

meðferð eða eigi við alvarlegan félagslegan vanda að etja. Ýmis verkefni barnaverndarnefnda 

geta verið verkefni sem sveitarstjórnir fela nefndunum og varða aðstæður barna, ásamt 

öðrum verkefnum sem felast í barnaverndarlögum og öðrum lögum. Hlutverk 

barnaverndarnefndar er svo að beita þeim úrræðum sem þykja viðeigandi til að tryggja 

velferð og hagsmuni barns hverju sinni og eru tilgreind í barnaverndarlögunum. 

Fósturráðstafanir eru eitt af þessum úrræðum, en þeim er bæði hægt að beita með eða án 

samþykkis foreldra (Barnaverndarlög nr. 80/2002) eins og fram kom í kaflanum um fóstur. 

Eins og áður hefur komið fram veldur koma fósturbarns heilmiklum breytingum á 

heimilishaldi og lífi fósturforeldra. Nýjar kröfur og venjur verða til svo það er mikilvægt að 

vanda allan undirbúning fyrir komu barnsins. Áður en barni er ráðstafað í fóstur ber 

barnaverndarnefnd að veita tilvonandi fósturforeldrum upplýsingar um barnið. Þetta eru 

upplýsingar á borð við sögu barnsins og stöðu þess (Barnaverndarstofa, 2006-b). Barn og 

forsjáraðilar þess eiga einnig að fá upplýsingar um verðandi fósturforeldra 

(Barnaverndarstofa, 2011-b). Rétt er að barnaverndarstarfsmaður rifji upp atriði úr PRIDE 

námskeiðinu með fósturforeldrunum áður en þeir fá barnið í hendurnar og þá sérstaklega 

mikilvægi samvinnunnar milli fósturforeldra, barnaverndarnefndar og kynforeldra sem 

verður fyrir hendi meðan á fóstri stendur (Barnaverndarstofa, 2006-b). Áður en barni er 
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komið fyrir hjá fósturforeldrum er mikilvægt að það fari í heimsókn eða nokkurs konar 

reynsludvöl til þeirra í stuttan tíma, en það er liður í að undirbúa barnið undir viðskilnað við 

foreldra/forsjáraðila. Rík áhersla er lögð á að sami starfsmaður barnaverndarnefndar fylgi 

máli frá upphafi til enda (Barnaverndarstofa, 2011-b). 

Þegar ákvörðun um fóstur barns hefur verið tekin gerir barnaverndarnefnd, í 

samvinnu við barn og aðra aðila málsins, fósturáætlun. Í slíkri áætlun eru markmið fóstursins 

skilgreind, leiðir til að ná þeim útskýrðar og tímalengd, umgengni og endurskoðun 

ráðstöfunarinnar tilgreindar þar sem við á (Barnaverndarstofa, 2011-b). 

Í hvert sinn sem barnaverndarnefnd ráðstafar barni í fóstur er gerður 

fóstursamningur. Hann er í öllum tilvikum skriflegur og lýtur að fóstri á tilteknu barni. 

Samningurinn er gerður milli fósturforeldra og barnaverndarnefndar og felur í sér ýmis 

ákvæði. Þar er meðal annars kveðið á um stuðning barnaverndarnefndar við fósturforeldra 

meðan á fóstri stendur (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Í reglugerð um fóstur nr. 804/2004 er 

nánar greint frá þessum stuðningi, en hann er fólginn í handleiðslu barnaverndarstarfsmanns 

við fósturforeldrana, heimsóknum barnaverndarnefnda á heimilið og reglubundnum 

samráðsfundum þar sem allir aðilar máls koma saman. Enn frekar er fjallað um stuðninginn í 

þingskjali 403, 2001-2002 en þar eru gefnar ítarlegar útskýringar á liðum fóstursaminga. Þar 

er fjallað um greiðslur til fósturforeldra og að þær skuli vera samningsatriði. Talið er 

mikilvægt að vel sé vandað til verks þegar um greiðslurnar er samið svo ekki skapist hætta á 

ágreiningi vegna framfærslukostnaðar seinna meir. Varðandi umgengni ber 

barnaverndarnefnd að gera umgengnissamning við þá sem eiga rétt á slíku ásamt því að hafa 

úrskurðarvald þegar upp koma ágreiningsmál um umgengni. Þá er gert ráð fyrir að viðhorf 

fósturforeldra séu tekin til greina við gerð umgengnissamninga. 

Barnaverndarnefnd ber að undirbúa umgengni barns og aðstandenda þess mjög vel 

og með rökstuddum tillögum við aðila máls. Kveðið skal á um umgengni í skriflegum 

samningi sem getið skal um í fóstursamningi. Ef ekki næst samvinna við gerð 

umgengnissamnings má barnaverndarnefnd úrskurða um málið en verður við það að passa 

að gæta réttarstöðu allra aðila þess (Barnaverndarstofa, 2011-b). 

Þegar unnið er að ákvörðun um hvort og hvernig forsjárskyldum fósturforeldra skuli 

háttað, þar með talið sjálf- og fjárræði barns, ber að taka mið af ýmsu. Þetta eru áætlaður 

tími fóstursins, þarfir og hagsmunir barnsins, aðstæður fósturforeldra og önnur möguleg 

atvik. Ef foreldrar barnsins hafa til dæmis samþykkt ráðstöfun barns í fóstur, afsalað sér 
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forsjá eða verið sviptir henni er heimild til að ákvarða í fóstursamningi að fóstur barnsins 

skuli vara uns það nær lögræðisaldri. Þetta á til dæmis við þegar barni er ráðstafað í 

varanlegt fóstur og er þá yfirleitt gert ráð fyrir því í samningnum að fósturforeldrarnir fari 

með forsjárskyldur þess þar til þær falla niður (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Meginmarkmið barnaverndarnefnda í þjónustu við fósturbörn er að tryggja að 

börnunum líði vel þar sem þau eru og að þau búi við stöðugleika. Til að ná því er nokkuð ljóst 

að samstarf við bæði fósturforeldra og barn skiptir miklu máli (Skilbred og Moldestad, 2011). 

Fósturráðstafanir eru alltaf teymisvinna, þá aðallega milli barnaverndarstarfsmanna og 

fósturforeldra. Yfirleitt koma þó einnig fleiri að vinnunni, til dæmis sálfræðingar og kennarar. 

Þegar um tímabundið fóstur er að ræða eru kynforeldrar líka partur af teyminu því þá er 

takmarkið að koma barninu aftur heim (Barnaverndarstofa, 2006-b). 

Það er mikilvægt að barnaverndarstarfsmenn veiti fósturforeldrum handleiðslu, 

möguleika til að ræða hlutverk sitt og hjálp við að takast á við þær ólíku aðstæður sem upp 

geta komið. Það er nauðsynlegt að ræða áhrifin sem fósturforeldrarnir telja að fósturbarnið 

komi til með að hafa á heimilið og hvort þeir telji sig þurfa einhvern frekari stuðning. Barn 

sem öðlast hefur öryggi á fósturheimili getur farið að tjá sig um erfiða lífsreynslu, jafnvel 

eitthvað sem það hefur engum sagt áður, nokkuð sem hefur áhrif á daglega líðan þess og 

hegðan. Þetta, ásamt breytingum sem kunna að hafa orðið á heimilishaldinu með tilkomu 

fósturbarnsins, geta fósturforeldrar haft þörf fyrir að ræða við barnaverndarstarfsmann. Í 

barnaverndarlögunum er kveðið á um heimsóknir barnaverndarstarfsmanna á fósturheimili, 

en þær skulu ekki vera sjaldnar en einu sinni á ári. Þörfin er þó yfirleitt mun meiri og á það 

einkum við fyrst eftir að barni er ráðstafað, ef um miklar breytingar á högum 

barnsins/fósturfjölskyldunnar er að ræða og þegar kemur að umgengni barns við 

foreldra/forsjáraðila sína (Barnaverndarstofa, 2006-b). 

5.3.1 Aðkoma félagsráðgjafa 

Eins og fram kom í kaflanum um barnaverndarnefndir hér að framan, samanstanda þær 

yfirleitt af fimm nefndarmönnum. Í 14. grein Barnaverndarlaga segir meðal annars að hver 

barnaverndarnefnd skuli ráða starfsmenn með sérþekkingu sem miðar að því að geta veitt 

þeim sem annast uppeldi viðeigandi ráðgjöf, leiðbeiningar og fræðslu. Ef það er ekki 

möguleiki verður að tryggja að aðgangur sé að slíkri þekkingu með öðrum hætti. 
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Í ársskýrslu Barnaverndarstofu (2012) er að finna tölur yfir heildarfjölda 

barnaverndarstarfsmanna á Íslandi á árunum 2007-2010. Sem dæmi má nefna að árin 2009 

og 2010 voru 30 starfandi barnaverndarnefndir á Íslandi og var heildarfjöldi starfsmanna 116 

í 80,45 stöðugildum árið 2009 og 121 í 83,75 stöðugildum árið 2010.  

Rannsóknir gefa til kynna að meirihluti barnaverndarstarfsmanna á Íslandi sé 

félagsráðgjafar. Árið 2004 var birt rannsókn hér á landi sem var partur af samnorrænni 

rannsókn og fjallaði um beitingu úrræða í barnaverndarmálum. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru starfsmenn nokkurra barnaverndarnefnda í landinu, auk starfsmanna 

hjá Barnaverndarráði. Í fyrri hluta rannsóknarinnar sem sneri að beitingu úrræða og 

mörkunum milli stuðnings innan og utan heimilis voru 22 þátttakendur. Flestir þeirra, alls 14, 

voru félagsráðgjafar eða um 63% (Anni G. Haugen, 2004). Í rannsókn Freydísar Jónu 

Freysteinsdóttir (2006) meðal 48 barnaverndarstarfsmanna á Íslandi kom fram að af þeim 48 

þátttakendum voru 31 menntaður félagsráðgjafi eða um 65% þeirra sem tóku þátt. 

Samkvæmt lögum um félagsráðgjöf, nr. 95/1990, er félagsráðgjafi lögverndað 

starfsheiti og einungis þeir sem eru með tilskilið leyfi frá Landlækni hafa rétt til þess að nota 

það. Leyfið má veita þeim sem hafa lokið prófi í félagsráðgjöf frá Háskóla Íslands eða 

sambærilegu prófi annars staðar frá. 

Félagsráðgjafar hafa þagnarskyldu að gegna hvort sem er í starfi eða eftir að þeir láta 

af störfum. Þeim ber að þekkja lagalegar skyldur sínar, viðhalda þekkingu og tileinka sér 

nýjungar í fagi. „Félagsráðgjafar bera ábyrgð á þeirri félagsráðgjöf sem þeir veita“ (Lög um 

félagsráðgjöf nr. 95/1990). Undirstaða félagsráðgjafar byggir á virðingu fyrir manngildi, 

sérstöðu einstaklinga og trú á getu þeirra til að fullnýta eigin hæfileika. Markmið 

félagsráðgjafa í starfi er því að vinna að lausnum á félags- og persónulegum vandamálum, 

berjast gegn félagslegu ranglæti og vinna gegn hvers konar mannréttindabrotum 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

5.4 Félag fósturforeldra 

Félag fósturforeldra (FFF) er sjálfstætt starfandi félag á Íslandi sem var stofnað skömmu eftir 

1980. Árið 2010 voru aðildarfélagar þess 54 fjölskyldur búsettar víðs vegar um landið (Félag 

fósturforeldra, e.d.-a). Þetta getur ekki verið nema lítill hluti fósturforeldra á Íslandi miðað 

við þær upplýsingar sem komu fram í köflunum hér framar um fóstur, fósturbörn og 

fósturforeldra. Í kaflanum um fóstur kom fram að 88 börnum hafi verið ráðstafað í fóstur 
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árið 2010. Samkvæmt upplýsingum úr kaflanum um fósturbörn var heildarfjöldi barna í fóstri 

323 þetta sama ár og í kaflanum um fósturforeldra kom fram að árið 2010 voru 39 

umsækjendur um að gerast fósturforeldrar taldir hæfir. 

Markmið FFF er að vinna að hagsmunamálum fósturforeldra og -barna (Félag 

fósturforeldra, e.d.-a) en nánar segir frá því í lögum félagsins. Í fjórðu grein laganna segir að 

félagið skuli „vinna að öllu sem getur verið til hagsbóta fósturbörnum og fjölskyldum þeirra“ 

(Félag fósturforeldra, e.d.-b). Þarna er fjallað um að vera málsvari fósturforeldra og -barna 

gagnvart fjölmiðlum og hinu opinbera, veita bæði verðandi og nýjum fósturforeldrum 

upplýsingar og stuðning ef þeir óska eftir því, aðstoða félagsmenn um sérfræðiaðstoð 

varðandi hagsmunamál sín eða barnanna, fræða félagsmenn um uppeldis- og hagsmunamál 

og síðast en ekki síst að koma að fræðslu meðal almennings um fósturforeldra og hlutverk 

þeirra (Félag fósturforeldra, e.d.-b). Á vormánuðum árið 2011 sameinuðust Landsamtök 

vistforeldra í sveitum og FFF en bæði hafa barist fyrir sömu málefnum. Með því að sameina 

krafta sína í eitt félag standa þessi tvö því sterkari og geta unnið samstíga í sínum málaflokki 

undir nafninu Félag fósturforeldra (Félag fósturforeldra, 2011). FFF hefur aðild að NOFCA 

sem eru samtök norrænna fósturfélaga og sækja fulltrúar félagsins árlega ráðstefnu NOFCA 

til að kynna sér reynslu og nýjungar á hinum Norðurlöndunum (Félag fósturforeldra, e.d.-a).
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6 Niðurstaða 

Hlutverk fósturforeldra er ekki allskostar ólíkt hlutverki annarra foreldra sem gengur út á að 

annast börnin sín, sýna þeim virðingu og umhyggju og vernda þau fyrir hvers kyns ofbeldi. 

Hlutverkið snýst um að veita fósturbörnum venjulegt líf og tryggja þeim sem best 

uppeldisskilyrði, en fósturforeldrarnir eru ábyrgir fyrir öllu sem gerist í lífi barnanna meðan 

þau dvelja hjá þeim. Það sem þó er frábrugðið hlutverki annarra foreldra er að 

fósturforeldrar fá börnin á mismunandi aldri, markmið fóstursins eru mismunandi og þeir 

þurfa að vera í samstarfi við og undir ákveðnu eftirliti ýmissa aðila sem ekki er að skipta í 

öðrum fjölskyldum, en allt þetta má flokka sem umframkröfur. 

Þrátt fyrir að líf fósturforeldra snúist um fósturbarnið fara þeir ekki einir með umsjá 

þess. Fósturbarni fylgja bæði fjölskylda og barnaverndarkerfið. Það er því gert ráð fyrir að 

fósturforeldrar séu fjölhæfir, það er geti séð um og aðlagað barnið að eigin fjölskyldu, átt í 

samstarfi við barnavernd og við foreldra barnsins (þegar um tímabundið fóstur ræðir) meðan 

barnið dvelur á heimili þeirra. 

Fósturforeldrar bjóða upp á opinbera þjónustu innan ramma einkalífsins og hafa því 

ákveðnu hlutverki að gegna gagnvart yfirvöldum sem felur í sér að vera í samstarfi við 

barnaverndarnefndir með hagsmuni barns í fyrirrúmi. Saman verða þessir aðilar að vinna að 

upplýsingagjöf til barnsins og gera það sem barninu er fyrir bestu með tilliti til aldurs þess og 

þroska. Hið opinbera hlutverk byggir einnig á því að hafa reynslu af umsjá barna, búa yfir 

víðtækri og góðri þekkingu á þeim, starfa á faglegum grunni og að geta notast við 

viðurkenndar aðferðir þegar kemur að því að takast á við vanda hjá börnunum. 

Hið beina hlutverk fósturforeldra gagnvart börnum sem þeir fóstra er að kynna sér 

sérstöðu hvers og eins þeirra og aðlaga umönnunina að þörfum hvers fyrir sig því mörg 

þessara barna glíma við einhvers konar sérþarfir eða hegðunartengd vandamál. Partur af 

umframkröfunum sem minnst var á hér framar er því að búa yfir kerfisbundinni þekkingu og 

færni til að geta tekist á við börnin og vera tilbúin að beita meira en því sem fellur undir 

hefðbundið foreldrahlutverk í því samhengi. Fósturbarn verður að hafa gott aðgengi að allri 

þjónustu, hvort sem um ræðir heilbrigðisþjónustu eða annað sem það kann að þurfa á að 

halda. Reglusemi í daglegu heimilislífi, umhyggja, samvera, hjálp við daglegar athafnir og 

andlegur stuðningur eru allt þættir sem tengjast hlutverki fósturforeldra gagnvart 

fósturbörnum sínum. Hér má ekki gleyma hlutverki fósturforeldra gagnvart foreldrum 
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fósturbarnsins en það eru einmitt aðilar sem geta verið mikilvæg uppspretta upplýsinga og 

eru að jafnaði þeir sem vita hvað mest um sín eigin börn. Eins og áður hefur komið fram 

verða fósturforeldrar meðal annars að vera í samstarfi við þá þegar um tímabundið fóstur 

ræðir. 

Þegar breytingar eiga sér stað í fjölskyldunni sem snúa að því að taka barn í fóstur eru 

það yfirleitt börn fósturforeldranna, ef einhver eru, sem verða að aðlaga sig og geta 

mögulega upplifað óheppilegar breytingar á svipmóti foreldra sinna. Hlutverk fósturforeldra 

gagnvart eigin börnum er því að útskýra fyrir þeim, miðað við aldur og þroska, tilgang 

fósturráðstafana og fullvissa sig um að þau skilji út á hvað þær ganga. Með því er hægt að 

koma í veg fyrir misskilning og leiðindi. Fósturráðstafanir geta þó ekki bara haft áhrif á eigin 

börn fósturforeldra, heldur geta þær einnig haft áhrif á parasamband fósturforeldranna 

sjálfra og skapað álag og þreytu. Oftar en ekki hefur þetta þó jákvæð áhrif og þjappar fólki 

saman vegna þess að þetta er hlutverk sem fósturforeldrarnir þurfa að takast á við í 

sameiningu. 

Undirbúningur er nauðsynlegur fyrir fólk sem hyggst gerast fósturforeldrar og hefur 

fengið samþykki fyrir því. Hér á landi er hann aðallega fólginn í PRIDE námskeiðinu sem boðið 

er upp á hjá Barnaverndarstofu. Stofan býður einnig upp á annars konar námskeið, ráðgjöf 

og fræðslu fyrir fósturforeldra. Eftir að fósturforeldrar hafa lokið PRIDE námskeiðinu og til 

stendur að barni verði ráðstafað til þeirra, tekur starfsmaður í umboði barnaverndarnefndar 

að sér undirbúning fyrir komu barnsins. Það gerir starfsmaðurinn með upplýsingagjöf um 

sögu og stöðu barnsins og rifjar upp atriði úr PRIDE námskeiðinu ásamt því að gefa barninu 

kost á að koma í stutta heimsókn eða reynsludvöl áður en því er endanlega komið fyrir hjá 

fósturforeldrunum. 

Starfsmenn barnaverndarnefnda sem eru að stórum hluta félagsráðgjafar, sjá að 

miklu leyti um stuðning við fósturforeldra. Stuðningur af hendi barnaverndarstarfsmanna 

getur skipt sköpum við að halda niðri kostnaði, sporna við fósturrofi og halda í 

fósturforeldrana. Þessi stuðningur felst meðal annars í því að fósturforeldrarnir hafi kost á að 

tala um barnið og hegðun þess við barnaverndarstarfsmanninn, góðri leiðsögn og aðstoð, 

samstarfi, handleiðslu, möguleika á að ræða hlutverk sitt og að fá hjálp við að takast á við 

þær ólíku aðstæður sem upp geta komið og síðast en ekki síst heimsóknum 

barnaverndarstarfsmanna sem eiga ekki að vera sjaldnar en einu sinni yfir árið. Stuðninginn 

er þó ekki einungis að fá hjá yfirvöldum því að á Íslandi er starfrækt sjálfstætt starfandi Félag 

fósturforeldra sem vinnur að hagsmunamálum fósturforeldra og -barna. 
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7 Umræða 

Fósturráðstafanir eru ekki einfalt mál og greinilegt að þær þurfa að byggjast á faglegu mati 

og fræðilegri þekkingu. Þetta er vegna þess að fósturbörn eru yfirleitt einstaklingar sem 

koma frá brotnum heimilum eða einstaklingar sem glíma við persónulega erfiðleika og þurfa 

á utanaðkomandi aðstoð að halda. Af þessu leiðir að börnin verða skjólstæðingar 

barnaverndar, en innan barnaverndarkerfisins starfar fólk sem hefur sérþekkingu á þeirra 

málefnum. 

Fósturforeldrar koma hér fyrir sjónir sem óeigingjarnt fólk og starfið sem þeir sinna 

getur verið hvort tveggja afar erfitt og ótrúlega gefandi. Orðið fóstur virðist hafa jákvæðan 

blæ yfir sér og verður maður þess var úti í samfélaginu að fólk sem er í stjúptengslum segir 

gjarnan „þetta er fósturfaðir minn“ frekar en að segja „þetta er stjúpfaðir minn.“ 

Hvað tölulegar upplýsingar um fósturforeldra hérlendis varðar er hægt að nálgast 

upplýsingar um fjölda umsókna um að gerast fósturforeldrar en það vantar að geta séð hver 

heildarfjöldi þeirra er ár hvert. Einnig væri forvitnilegt að fá upplýsingar um hvernig umsóknir 

um að taka barn í fóstur flokkast, það er hversu margir óska eftir að fá barn í tímabundið, 

styrkt og varanlegt fóstur á ári. Fósturforeldrar geta verið alls konar fólk og sumir þeirra eiga 

börn. Mikilvægt er að fósturforeldrar sem eiga börn og hyggja á að taka að sér barn í fóstur 

undirbúi eigin börn undir komu fósturbarnsins. Þeir mega ekki heldur gleyma eigin börnum 

eftir komu fósturbarnsins og verða að finna þeim tíma og tryggja að þau upplifi ást og öryggi. 

Koma fósturbarns getur nefnilega haft heilmikil áhrif á fjölskyldumeðlimi, bæði á 

parasamband fósturforeldranna og börn þeirra. Höfundur veltir fyrir sér hvort einhver 

stuðningur, af hendi barnaverndarstarfsmanna, sé í boði við eigin börn fósturforeldra á 

Íslandi. Einnig veltir höfundur fyrir sér hvort barnaverndarstarfsmenn meti stöðu eigin barna 

fósturforeldranna, það er kanni hvort þau séu í stakk búin til að takast á við þau áhrif sem 

koma fósturbarns getur haft. 

Hér hefur verið fjallað um stuðning við fósturforeldra og væri mjög áhugavert að gera 

rannsókn meðal þeirra um hvort hann sé í raun eins og fjallað var um, hvort hann sé yfir 

höfuð nægjanlegur og hvort hann þyrfti að vera með einhverjum öðrum hætti. Það sama á 

við um undirbúning fyrir fósturforeldra. 
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Í reglugerðinni um fóstur er fjallað um að þegar um sérstakar aðstæður ræðir geti 

fólk sem hyggur á að taka barn í fóstur fengið undanþágu frá PRIDE námskeiðinu. Þessar 

sérstöku aðstæður er hæglega hægt að túlka svo að um fósturráðstöfun til ættingja eða 

kynforeldris sem ekki hefur farið með forsjá sé að ræða. Ættingjafóstur er eitthvað sem væri 

áhugavert að skoða betur, þá væri til dæmis forvitnilegt að sjá tölur yfir hve mörg börn eru í 

slíku fóstri hérlendis á hverjum tíma. Höfundur veltir því einnig fyrir sér hvort orðið fóstur 

ætti að vera notað í þessu samhengi, hvort ekki væri réttara að nota eitthvað annað en orðið 

fóstur yfir það þegar barni er komið fyrir hjá skyldmennum. 

Við skrif þessarar ritgerðar var erfitt á köflum að tengja heimildir úr erlendum 

veruleika við íslenskan. Fyrirkomulag fósturmála á Íslandi er öðruvísi en í löndunum sem við 

berum okkur gjarnan saman við en þar virðist til dæmis ekki tíðkast að börnum sé ráðstafað í 

það sem hér á landi kallast langtímafóstur. Erlendis er það yfirleitt þannig að börn sem 

ráðstafað er í fóstur snúa annað hvort heim að lokum eða eru ættleidd. Það er spurning 

hvort langtímafóstur sé úrræði sem ætti að vera í boði, hvort ekki væri réttara gagnvart 

barninu sjálfu og fósturforeldrunum að fósturforeldrarnir eða aðrir myndu ættleiða börn 

sem þurfa á langtímafóstri að halda. Þá væru aðstæður allt aðrar, þar sem réttarstaða bæði 

fósturbarns og -foreldra væri önnur. 

Að endingu var fjallað um Félag fósturforeldra og Landsamtök vistforeldra í sveitum 

en hvergi virtist vera hægt að fá nánari upplýsingar um þessi félög, til dæmis um ástæðu þess 

að þau voru stofnuð upphaflega en það er nokkuð sem væri fróðlegt að fá upplýsingar um. 

Það er alveg ljóst að hlutverk fósturforeldra er fjölbreytilegt, margt þarf að hafa í 

huga og þetta er ekki verkefni fyrir hvern sem er. Undirbúningur er greinilega mikilvægur og 

ef vel er að honum staðið ættu ekki að vera nein teljanleg vandamál í ráðstöfunarferlinu. 

Stuðningur við fósturforeldra er nauðsynlegur, hvort sem hann felst í heimsóknum 

barnaverndarstarfsmanna eða einungis vitneskjunni um að þeir séu til taks. Fósturforeldrar 

ættu alltaf að geta haft aðgang að starfsmanninum sem sér um þeirra mál. Hvort þetta er 

reyndin eður ei verður þó ekki svarað hér. 
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