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Útdráttur  

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að öðlast vitneskju á því hvernig gengur 

hjá fósturforeldrum þegar barn er tekið í fóstur. Gerð var eigindleg rannsókn. 

Tekin voru viðtöl við þrenn hjón sem eru starfandi fósturforeldrar. 

Viðmælendur voru þrjár konur og þrír karlmenn, á aldrinum 42-50 ára. 

Meginmarkmið með rannsókninni var að heyra upplifun fósturforeldra á því 

hvernig ferlið fór fram þegar þau gerðust fósturforeldrar og hvernig stuðning 

þau fengu á meðan vistun stóð yfir. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að 

viðmælendur voru sammála um að betri upplýsingar þarf að veita 

fósturforeldrum. Fósturforeldrar voru sammála um að það þyrfti að bæta 

stuðning við fósturbarnið og auka þyrfti fjármagn í málaflokkinn.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-náms í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ég 

vil koma á framfæri sérstökum þökkum til viðmælenda, sem gáfu sér tíma með 

mér til að deila sinni reynslu. Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn, Anný 

Ingimarsdóttir, félagsráðgjafi og verkefnisstjóri hjá fjölskyldumiðstöð Árborgar, 

og Hervör Alma Árnadóttir, lektor við félagsráðgjafadeild, fyrir leiðsögn og 

ábendingar við gerð þessarar BA-ritgerðar. Auk þess vil ég koma á framfæri 

þökkum til Guðrúnar Þórdísar Ingólfsdóttur og Jóhönnu Dýrunnar Jónsdóttur 

fyrir gagnrýninn yfirlestur. Að auki vil ég þakka eiginmanni mínum og strákunum 

mínum tveimur fyrir þeirra stuðning og þolinmæði síðastliðin þrjú ár. 
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Inngangur 

Í ritgerðinni verður varpað ljósi á það hvernig stuðning fósturforeldrar fá þegar 

þau taka að sér barn í fóstur. Fósturráðstöfun er eitt af þeim úrræðum sem 

barnavernd notast við þegar börn þurfa að fara burt af sínu heimili annaðhvort 

tímabundið eða til langframa. Í nútímasamfélagi er lífsmátinn mjög hraður og 

miklar kröfur eru gerðar til fólks hvernig það skuli haga lífi sínu. Á einhverjum 

tímapunkti getur foreldrum orðið á og tekið ranga beygju í lífi sínu. Þegar 

foreldrar þurfa á stuðningi að halda við að hugsa um börnin sín af ýmsum 

ástæðum þarf stundum að koma þeim fyrir í fóstur á meðan foreldrar vinna í 

sínum málum. Félagsmála- og barnaverndaryfirvöld eiga að hlúa að 

uppvaxtarskilyrðum barna og er þannig falið víðtækt hlutverk. 

Barnaverndaryfirvöld hafa sértækum skyldum að gegna við að aðstoða og 

vernda börn og fjölskyldur. Í þessari ritgerð ætlar höfundur að skoða líf 

fósturforeldra sem hafa það að atvinnu að taka að sér börn og hugsa um þau á 

meðan foreldrar þeirra vinna í sínum málum. Spurningin er sú hvernig það er að 

vera í vinnu eins og þessari, að sjá um börn allan sólarhringinn fyrir aðra 

foreldra. Þá er eins mikilvægt og starfið sjálft að undirbúa fósturforeldra vel 

undir komu fósturbarnsins. Hvaða stuðning vilja fósturforeldrar fá á meðan 

barn er í vistun hjá þeim? Þessu mun höfundur svara með eftirfarandi 

rannsóknarspurningum. 

1. Hvert er ferlið sem einstaklingur gengur í gegnum til að verða 

fósturforeldri?  

2. Hvaða stuðning telja fósturforeldrar sig þurfa frá starfsmönnum á 

meðan vistun stendur yfir? 

Til þess að hægt sé að svara ofangreindum spurningum var ákveðið að gera 

eigindlega rannsókn. Byggt er einkum á rituðum heimildum og verður litið til 

laga þar sem við á. Gerð var eigindleg rannsókn og verður viðfangsefnið 

afmarkað við fósturforeldra. Rannsakandi tók viðtöl við þrenn hjón. Lagðar voru 

fram spurningar og teknar voru saman helstu niðurstöður úr viðtölum við 

fósturforeldrana. Rannsóknin er mikilvæg þar sem flestar rannsóknir hér á landi 

hafa verið tekin við fósturbörn. Niðurstöður rannsóknar er hægt að nýta til að 

þróa betri stuðning við fósturforeldra á meðan fósturráðstöfun stendur yfir. 
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 Ritgerðin skiptist í þrjá meginkafla. Fyrsti kafli er um kenningar. Því næst 

kemur starf og hlutverk barnaverndar og Barnaverndarstofu sem við kemur 

fósturforeldrum og vistun fósturbarna. Svo verður komið inn á hlutverk 

fósturforeldra, rætt um fósturbörn og þeirra upplifun á fóstri. Fjallað verður um 

það ferli sem fólk gengur í gegnum til að gerast fósturforeldrar og þann 

stuðning sem starfsmenn barnaverndar veita fósturforeldrum. Skoðaður verður 

fóstursamningur og kynnt starf félagsráðgjafa. Í öðrum kafla er greint frá 

eigindlegri rannsókn. Hún byggist á viðtölum sem höfundur tók við 

fósturforeldra. Markmið rannsóknar verður kynnt sem og undirbúningur og 

framkvæmd og tilgangur viðtalskönnunar ásamt kynningu á fósturforeldrum. 

Sagt verður frá siðferðilegum álitamálum sem og veikleikum og styrkleikum 

þessarar rannsóknaraðferðar og úrvinnslu þessarar rannsóknar. Í þriðja kafla 

verða kynntar helstu niðurstöður úr rannsókninni ásamt því að 

rannsóknarspurningum verður svarað. Ritgerðin er síðan dregin saman með 

lokaorðum frá höfundi. 
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1. Fræðilegur kafli 

Rannsóknir hafa sýnt að þegar barn er vistað í fóstur hjá fjölskyldu sem það 

þekkir ekki þurfa barnið og fósturforeldrar að geta tengst og aðlagast breyttum 

aðstæðum, örugg tengsl veitir grundvöll fyrir vöxt á öllum sviðum þroska barna. 

Samkvæmt kenningu Bowlby þarf fósturfjölskyldan og fósturbarnið að geta náð 

tengslum sín á milli og aðlagast breyttum aðstæðum. Ef ung börn fara í vistun er 

mikilvægt að barnið nái þessum tengslum við fósturforeldra svo þau finni fyrir 

öryggistilfinningu sem getur skapað traust samband í framtíðinni (Berk, 2009; 

Cole, 2005). 

 Fósturforeldrar þurfa að vera tengdir umhverfi sínu svo að þeir geti 

tengst fósturbarninu. Rannsóknir hjá Cole og Ponciano hafa sýnt að tengsl 

fósturforeldra við fósturbarnið hafa áhrif. Ef fósturforeldrið er í góðum 

félagslegum tengslum við umhverfið þar sem samskiptin eiga sér stað við 

fósturbarnið gengur vistun betur fyrir sig (Cole, 2005; Ponciano, 2010). 

Bronfenbrenners lítur svo á að ef engin tengsl eru milli umhverfis og 

fósturforeldra þá nær fósturbarnið ekki að þroskast eins vel (Berk, 2009).  

1.1. Tengslakenning 

Tengslakenningin er upprunalega sett fram af John Bowlby og vísar fyrst og 

fremst í tengslin milli foreldra og barns. Tengslakenningin vísar í gæði tengsla 

við umönnunaraðila sem hefur áhrif á hæfni barnsins til að mynda tengsl og 

upplifa öryggi í nánustu framtíð. Bowlby taldi að börn hefðu meðfætt 

hegðunarmunstur og leitist eftir að bindast foreldrum sínum ákveðnum 

böndum. Samkvæmt kenningu Bowlby hefur gæði sambands sem barnið á við 

umönnunaraðila sinn áhrif á öryggistilfinningu og getu til að skapa traust 

samband í framtíðinni. Á fyrstu æviárum barna er lagður grunnur að andlegri 

heilsu barnsins (Berk, 2009).   

Samkvæmt Bowlby er tengslakenningunni skipt niður í fjögur stig. Fyrsta 

stigið er forgeðtengslaskeið sem stendur frá því að barnið fæðist að sex vikna 

aldri. Stigið einkennist af meðfæddum merkjum sem barnið gefur frá sér áður 

en barnið er búið að mynda geðtengsl. Annað stig er geðtengsl í mótun frá sex 

vikna til sex/átta mánaða aldurs. Hér byrjar barnið að mynda tengsl við 
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umönnunaraðila og á þessu stigi er barnið að bregðast við umönnunaraðila og 

ókunnugum á ólíkan hátt. Þriðja skeiðið er skeið skýrra geðtengsla og á það sér 

stað frá sex/átta mánaða til tveggja ára aldurs. Hér eru tengslin orðin skýr á 

milli barns og umönnunaraðila og kemur oft fram aðskilnaðarkvíði þegar börn 

hitta ókunnuga. Á þessu stigi finna börn nærveru sína við foreldra sem örugga 

höfn og leita til þeirra eftir stuðningi. Síðasta stigið er myndun gagnkvæms 

sambands sem á sér stað frá tveggja ára og út allt lífið. Börnin sjálf skapa sér 

ákveðið módel sem byggir á reynslu af þessum fjórum stigum tengslakenningar. 

Þetta er svo módelið sem hefur áhrif á framtíðina (Berk, 2009). Rannsóknir hafa 

sýnt að fósturforeldrar geta náð góðum tengslum við fósturbarnið. Stovall og 

Dozier (2000) sýndu fram á að á tveimur mánuðum geta þessi tengsl náð að 

myndast, ef fósturbarnið deilir einhverjum tilfinningum eða atburðum með 

fósturforeldrum. 

 

1.2. Vistfræðikenning 

Vistfræðikenningar Urie Bronfenbrenners hafa verið notaðar af 

félagsráðgjöfum. Þær ganga út á það að víxlverkunaráhrif séu á milli 

einstaklings og umhverfis sem hann er í, einstaklingurinn og umhverfið hefur 

áhrif hvort á annað. Markmið kenningarinnar er að auka skilning einstaklingsins 

á því hvernig umhverfið virkar og hvernig hann getur aðlagast breyttum 

aðstæðum. Vistfræðikenningin útskýrir hvernig kerfi samfélagsins hafa áhrif á 

samskipti og líðan einstaklings (Farley, o.fl. 2009). 

Vistfræðikenningin skiptist í fjögur svið; micro, meso, exo og macro. 

Bronfenbrenner lýsir því þannig að samfélagið er byggt upp á flóknum kerfum 

sem hafa mótandi áhrif á þroska manneskjunnar. Hann segir að það séu 

fastmótaðir líffræðilegir þættir og umhverfi sem komi saman sem móti og þrói 

þroska manneskjunnar. Í vistfræðikenningunni er litið á það sem er í umhverfi 

okkar, eins og skóli, vinnustaður og heimili, sé lag/kerfi sem hefur áhrif á þroska 

okkar (Berk, 2007). Það má segja að samspil sé á milli umhverfis og einstaklings, 

þar sem umhverfið hefur áhrif á einstakling og einstaklingur hefur áhrif á 

umhverfið (Berk, 2007). 
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Starf félagsráðgjafans er að vinna á öllum þessum sviðum: á micro-

sviðinu er hann að vinna með einstaklingnum, á meso-sviðinu er hann að vinna 

með nærumhverfi eins og fjölskyldu, vini og ýmsa litla hópa sem einstaklingur 

tilheyrir, exo eru félagslegir þættir og umhverfi sem hefur áhrif á micro-sviðið 

og síðan er það macro sem er samfélagið og stofnanir þess. Félagsráðgjafar 

leggja áherslu á hjálp til sjálfshjálpar. Í starfi reyna þeir að efla einstaklinginn við 

að finna sínar eigin lausnir á sínum vandamálum, með því að auka færni fólks 

við að takast á við vandamál sem steðja að þeim. Oft er hlutverk félagsráðgjafa 

að veita upplýsingar og getur það verið á hvaða samfélagssviði sem er (Farley, 

o.fl. 2009).  

Micro-sviðið er innsta lag samfélagsins. Það samanstendur af því 

nánasta í umhverfi einstaklingsins eins og athöfnum og samskiptum. Samskipti 

hafa gagnvirk áhrif þar af leiðandi að foreldri hefur áhrif á hegðun barna sinna 

og barnið hefur áhrif á hegðun foreldra sinna. Barn sem er vingjarnlegt og 

umhyggjusamt fær frekar jákvæð viðbrögð foreldra sinna á meðan órólegu 

barni er hætt við neikvæðum viðbrögðum. Þau samskipti sem eiga sér stað á 

micro-sviði geta fengið mestu styrkingu og þar af leiðandi hefur það áhrif á 

þroska og hegðun einstaklings. Þetta er innsta lagið og þar með hafa þeir sem 

eru tengdastir einstaklingnum áhrif á gæði þeirra samskipta sem eiga sér stað 

(Berk, 2007). 

Meso-sviðið fjallar um tengingar sem eiga sér stað innan micro-sviðsins. 

Hjá fullorðnum getur sú tenging verið samspil milli vinnustaðar og heimilis þar 

sem samskipti geta haft áhrif á samskipti við maka og einnig foreldra við börnin 

sín. Þetta getur einnig haft áhrif í hina áttina, það er samskipti við maka geta 

haft áhrif á samskipti á vinnustað (Berk, 2007). 

Exo-sviðið samanstendur af félagslegum aðstæðum eða umhverfi sem 

hefur áhrif á reynslu okkar í nærumhverfi. Það getur verið félagsþjónusta, 

heilsugæslan og stjórnendur á vinnustað. Þetta getur haft áhrif á okkar 

umhverfi ef stjórnendur á vinnustað gefa okkur frí og þar með líður okkur betur, 

sem skilar sér til baka inn í umhverfið í samskiptum á macro-sviðinu (Berk, 

2007). 
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Macro-sviðið eru lögin, reglur, gildi og viðmið sem eru í samfélaginu. Ef 

samfélagið hugsar vel um borgara sína og hugar að mannlegum gildum finnur 

fólk fyrir meiri stuðningi sem skilar sér í betri samskiptum milli fólks (Berk, 

2007). 

Samkvæmt Bronfenbrenner er samfélagið síbreytilegt og hefur það áhrif 

á fólk þar sem það tekur að sér ný hlutverk eins og að byrja í skóla, fá sér nýja 

vinnu, breyta um hjúskaparstöðu og fleira (Berk, 2007). 

1.3. Barnaverndaryfirvöld 

Málaflokkur barna heyrir undir velferðarráðuneyti. Undir ráðuneytinu er 

Barnaverndarstofa, barnaverndarnefndir og kærunefnd barnaverndarmála. 

Ofangreindar stofnanir og aðilar vinna meðal annars eftir barnaverndarlögum 

nr. 80/2002. Velferðarráðuneyti fer með yfirumsjón með öllu 

barnaverndarstarfi. Barnaverndarstofa hefur eftirlit með barnaverndarstarfi og 

nefndum þar sem barnaverndarnefndir eru starfræktar í hverju sveitarfélagi 

(Barnaverndarlög, nr. 80/2002). 

1.3.1. Barnaverndarstofa 

Barnaverndarstofa er stjórnsýslustofnun sem fer með daglega stjórn 

barnaverndarnefndar í umboði velferðarráðuneytis (Barnaverndarstofa, 2010). 

Barnaverndarstofa hóf starfsemi sína þann 1. júní 1995 og starfar á grundvelli 

reglugerðar sem félagsmálaráðuneyti gaf út á þeim tíma (Anni G. Haugen, 

2008). Hlutverk Barnaverndarstofu er að annast daglega stjórn og eflingu 

barnaverndarstarfs og skal stofan hafa gott eftirlit með starfsemi barnaverndar í 

landinu. Barnaverndarstofa er ráðgefandi um stefnumótun og fræðslu til 

barnaverndarnefnda í landinu. Í henni felst meðal annars að veita aðstoð til 

barnaverndarnefndanna og tilgreina hvort mál sé barnaverndarmál eða ekki. 

Það getur verið erfitt að greina hvort um sé að ræða mál samkvæmt 

félagsþjónustulögum nr. 40/1991 eða barnaverndarlögum (Reglugerð um 

Barnaverndarstofu, nr. 264/1995). 

Barnaverndarstofa sér um að það séu tiltæk úrræði fyrir börn. Börn geta 

verið vistuð á heimili eða stofnun. Barnaverndarstofa hefur yfirumsjón með 
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starfsemi en velferðarráðuneyti ber ábyrgð á því að heimili og tiltæk úrræði séu 

til staðar. Ásamt því sér Barnaverndarstofa um rekstur meðferðarheimila. Þá 

sér stofan um fræðslu, leiðbeiningar og faglegan stuðning til starfsmanna á 

meðferðarheimilum (Guðrún Kristinsdóttir, 2004; Barnaverndarlög, nr. 

80/2002). 

Hlutverk Barnaverndarstofu í vistun barna inn á heimili er að það séu 

tiltækir hæfir fósturforeldrar fyrir barnavernd (Barnaverndarstofa, 2003). 

Barnaverndarstofa metur hæfni foreldra til að taka barn í vistun. Stofnunin 

auglýsir eftir umsækjendum til að gerast fósturforeldrar og metur þá eftir 

reglum sem stofnunin hefur sett sér (Barnaverndarlög, nr. 80/2002). 

Námskeiðið Foster Pride sem er fyrir verðandi fósturforeldra er á vegum 

Barnaverndarstofu og ber þeim að sjá um að skipuleggja og halda utan um 

námskeiðið (Reglugerð um ráðstöfun barna í fóstur, 532/1996). 

Barnaverndarstofu ber að hafa eftirlit með reglugerð um fóstur og eftirlit með 

gerð fóstursamninga. Þá skal stofan halda skrá yfir öll börn sem er ráðstafað í 

fóstur og veita þeim stuðning (Reglugerð um fóstur, nr. 264/1995). 

1.3.2. Barnaverndarnefndir 

Hvert sveitarfélag fyrir sig er með starfandi barnaverndarnefnd, þó er heimilt að 

fleiri en eitt sveitarfélag komi sér saman um barnaverndarnefnd. Þá ber 

sveitarfélag ábyrgð á framkvæmd barnaverndar, þó undir tilsögn og eftirliti frá 

Barnaverndarstofu (Guðrún Kristinsdóttir, 2004; Barnaverndarlög, nr. 80/2002). 

Mælst er til að barnaverndarnefndir skipi hæfa starfsmenn til að sinna 

málefnum sem snerta barnavernd, eins og fram kemur í 14. gr. 

Barnaverndarlaga. Þar segir m.a. að það skuli vera valið sérhæft starfsfólk sem 

hefur góða þekkingu á ráðgjöf, fræðslu og leiðbeiningar fyrir foreldra og/eða 

forráðamönnum barna og stofnun sem koma að uppeldi barna. Afskipti 

barnaverndar er með börnum yngri en 18 ára, þó er hægt í samráði við barnið 

að ráðstafanir séu gerðar til 20 ára aldurs (Barnaverndarlög, nr. 80/2002). 

Hlutverk barnaverndarnefndar er að hafa kanna aðbúnað og hátterni um 

uppeldisskilyrði barna með því að meta fyrst þarfir þeirra barna sem ætla má að 

búi við óviðunandi aðstæður, sæti illri meðferð eða eigi í alvarlegum 
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félagslegum erfiðleikum. Þá skal barnaverndarnefnd beita þeim úrræðum 

samkvæmt lögum þess sem best eru hverju sinni og þykja góð til að tryggja 

hagsmuni og velferð þeirra (Barnaverndarlög, nr. 80/2002). 

Úrræði sem barnaverndarnefnd hefur fyrir fjölskyldu getur verið innan 

eða utan heimilis. Innan heimilis getur það flokkast undir að leiðbeina 

foreldrum með uppeldishlutverk, stuðla að viðeigandi samvinnu milli 

uppeldistofnana, útvega barni og/eða fjölskyldu tilsjónarmann, persónulegan 

ráðgjafa eða stuðningsfjölskyldu (Barnaverndarlög, nr. 80/2002).  

Úrræði utan heimilis eru meðferðarúrræði eða að börn séu vistuð á 

fósturheimili. Ef upp kemur sú staða að barnaverndarnefnd þarf að beita 

nauðsynlegum ráðstöfunum eins og að láta barn í fóstur, skal huga að því hvað 

barninu sé fyrir bestu og skal hafa í heiðri meginreglu barnaverndarstarfs 

(Barnaverndarlög, nr. 80/2002). 

Aðkoma barnaverndarnefndar að fósturmálum er sú að nefndin sækir 

um til Barnaverndarstofu vistun/fóstur fyrir viðkomandi barn og gerir grein fyrir 

aðdraganda umsóknar. Starfsfólk barnaverndarnefndar fær síðan samþykki 

stofnunar um að barn fari í fóstur. Barnaverndarnefnd sem vistar barnið velur 

síðan þá fósturforeldra sem henta viðkomandi barni af sérstakri skrá sem 

Barnaverndarstofa heldur utan um. Miðað er við að tryggja sem best 

stöðugleika barnsins og það raski sem minnst daglegum venjum. 

Barnaverndarnefnd sér um að útbúa samning með fósturforeldrum. Á meðan 

barn er í fóstri skal barnaverndarnefnd vera stuðningur fyrir barnið og 

fósturforeldrana (Reglugerð um ráðstöfun barna í fóstur, nr. 532/1996). 

Samkvæmt 72. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 ber barnaverndarnefnd að 

undirbúa barn og fósturforeldra, s.s. hvert sé hlutverk allra aðila, skal það gert 

með upplýsingum til viðkomandi fósturforeldra, með viðtölum og öðru því sem 

talið er koma að gagni.  

1.4. Fósturbarn 

Hugmyndafræði um fóstur er að barn er tekið úr erfiðum aðstæðum og sett í 

öruggar aðstæður (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Með fóstri er átt við þegar 

barnaverndarnefnd felur svokölluðum fósturforeldrum umsjá yfir barninu í 
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lágmark þrjá mánuði. Ástæðurnar fyrir því að barni er ráðstafað í fóstur eru að 

foreldrar hafi afsalað sér forsjá eða umsjá barns til barnaverndarnefndar, 

kveðið hafi svo verið á samkvæmt dómsúrskurði, foreldrar hafi verið sviptir 

forsjá eða barn hafi verið forsjárlaust vegna andláts kynforeldris (Reglugerð um 

fóstur, nr. 804/2004). Fósturráðstöfun gengur út á það að barni/börnum er 

komið fyrir í fóstri hjá öðru fólki sem kemur í staðinn fyrir kynforeldri ef 

aðstæður hjá því eru slæmar og verið er að vinna í því að bæta aðstæður á 

heimili viðkomandi barns (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Að vista barn í fóstur er 

vandasamt úrræði sem fylgir því að líf og framtíð einstaklings breytist. 

Einstaklingur sem er aðili málsins er sérstakur bæði félagslega og sálfræðilega, 

hvort sem er verið að horfa á barnið sjálft, fjölskyldu þess (foreldra), 

fósturfjölskyldu eða starfsmann barnaverndarnefndar (Bunkholt og Sanbæk, 

1985). 

Samkvæmt 79. grein barnaverndarlaga skal barnaverndarnefnd reyna öll 

önnur stuðningsúrræði sem í boði eru áður en barn er vistað í fóstur. Ef 

nauðsynlegt þykir að vista barn í fóstur skal það vera gert af kostgæfni og tekið 

tillit til þarfa og hagsmuna barnsins. Samkvæmt sömu lögum 65. gr 1.mgr. er 

markmið með fóstri að tryggja að barn fái umönnun og uppeldi frá fjölskyldu 

sem hentar þörfum þess. Barnið skal fá góðan aðbúnað hjá fósturforeldrum, 

þeim ber að sýna fósturbarninu umhyggju og hlýju og að barnið nái að eflast og 

þroskast bæði andlega sem og líkamlega (Barnaverndarlög, nr. 80/2002).  

Fóstur getur verið styrkt, tímabundið og varanlegt. Styrkt fóstur er þegar 

börn eiga við veruleg hegðunarvandamál að stríða. Tilgangur með styrktu fóstri 

er að koma í veg fyrir að börn séu vistuð inn á meðferðarheimili. Miðað er við 

að sá tími sem börn eru í styrktu fóstri sé ekki lengur en eitt ár (Reglugerð um 

fóstur, nr. 804/2004; Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Í tímabundnu fóstri er gert ráð fyrir að barn fari heim aftur. Samkvæmt 

ákvæði 23. gr. barnaverndarlaga skal tímabundið fóstur aldrei vara lengur en 

eitt ár, þó getur barnavernd sótt um framlengingu í eitt ár í viðbót, ekki skal 

endurnýja samninginn oftar en einu sinni nema í algjörum undantekningum 

(Barnaverndarlög, nr. 80/2002). Sama á við um styrkt fóstur en 

Barnaverndarstofa getur veitt leyfi til að endurnýja samning um styrkt fóstur í 
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sérstökum tilvikum (Reglugerð um fóstur, nr. 804/2004). Með þessu er verið að 

undirstrika þörf barnsins fyrir stöðugleika og um leið er verið að leggja 

megináherslur á barnaverndarlögin, að hugsa um hagsmuni barnsins. 

Tímabundið fóstur á ekki að standa yfir lengur en tvö ár, það er talið fyllilega 

nægur tími til að láta á það reyna hvort hægt sé að bæta aðstæður barnsins eða 

vinna með vanda þess og/eða foreldranna svo að barnið geti flutt aftur heim 

(Barnaverndarstofa, 2006). 

Með varanlegu fóstri er átt við að barn er vistað hjá fósturforeldrum þar 

til að forsjárskyldur falla niður sem verður þegar barn er lögráða. Barn er látið í 

varanlegt fóstur þegar ekki er unnt að bæta aðstæður barnsins á neinn annan 

hátt. Tilgangur með því er að tryggja að það fái umönnun, öryggi og stöðugleika 

sem það þarf til að það þroskist og dafni á eðlilegan hátt og geta þar af leiðandi 

tekist á við daglegt líf (Barnaverndarstofa, 2006). Áður en tekin er ákvörðun um 

varanlegt fóstur skal fara fram reynslufóstur. Markmið með reynslufóstri er að 

kanna hvort aðstæður á fósturheimili henti þörfum og hagsmunum barnsins. 

Gert er ráð fyrir því að barn sé eigi styttra en þrjá mánuði og ekki lengur en eitt 

ár. Á þeim tíma ætti að vera komin reynsla á hvort aðstæður henti viðkomandi 

barni (Reglugerð um fóstur, nr. 804/2004). Frá árinu 2004 til 2008 hafa á fjórða 

hundrað barna dvalið hjá fósturforeldrum árlega að jafnaði. Árið 2008 voru 195 

börn í varanlegu fóstri, 136 börn í tímabundnu fóstri og 21 barn í styrktu fóstri 

(Barnaverndarstofa, 2010).  

1.5. Fósturforeldrar 

Fósturforeldrar eru þeir sem hafa ákveðið að taka að sér barn fyrir foreldra sem 

geta ekki séð fyrir börnum sínum (Lee og Nistivoccia, 1989). Starf fósturforeldra 

getur verið erfitt, oft má heyra sögusagnir í fjölmiðlum um að barnavernd sé að 

ráðstafa börnum í fóstur að óþörfu og á heimili þar sem aðstæður eru 

örugglega ekkert betri en á þeirra eigin. Ekki nóg með sögusagnir þá eru 

fósturforeldrar oft að taka á móti börnum sem hafa átt mjög erfitt tímabil og 

jafnvel slæma æsku, sem gerir vistunina erfiða fyrir fósturbarnið og 

fósturforeldra (Sigríður Jónsdóttir, 1993).  
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Áhugi fólks á því að verða fósturforeldrar hér á landi hefur aukist. Má 

þar nefna að umsóknir um að gerast fósturforeldri jukust úr 44 frá árinu áður í 

54 ef talið er fyrstu níu mánuðina ársins 2008. Árið 2009 sóttu 67 einstaklingar 

um að gerast fósturforeldri af öllu landinu en þeim fækkaði niður í 57 árið 2010 

(Barnaverndarstofa, 2010; Barnaverndarstofa, 2011). Fósturforeldrar eru í því 

hlutverki að styðja börn allan sólarhringinn. Fósturforeldrar eru til staðar um 

ákveðinn tíma, þeir fá að njóta þess að elska fósturbörnin með öðrum 

foreldrum og að hjálpa börnunum og foreldrum til að halda sambandi við hvort 

annað. Fósturforeldrar eru ekki á hverju strái en þetta eru einstaklingar sem 

vilja styðja við börnin sín án neinna opinberra réttinda. Fósturfjölskyldur hafa 

sömu gæði og aðrar fjölskyldur, þær standa saman sem liðsheild (Lee og 

Nistivoccia, 1989). 

Rannsóknir sýna að ákveðnir persónuleikaþættir fósturforeldra hjálpa til 

við að fóstur gangi vel (Brown, 2008). Það er ekki nóg að fósturforeldrar uppfylli 

þau skilyrði sem eru sett í lögum og reglugerðum, einnig er gott að þeir geti 

sýnt barninu hlýju, þolinmæði, virðingu og skilning. Gott er þegar 

fósturforeldrar geta náð trausti við fósturbarnið ásamt trúnaði. Atriði eins og 

heiðarleiki, agi og hvatning til jákvæðrar sjálfsstyrkingar eru atriði sem ætlast er 

til að barnið upplifi. Fósturforeldrar skulu leggja allt í að ná settum markmiðum í 

skriflegum fóstursamningi (Barnaverndarstofa, 2008).  

 Í rannsókn sem gerð var af Cole (2005) á fósturforeldrum kom fram að 

með þáttum eins og umhyggju, hlýju og vilja til að taka börnin inn í fjölskylduna 

ná fósturforeldrar betri tengslum við fósturbarnið. Reynsla af vistun fósturbarna 

og að þeir hafi farið á uppeldisnámskeið er einnig mikilvægt. Sýnt hefur verið að 

ef fósturforeldrar hafa þessa eiginleika þá gengur vistun betur fyrir sig. 

Fósturforeldrar, sem gengur vel með fósturbörn, eru hlýir og barngóðir 

umönnunaraðilar sem hafa góða þekkingu á uppeldisaðferðum og hafa 

tileinkað sér árangursríkar og lausnamiðaðar aðferðir við barnauppeldi (Cole, 

2005). Aðrar rannsóknir sýna að ef fósturforeldrar finna að þeir eru mikilvægir í 

augum félagsráðgjafa og ýmissa stofnana sem tengjast barninu hjálpar það til 

við að vistun gangi betur. Einnig skiptir máli fagleg ráðgjöf og námskeið fyrir 

fósturforeldra og tengslin við þjónustuaðilana. Einnig er mikilvægt að boðið sé 
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upp á einstaklings- og fjölskyldumeðferð fyrir og eftir vistun barnsins (Brown, 

2008).  

Morgan (2005) gerðir rannsókn á fósturforeldrum. Hann tók viðtöl við 

börn sem höfðu verið vistuð á fósturheimili og við fósturforeldra. Spurðar voru 

spurningar um ýmis málefni. Eitt af því sem rætt var við fósturbörnin var um 

líðan og aðstæður í fóstri. Helstu niðurstöður úr þessari rannsókn voru að 

börnunum fannst að fósturforeldrar hugsuðu um þau eins og þau væru sín eigin 

börn. Börnunum fannst þau fá góðan stuðning, fleiri möguleikar opnuðust fyrir 

þau og þeim fannst betra að fá að búa hjá fjölskyldu heldur en á stofnun. Þá 

sögðu börnin að þeim gengi vel í skóla, þeim fannst þau vera öruggari og fundu 

fyrir sjálfstæði. Hinsvegar fannst börnunum að það versta við að vera vistuð 

utan heimilis væri að missa af því að alast upp með sínum kynforeldrum og 

bestu vinum sínum og þau fundu fyrir því að finnast þau ekki vera hluti af 

fósturfjölskyldunni. 

1.5.1. Aðdragandi og ferli fósturforeldra 

Ef einstaklingar óska eftir því að taka barn í fóstur þarf að sækja skriflega um 

það til Barnaverndarstofu. Umsækjendur þurfa að ákveða hvort þeir vilja taka 

barn í styrkt, tímabundið eða varanlegt fóstur. Fósturforeldrar þurfa að vera í 

stakk búnir til að veita barni öryggi og þá umönnun sem þeim er skylt að veita til 

þess að mæta þörfum barns sem hefur búið við óöruggar aðstæður eða hefur 

átt við erfiðleika að etja. Þá þurfa fósturforeldrarnir sjálfir að búa við öruggar 

aðstæður, hafa góða heilsu og hafa það gott fjárhagslega (Reglugerð um 

ráðstöfun barna í fóstur, nr. 532/1996). 

Þeir einstaklingar sem brotið hafa af sér samkvæmt hegningarlögum um 

kynferðisleg afbrot gegn einstaklingi sem ekki hefur náð 18 ára aldri hafa ekki 

rétt á því að verða fósturforeldrar (Almenn hegningarlög, nr. 19/1940). 

Væntanlegir fósturforeldrar skrifa greinargerð um ástæður þess að þeir vilja 

taka barn í fóstur. Ef foreldrar eiga barn sem hefur náð 15 ára aldri þarf að fá 

samþykki frá þeim aðila. Barnaverndarstofu ber að afla upplýsinga um hvort að 

sá einstaklingur sé á sakaskrá og sérstaklega þarf að kanna hvort hann hafi 
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fengið refsidóm vegna brota á ákvæðum samkvæmt hegningarlögum 

(Reglugerð um fóstur, nr. 804/2004).  

Barnaverndarstofa fer yfir þau úrræði sem barnaverndarnefnd hefur lagt 

fyrir og skoðar hvort fósturúrræðið þjóni bestum tilgangi fyrir barnið. Þegar 

barnaverndarnefnd hefur sýnt fram á með rökum að ekki sé hægt að verja 

hagsmuni barnsins með öðru en að það fari í fóstur eða vistun er það gert. 

Aldrei skal mismuna börnum sem eru látin í fóstur vegna sömu aðstæðna eftir 

kynferði, kynþætti, húðlit, trúarbrögðum, eignum, fötlun eða nokkru öðru sem 

tengist stöðu barnsins. Þegar ákvörðun er tekin um að barn fari út af heimilinu 

þarf barnaverndarnefnd að meta hvort barnið ætti að vistast hjá ættingjum, 

vinum eða ókunnugum aðilum, allt eftir því hvort það þjóni hagsmunum 

barnsins. Barnaverndarnefnd gerir áætlun um vistun eða fóstur í samvinnu við 

barn eða forsjáraðila eftir atvikum. Í þeirri áætlun kemur fram markmið, 

tímalengd og endurskoðun (Bryndís S. Guðmundsdóttir og Jón Björnsson, 

2008). 

Barnaverndarstofa fær afhenta umsókn frá fósturforeldrum, með henni 

þarf að fylgja læknisvottorð, umsögn frá ættingja, vinnuveitanda og 

skattframtöl síðustu tvö ár. Barnaverndarstofa óskar eftir umsögn frá 

barnaverndarnefnd í heimaumdæmi væntanlegra fósturforeldra 

(Barnaverndarstofa, 2006; Reglugerð um ráðstöfun barna í fóstur, nr. 

532/1996).  

Í umsögn frá barnaverndarnefnd skal lýsa fjölskylduhögum, umhverfi og 

aðstæðum væntanlegra fósturforeldra. Við gerð umsagnar á fósturforeldrum 

skal starfsmaður barnaverndarnefndar heimsækja umsækjendur a.m.k. einu 

sinni í heimahús þeirra. Þá skal starfsmaður barnaverndarnefndar skila inn 

greinargerð um væntanlega fósturforeldra, þeim skal vera gefinn frestur til að 

koma með athugasemdir á þeirri greinargerð. Áður en fósturforeldrar fá leyfi 

þurfa þeir samkvæmt 9. gr. reglugerðar um fóstur að sækja uppeldisnámskeiðið 

Foster Pride sem er á vegum Barnaverndarstofu. Barnaverndarstofa hefur leyfi 

til að ráðstafa fósturbarni í hendur fósturforeldra ef það tekst ekki að senda þá 

á námskeið áður en barn er vistað í fóstur (Reglugerð um fóstur, nr. 804/2004). 

Þegar meta skal umsókn er sérstaklega horft á hvort einstaklingur/ar geti alið 
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upp barn, komið á móts við þarfir barns og tekið á misfellum í þroska þess. 

Fósturforeldri þarf að geta stutt tengsl milli barns og kynforeldra þegar við á og 

verið í samvinnu með barnaverndarnefndum og þeim sem koma að umönnun 

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

Í hvert skipti sem fósturforeldrar vilja taka nýtt barn í fóstur þarf að 

sækja um það sérstaklega til Barnaverndarstofu. Ef liðin eru tvö ár á milli þá skal 

ætíð fá upplýsingar um sakaskrá viðkomandi. Áður en leyfi er gefið að nýju, skal 

starfsmaður barnaverndarnefndar úr heimabyggð umsækjanda heimsækja 

hann á heimili hans. Við afgreiðslu nýrrar umsóknar er fyrst og fremst verið að 

athuga hvort einhverjar breytingar hafa orðið á högum umsækjanda sem getur 

haft áhrif á umönnun fósturbarns. Ef fósturbarn er þegar til staðar á viðkomandi 

heimili þarf að meta hvort koma nýs fósturbarns getur haft áhrif á fósturbarnið 

sem er fyrir og einnig er skoðað hvort það henti hagsmunum barnsins sem er 

væntanlegt (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). 

Árið 2008 sóttu 64 heimili um að gerast fósturforeldrar, flestir sem sóttu 

um voru í Reykjavík og nágrenni. 67 umsóknir bárust árið 2009 en þeim fækkaði 

um 10 og voru 57 árið 2010 (Barnaverndarstofa, 2010). 

1.5.2. Stuðningur barnaverndaryfirvalda við fósturforeldra 

Heimilislíf fósturforeldra raskast við að fá fósturbarn, það koma inn nýjar venjur 

og uppfylla þarf nýjar kröfur. Þess vegna er nauðsynlegt að undirbúa 

fósturforeldra vel fyrir það hlutverk að taka barn í fóstur, sem og fósturbarnið 

sjálft (Barnaverndarlög, nr. 80/2002). Undirbúningurinn felst m.a. í því að fara á 

námskeið og veita upplýsingar um barnið og stöðu þess. Til að allt gangi vel þarf 

að ræða væntanleg áhrif á líf þeirra og fósturbarnsins og hvort að 

fósturforeldrar hafi eða þurfi einhvern frekari stuðning. Fósturforeldrar eru oft í 

teymi við starfsmenn barnaverndarnefndar. Ef fósturforeldrar eru með barn í 

tímabundnu fóstri er mikilvægt að kynforeldrar séu hluti að teyminu, þar sem 

verið er að vinna í því að barnið fari heim aftur. Þá er mikilvægt að 

fósturforeldrar fái góðan stuðning þegar fósturbarnið er komið inn á heimilið, 

það getur skipt sköpum um hvort markmiðum um fósturráðstöfun sé náð eða 

ekki (Reglugerð um fóstur, nr. 804/2004). 
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Fram kemur í 26. gr. reglugerðar um fóstur að það skuli veita 

fósturforeldrum góðan stuðning á meðan fósturbarn dvelur hjá þeim. Áður en 

fóstursamningur er gerður er nauðsynlegt að samið sé um hversu mikill 

stuðningur það skal vera. Stuðningur getur m.a. falið í sér viðtöl fyrir barn hjá 

sálfræðingi eða geðlækni, það á sérstaklega við þegar um styrkt fóstur er að 

ræða. Þá á að bjóða upp á handleiðslu fyrir fósturforeldra og reglubundna 

samráðsfundi þar sem fósturforeldrar, kynforeldrar og starfsmenn frá 

barnaverndarnefnd hittast og fara yfir málin. Allur stuðningur er ákvarðaður út 

frá þörfum barnsins (Reglugerð um fóstur, nr. 804/2004). Barnavernd er skylt 

að heimsækja fósturbarnið eigi sjaldnar en einu sinni á ári, þó oftar ef talið er 

þess þurfa (Barnaverndarlög, nr. 80/2002). 

Úr rannsókn Morgans (2005) töluðu fósturforeldrar um að þeirra versta 

upplifun við það að taka barn í fóstur væri að hafa ekki nægan stuðning, þeir 

væru þreyttir, stressaðir og skortur væri á fjármagni. Fósturforeldrar ályktuðu 

að fósturbörnum myndi ganga betur ef það kæmi meira fjármagn með þeim. 

Einnig töldu fósturforeldrar að skólayfirvöld og félagsþjónustan þyrftu að 

samræma sig betur um það hvernig skyldi standa að málefnum fósturbarna. Um 

33% fósturforeldra sögðu að þeir væru ekki sáttir við hve litlar upplýsingar þeir 

fengu um barnið, eins og upplýsingar um heilsufar barnsins, 

bakgrunnsupplýsingar um fjölskyldulíf þeirra og hegðunarerfiðleika. 

Fósturforeldrar töldu að þessar upplýsingar gætu hjálpað til við uppeldið þegar 

fósturbarn myndi koma til þeirra.  

1.5.3. Námskeiðið Foster Pride 

Foster Pride er uppeldisnámskeið sem haldið er fyrir einstaklinga sem eru að 

sækja um að taka barn í fóstur. Samkvæmt reglugerð um fóstur skulu 

fósturforeldrar sækja námskeiðið áður en þeir taka að sér barn í fóstur en ef 

fósturforeldrar eru þeir réttu fyrir fósturbarnið skal það tekið til greina og 

metið, ef svo er ákveðið þá skulu fósturforeldrar taka námskeiðið síðar 

(Reglugerð um fóstur, nr. 804/2004). 

Foster Pride er bandarískt kennsluform og uppbyggt sem 

undirbúningsnámskeið fyrir fósturforeldra. Hugmyndafræði Pride-námskeiðs er 
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líkan sem er hannað til að styðja og þróa fósturfjölskyldur, finna styrki þeirra og 

kosti. Námskeiðið miðar að því að leggja mat á hæfni umsækjanda auk þess að 

veita nauðsynlega þjálfun og undirbúning fósturforeldris við að fá barn í vistun. 

Námskeiðið byggist á fyrirlestrum, umræðum, hópavinnu, æfingum ásamt því 

að fá verkefni heim. Ef hjón eru að sækja um hlutverkið fósturforeldri verða þau 

bæði að mæta á námskeiðið. Námskeiðið stendur yfir í 10 vikur, 10 lotur, þrjár 

klukkustundir í senn. Á meðan námskeið stendur yfir eru áætlaðar þrjár til fjórar 

heimsóknir til væntanlegra fósturforeldra með kennurum námskeiðsins. Í 

upphafi námskeiðs fá foreldrar lífsbók, í henni eru spurningar um þátttakendur 

og aðstæður hjá þeim. Notast er við þessa bók til að meta hvort umsækjendur 

séu hæfir til að verða fósturforeldrar (Barnaverndarstofa, 2003). 

Á námskeiðinu er m.a. farið í hvers sé að vænta þegar barn er tekið í 

fóstur, hver sé ávinningur þess og hverjar séu fórnir þess að verða 

fósturforeldri. Foreldrar horfa á myndband sem á að gefa innsýn inn í það 

hvernig líf fósturforeldra er. Rætt er um hversu mikilvægt er að veita barni 

öryggi og tengsl hjá fjölskyldu. Farið er inn á hversu erfitt getur verið fyrir barn 

að aðlagast breyttum aðstæðum, þar sem miklar tilfinningar eru hjá börnum 

eins og sorg og missir. Farið er í þætti sem geta hjálpað fósturforeldrum að 

takast á við það. Mikilvægt er að styrkja barn og vera í góðri samvinnu við 

barnaverndaryfirvöld, til að styrkja varanlegt samband milli fósturbarns og 

fósturforeldra. Námskeiðið endar svo á því að leyfa væntanlegum 

fósturforeldrum að velta því fyrir sér hvort þeir vilji taka þá ákvörðun að verða 

fósturforeldri (Christenson og McMurtry, 2007; Barnaverndarstofa, e.d.).  

1.6. Fóstursamningur 

Við upphaf fósturráðstöfunar er starfsmönnum barnaverndarnefndar skylt í 

öllum tilvikum að útbúa skriflegan samning áður eða um leið og barn fer í 

fóstur. Sá samningur er gerður til að starfsmenn barnaverndarnefnda og 

fósturforeldrar geti náð samkomulagi um ýmis atriði eins og lengd fósturtíma, 

greiðslur og stuðning á meðan vistun stendur yfir. Þá á að koma fram í samningi 

hvert sé lögheimili barnsins, forsjárskyldur fósturforeldra, umgengni barnsins 

við kynforeldra og nákomna. Það síðastnefnda er ekki samningsatriði hjá 
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fósturforeldrum heldur barnaverndarnefndar (Barnaverndarlög, nr. 80/2002). 

Markmiðið með fósturráðstöfun verður að vera skýr, hver sé staða hvers aðila 

og einnig hversu lengi barnið á að vera í fóstri. Sú tímalengd ræðst fyrst og 

fremst af þeirri áætlun sem gerð hefur verið í máli barnsins, þá oftast í 

samvinnu við kynforeldra. Þetta er mikilvægt til að allir aðilar, ekki síst barnið, 

viti hvenær það fer heim. Það getur valdið barninu, fósturforeldrum og 

kynforeldrum miklum óróa ef tímalengd fóstursins er óljós. Fóstursamningur er 

alltaf gerður með þeim fyrirvara að hann falli úr gildi ef krafa kynforeldris um 

endurskoðun ráðstöfunar barnaverndarnefndar nái fram að ganga (Reglugerð 

um fóstur, nr. 804/2004). 

Í fóstursamningi kemur fram hversu háa upphæð fósturforeldrar fá þegar þeir 

taka barnið í fóstur. Fósturlaun og framfærslueyrir skulu að lágmarki vera sem 

samsvarar tvöföldum barnalífeyri. Þegar fósturforeldrar eru með barn í styrktu 

fóstri skal framfærsla og fósturlaun vera sem samsvarar sjöföldum barnalífeyri 

frá sveitarfélagi sem vistar barnið og tíföldu frá ríki. Inni í þessum greiðslum er 

gert ráð fyrir almennum kostnaði sem felst í umsjón barns svo sem; mat, 

skólakostnaði, tómstundum, vasapening og fleira. Fósturforeldrar geta fengið 

greiðslu fyrir sérstakri meðferð barnsins og ferðakostnað ef við á. Þessum 

sérstökum aukagreiðslum er oftast vitað af áður en fóstursamningur er gerður. 

Ef upp kemur ófyrirsjáanlegur kostnaður þarf að sækja um það sérstaklega, eigi 

síðar en sex mánuðum eftir að fósturforeldri var kunnugt um útgjöldin 

(Reglugerð um fóstur, nr. 804/2004). 

1.7. Aðkoma félagsráðgjafa  

Flestir sem vinna í barnavernd eru félagsráðgjafar. Nám félagsráðgjafa er eina 

námið sem kennt er sérstaklega um barnavernd (Anny G. Haugen, 2008). 

Fagmaður getur valið sér nálgun eftir hugmyndafræðilegum áherslum sínum. Í 

starfi félagsráðgjafa er hann sérstaklega bundinn tveimur þáttum, siðareglum 

starfsstéttarinnar ásamt siðferðilegri hollustu við fagið og hins vegar menntun 

(Lára Björnsdóttir, 2006). Áhersla er á heildarsýn í starfi því það gerir honum 

kleift að horfa á einstaklinginn út frá öllum sviðum í lífi hans en það nær til 

félagslegra, andlegra og líkamlegra þátta (Farley o.fl., 2009).  
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Félagsráðgjafi verður að þekkja til samfélagsins og vera hæfur í að greina 

hvaða úrræði henti best fyrir einstakling og þekkja og skilja kenningar um 

mannlega hegðun. Hann hefur góða þekkingu á því hvaða úrræði eru í boði í 

samfélaginu (Bernler og Johanson, 1995). Þá eru aðstæður viðkomandi 

skoðaðar frá öllum hliðum og í samhengi við umhverfi, aðstæður og þá þætti 

samfélagsins sem máli skipta (Lára Björnsdóttir, 2006). 

Félagsráðgjafinn hefur það hlutverk að hvetja og sameinar einstaklinga, 

kennir einstaklingum að taka ábyrgð á eigin lífi og auka færni og kunnáttu 

einstaklings almennt. Hann sér einnig um að eftirfylgni með verkefnum sé til 

staðar við stofnanir, félög og samfélagið í heild svo úr verði ein heild með 

sameiginlegum markmiðum (Farley o.fl., 2009). 

Félagsráðgjafi kemur að fósturmálum á öllum stigum málsins. 

Barnaverndarstofa hefur útfært staðla fyrir vistun fósturbarna utan og innan 

heimilis sem farið er eftir og þar er kveðið vandlega á um hvernig 

ákvörðunarferlið er þegar barn á að fara í fóstur (Bryndís S. Guðmundsdóttir og 

Jón Björnsson, 2008). Þegar unnið er með skjólstæðingi skal mæta honum með 

opnum hug og með skilningi á vanda hans hvort sem vandamál hans er 

einstaklingsbundið eða félagslegt. Skoða þarf aðstæður skjólstæðings frá öllum 

sjónarhornum og persónuleika sem og greina tengsl hans við umhverfið eins og 

fjölskyldu, vini, ættingja, vinnufélaga og í raun allt samfélagið í heild sinni 

(Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Starfsmenn barnaverndar vinna eftir barnaverndarlögum og reglugerð 

um fóstur. Í barnaverndarlögum kemur fram hvernig stuðningur, eftirlit og fleira 

skal vera með fósturbarni, fósturforeldrum og kynforeldrum (Barnaverndarlög, 

nr. 80/2002).  
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2. Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðarfræði rannsóknarinnar, undirbúning og 

framkvæmd. Fjallað verður um val á þátttakendum, gagnasöfnun og greiningu 

gagna. Hér eru rannsóknarspurningar sem verður svarað. 

1. Hvert er ferlið sem einstaklingur fer í gegnum til að verða fósturforeldri? 

2. Hvaða stuðning telja fósturforeldrar sig þurfa frá starfsmanni 

barnaverndar á meðan vistun stendur yfir? 

2.1. Rannsóknaraðferðir 

Rannsóknin er eigindleg sem leitast eftir að útskýra félagslegan veruleika og 

útskýra hvaða þýðingu ákveðin atriði hafa fyrir þann sem er að rannsaka. Dýpri 

skilning er hægt að öðlast á aðstæðum og upplifun einstaklinga þegar notuð er 

eigindleg rannsóknaraðferð. Rannsakandinn þarf að setja sig í spor 

einstaklinganna en fyrst og fremst þarf rannsakandinn að leggja sig fram við að 

skilja einstaklingana á þeirra eigin forsendum. Eigindleg rannsókn er 

rannsóknaraðferð sem er notuð til þess að rannsakandinn geti öðlast heildarsýn 

á lífi og aðstæðum fólks. Með aðferðinni getur rannsakandinn öðlast skilning á 

merkingu sem fólk leggur í sitt líf. Úrtakið í rannsókninni er ekki stórt og því ekki 

hægt að alhæfa út frá niðurstöðum yfir á þýði (Esterberg, 2002).  

Þegar eigindleg rannsóknaraðferð er notuð er rannsakandi að þróa 

kenningu á meðan gagnaöflun stendur yfir. Þá er rannsakandi með aðleiðslu, þá 

er hann ekki með fyrirfram mótaða tilgátu, heldur er farið út á vettvang og 

gerðar raunvísindalegar athuganir og búin er til tilgáta, niðurstöður rannsóknar 

leiða rannsakanda að tilgátu. Meðal aðferða sem eru notaðar í eigindlegum 

rannsóknum eru opin viðtöl (Taylor og Bogdan, 1998).  

 Í rannsókninni var notast við hálfopið viðtal sem er ein nálgunin á 

viðfangsefninu í eigindlegum rannsóknum. Tekin voru hálfopin viðtöl við 

einstaklinga og stuðst var við óstaðlaðan spurningalista. Þessi aðferð líkist 

frekar samtali en viðtali þar sem í flestum tilfellum er ekki þörf á að fylgja 

spurningalistanum eftir lið fyrir lið. Með hálfopnum viðtölum er markmið 

rannsakandans að einbeita sér að því viðfangsefni sem hann er að rannsaka. 

Rannsakandinn hlustar gaumgæfilega eftir því hvernig einstaklingurinn tjáir 
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með eigin orðum upplifun sína og hugmyndir á viðfangsefninu og elta uppi eða 

vera stýrandi með spurningum um aðalatriðin sem hann er að rannsaka í 

frásögn einstaklingsins (Taylor og Bogdan, 1998; Esterberg, 2002).  

 2.2. Undirbúningur og framkvæmd 

Undirbúningur að rannsókninni hófst í júní 2010 og stóð rannsóknin yfir þar til í 

desember 2010. Viðmælendur voru valdir með markvissu úrtaki. Í markvissu 

úrtaki eru valdir þátttakendur sem taldir eru geta gefið innsýn í efni rannsóknar 

(Esterberg, 2002). 

Fósturforeldrar sem rannsakandi tók viðtal við hafa verið með börn í 

fóstri frá 6 mánuðum upp í tíu ár. Eftir að fósturforeldrar gáfu samþykki til að 

taka þátt í rannsókninni setti rannsakandi sig í samband við þátttakendur. 

Ákveðið var í sameiningu að rannsakandi færi inn á heimili þeirra til að taka 

viðtalið. Rannsakandi var með fyrirfram tilbúinn viðtalsvísi. Hvert viðtal stóð yfir 

í um það bil eina klukkustund. Áður en viðtalið hófst greindi rannsakandi frá því 

til hvers var ætlast af þeim, þau voru látin vita af því að allar upplýsingar sem 

kæmu fram væru í trúnaði. Þá var bent á að viðkomandi gæti hætt þátttöku í 

rannsókn hvenær sem væri. Eins og kemur fram hjá Kvale (1996) þá er 

nauðsynlegt að gæta þess við vinnslu rannsóknargagna að upplýsingar um 

þátttakendur séu ekki þekkjanlegar. 

2.2.1. Siðferðileg álitamál 

Í félagsvísindarannsóknum er viðfangið mannleg hegðun og manneskjur, þar af 

leiðandi er sú hætta fyrir hendi að þátttakendur í rannsóknum eða einstaklingar 

tengdir þeim geti skaðast á einhvern hátt. Rannsakendur þurfa því allir að huga 

að siðferðilegum þáttum og spyrja sig eftirfarandi spurninga og hafa að 

leiðarljósi: Á hvaða hátt á að framkvæma rannsóknina svo enginn hljóti skaða 

af? Hvernig samband á að vera á milli rannsakanda og þátttakenda? Hvernig 

valdahlutverk er á milli rannsakanda og þátttakenda? Hver hagnast á 

félagsvísindarannsóknum og að lokum hver ætti að njóta góðs af 

rannsóknunum? Til þess að hjálpa rannsakendum við að setja sér siðferðileg 

mörk er gott að styðjast við siðferðilegar reglur sem settar hafa verið fram af 

faglegum stofnunum. Siðferðilegar reglur búa til ramma um hegðun 
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rannsakanda (Esterberg, 2002). Rannsakandi tilkynnti rannsóknina til 

Persónuverndar samkvæmt lögum nr. 77/2000. Allir viðmælendur undirrituðu 

upplýst samþykki. Í fylgiskjalinu kom fram hvert markmið rannsóknarinnar væri 

og hver væri ábyrgðarmaður hennar. Þátttakendur voru upplýstir um alla þætti 

rannsóknarinnar svo sem til hvers væri verið að gera rannsókn og hvert 

markmið hennar væri. Greint var frá til hvers var ætlast af viðmælendum, 

fjallað var um trúnað, dulkóðun og að viðkomandi gæti hætt þátttöku í 

rannsókninni ef hann vildi, hvenær sem væri áður en rannsókn væri lokið. 

Rannsakandi gætti þess að sýna nærgætni í spurningum sínum við viðmælendur 

til að valda þeim ekki skaða.  

2.2.2. Mikilvægi rannsóknarinnar 

Rannsókn höfundar beinist fyrst og fremst að fósturforeldrum. Flestar 

rannsóknir hafa skoðað fósturbörn. Höfundur telur mikilvægt að fá innsýn inn í 

hvernig ferlið gengur fyrir sig að verða fósturforeldri og hvernig stuðning það 

fær á meðan vistun stendur yfir. Telur höfundur mikilvægt að skoða hvort 

starfsmenn barnaverndarnefndar vinni eftir settum reglum eins og fram kemur í 

reglugerð um fóstur nr. 804/2004. 

2.2.3. Takmarkanir rannsóknarinnar 

Við gerð rannsóknar er ekki hægt að alhæfa um stóran hóp þar sem 

rannsakandi tók einungis viðtal við þrjú pör. Rannsakandi getur haft áhrif á 

viðmælanda þar sem hann er að taka persónulegt viðtal við hann. Rannsakandi 

getur haft áhrif á rannsókn þar sem hann getur komið sínum skoðunum að til 

dæmis með því að hafa spurningar leiðandi við viðmælanda. Þess vegna er 

mikilvægt fyrir rannsakanda að vera hlutlaus. 

2.2.4. Veikleikar og styrkleikar eigindlegra rannsókna 

Rannsakandi leitast eftir með sinni eigindlegri rannsókn að lýsa upplifun og mati 

annarra á aðstæðum sínum. Veikleiki rannsóknaraðferðarinnar er sá að ekki er 

hægt að alhæfa um niðurstöðu. Styrkleiki þessara rannsókna er að 

sameiginlegir þættir um upplifun viðmælenda er grunnur að frekari 

rannsóknum (Esterberg, 2002). 
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2.3. Kynning á þátttakendum  

Þátttakendur eru þrenn hjón, þrjár konur og þrír karlmenn sem eru starfandi 

fósturforeldrar í dag á aldrinum 42 til 58 ára. Viðmælendur hafa verið með börn 

í styrktu og tímabundnu fóstri, ein hjón hafa verið með stúlku í varanlegu fóstri. 

Þessi þrjú pör áttu öll börn áður en þau tóku að sér börn í vistun. Nöfn á 

viðmælendum eru ekki þeirra raunverulegu nöfn. Allir viðmælendurnir eru giftir 

og utan af landi.  

Anna og Björn eru nýbyrjuð sem fósturforeldrar, Anna er leikskólastjóri 

og Björn vinnur í meðferðargeiranum. Þau eiga tvö börn saman en fyrir á Anna 

stúlku sem er flutt að heiman. Þau hafa verið með tvo drengi á aldrinum 8 og 10 

ára í 6 mánaða tímabundnu fóstri. Stefnt er þó að því að þau verði 

stuðningsfjölskylda fyrir drengina aðra hverja helgi. 

Díana og Einar hafa verið með börn í tímabundnu og styrktu fóstri. Það 

er atvinna þeirra að sjá um fósturbörn en ásamt því reka þau smá búskap á 

bóndabýli sínu til að auka tekjurnar. Einar er kennari að mennt en Díana hefur 

verið heimavinnandi og alið upp börnin þeirra. Þau eiga þrjú börn saman en 

Díana á þrjú börn af fyrri sambúð. Þau hafa verið með mörg fósturbörn hjá sér, 

svo mörg að þau vita eiginlega ekki töluna. Nú í dag eru þau með fjögur 

fósturbörn hjá sér, eina stelpu í styrktu fóstri, einn strák sem er búinn að vera í 

12 mánuði, ein strák verður hjá 6.vikur og síðan eina stelpu sem verður hjá 

þeim í sex vikur.  

Fanney og Geir hafa það að atvinnu sinni að vera fósturforeldrar. Geir 

hefur þó verið að vinna á öðrum stöðum en er ekki að því að svo stöddu. 

Fanney var dagmamma í mörg ár, einnig eru þau með sumardvöl á sumrin sem 

er úrræði á vegum barnaverndaryfirvalda. Þau Fanney og Geir eiga fjögur börn 

saman og í dag eru þau öll flutt að heiman. Þau hafa verið fósturforeldrar frá 

árinu 2006. Í heildina hafa þau verið með sjö fósturbörn.  

2.4. Skráning og úrvinnsla 

Skráning gagna fór þannig fram að höfundur tók viðtölin upp á upptökutæki og 

sló þau svo inn frá orði til orðs í tölvu. Samtals voru viðtölin 90 blaðsíður. Viðtöl 

og skráning eru öll dulkóðuð, þ.e. nöfnum og staðháttum er breytt og 
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þátttakendum gefin dulnefni svo ekki er hægt að rekja viðtölin til 

viðmælendanna. Greining gagna fór fram á þann hátt að notuð var aðferð sem 

nefnist hálfopin kóðun. Rannsakandi marglas yfir gögnin og eftir því sem hann 

komst betur inn í textann byrjaði hann að sjá munstur og sameiginlega þætti í 

viðtölunum. Þegar höfundur var að flokka þemu var hann búinn að kynna, 

þekkja og skilja flokkun gagna. Við yfirlesturinn komu fram þemu sem skipt var 

upp í meginþemu og undirþemu. 

 

 

  



28 
 

3.Niðurstöður 

Mismörg fósturbörn höfðu verið eða bjuggu á fósturheimilunum sem höfundur 

heimsótti. Flest börnin sem eru eða hafa verið á heimilunum voru á skólaaldri. 

Aðstæður barnanna voru misjafnar, sum voru að koma af öðru fósturheimili, 

meðferðarheimili eða vistheimili. Þemu í rannsókninni eru fjögur. Fyrsta þema 

er undirbúningur fósturforeldra þar sem komið verður inn á námskeiðið Foster 

Pride. Annað þema hjá er upplýsingaskortur frá barnaverndarnefnd til 

fósturforeldra og þar fannst undirþema sem er skóli. Þriðja þemað eru 

samskipti. Fjórða þemað er stuðningur sem veittur er til fósturforeldra frá 

barnaverndarnefnd á meðan barn er í vistun. 

3.1. Undirbúningur 

Ástæður fósturforeldra fyrir því af hverju þau tóku börn í fóstur voru misjafnar. 

Ástæðan fyrir að Anna og Björn ákváðu að gerast fósturforeldrar voru að þau 

vildu láta gott af sér leiða, þau greindu frá því að í gegnum vinnu sína hafa þau 

kynnst því að allir hafa það ekki jafn gott. 

Við viljum bara láta gott af okkur leiða, við eigum sko ekki 

mikinn pening til að styrkja önnur börn svo þetta er góð leið 

til að hjálpa til. 

Díana og Einar kynntu sér málin og ákváðu að taka að sér börn í fóstur. Ástæður 

fyrir því að hafa valið fósturforeldra sem atvinnugrein var sú að erfitt hafi verið 

fyrir þau að sækja í næstu atvinnu og einhvern veginn hefur það æxlast þannig 

að skyldmenni hafi sótt til þeirra gegnum ævina til að vera hjá þeim svo þessi 

atvinnugrein hentaði þeim því vel:  

Ja, þetta bara skapar okkur ..hérna atvinnu hérna á staðnum 

því það er langt í kannski ..í annað atvinnutækifæri . 

Fanney og Geir eru búin að vera með börn í sumardvöl í langan tíma. Það var 

haft samband við þau frá barnaverndarnefnd einn daginn og þau spurð hvort 

þau hefðu áhuga á að taka að sér barn í varanlegt fóstur líkt og greint var frá: 

Við vorum eiginlega beðin fyrst, að taka stelpu í varanlegt 

fóstur og út frá því fórum við bara í þetta. 
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Misjafnt var hvernig fósturforeldrar undirbjuggu sig fyrir komu fósturbarnsins. 

Margvíslegum upplýsingum þurfi að svara líkt og viðmælandi sagði frá: 

Það var, þú sækir um og þú þarft að vera með hreint 

sakavottorð og þú þarft... Já það er gert ítarlegt viðtal við 

þig, mjög ítarlegt skilurðu, það er farið út í skyldmenni og 

ótrúlegustu spurningar.. spurt er um systkini, stöðu og hvað 

gerir þú. 

Díana, Einar og Anna og Björn keyptu allt nýtt fyrir fósturbörnin. Hjá Fanneyju 

og Geir var þessi ákvörðun tekin svo fljótt að þau höfðu ekki neinn tíma til að 

huga að þeim hlutum. Anna og Björn fengu upplýsingar frá vistheimilinu hvað 

þeim þætti skemmtilegast að gera og hverju þeir hefðu áhuga á, til dæmis 

hvaða fótboltalið væri í uppáhaldi hjá þeim. Anna og Björn komust að því að 

strákarnir héldu hvor með sínu fótboltaliðinu. Það var farið í það að innrétta 

herbergið hjá strákunum. Málaðir voru veggirnir inni í herbergjum þeirra með 

þeim lit sem táknaði það fótboltalið sem var í uppáhaldi hjá strákunum. Líkt og 

einn viðmælandi sagði frá: 

Þá bláu og rauðu, þá Cheelsy og manu og þóst eitthvað vera 

í því, þeir fíluðu það alveg í botn fannst strax þetta vera flott 

herbergi, flott dót og gátu verið að sýna okkur öll 

fótboltaspjöldin. 

Þegar Díana og Einar byrjuðu að taka að sér börn í fóstur lögðu þau mikið upp 

úr því að hafa herbergin snyrtileg alveg eins og þau gerðu fyrir sín eigin börn. 

Þau keyptu ný húsgögn inn í herbergin og ný leikföng handa fósturbörnunum 

líkt og þau greina frá: 

Alltaf lagt rosalega mikla áherslu á mikið af leikföngum og 

öll þessi umgjörð eins og ég væri að búa fyrir mín börn. 

Eins og fjallað var um hér að ofan er Foster Pride-námskeiðið þáttur í 

undirbúningi fósturforeldra til að búa sig undir komu fósturbarnsins. Skilyrði 

fyrir að fá leyfi sem fósturforeldri er að hafa sótt námskeiðið en stundum gerist 

það að fósturbarn kemur inn á heimilið áður en námskeið byrjar. Skiptar 
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skoðanir voru á því hvað viðmælendum fannst námskeiðið höfða til sín en flestir 

voru á þeirri skoðun að námskeiðið væri nauðsynlegur hluti af því að taka barn í 

fóstur. Þó fannst einum viðmælanda námskeiðið ekki höfða til sín sökum aldurs. 

Allir fósturforeldrarnir í þessari rannsókn höfðu tekið að sér barn í fóstur áður 

en þau náðu að klára námskeiðið. Anna og Björn voru rétt hálfnuð þegar hringt 

var í þau og þau beðin um að taka að sér tvo unga stráka. Þau telja að 

námskeiðið sé mjög gott og það komi inn á alla þá hluti sem fósturforeldrar 

þurfa að vita til þess að verða fósturforeldrar eins og eitt foreldrið sagði: 

Það hefði verið fínt að vera búinn að klára námskeiðið áður 

en við tókum að okkur drengina, þá hefðum við vitað miklu 

meira eins og sjálfa barnaverndarnefnd. 

Fanney og Geir fóru voru nýbúin að taka að sér barn í fóstur þegar þau byrjuðu 

á námskeiðinu. Þau ákveða að fara á námskeiðið um vorið og þau voru beðin 

um að taka að sér fyrst barn í fóstur um haustið. Þeim fannst námskeiðið fínt og 

farið var í marga góða hluti. Margir hlutir sem komu fram á námskeiðinu 

stóðust ekki þegar fósturbarnið var komið til þeirra í vistun. Þau nefna til dæmis 

að teymisvinna sem fjallað var svo mikið um á námskeiðinu hefði ekki verið til 

staðar síðastliðin fjögur ár sem þau hafa verið fósturforeldrar líkt og eitt 

foreldrið sagði: 

Já mér finnst mikill tröppugangur á því ..já hérna við erum 

búin að fara á Foster pride-námskeið og mér finnst eiginlega 

ekkert passa við það sem þar var talað um sko.. það var sagt 

að það ætti að vera svona og svona og öll þessi teymi og allt 

ég hef ég hef eiginlega ekki séð af því ennþá þá í eins og 

praktík. 

Þegar einn af viðmælendum byrjaði að taka að sér börn í vistun var ekki í boði 

að fara á námskeið. Þegar farið var að bjóða slíkt námskeið fyrir verðandi 

fósturforeldra hér á landi, sóttu þau það. Að mati fósturforeldra fannst þeim 

námskeiðið ekki henta þeim vegna þess að þau eru búin að ala upp sex börn og 

eins og eitt foreldrið sagði:  
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Við þurftum ekki á slíku námskeiði að halda, mér fannst það 

ekki gagnlegt allavega fyrir okkur hjónin því að erum búin að 

kynnast þessu í gegnum okkar börn. Þú skilur sex barna 

móðir og alltaf gengið vel svo ég þurfti ekki á neinu sérstöku 

námskeiði að halda. 

Þau segja samt að slíkt námskeið sé gagnlegt fyrir ungt fólk sem eiga ekki börn 

og hafa ekki neina reynslu. Þegar þau fóru á námskeiðið hafi verið fínt að hitta 

aðra fósturforeldra og bera saman bækur. Vegna þess hversu erfitt og 

ábyrgðarfullt starf er að vera fósturforeldri þá hafa þau ekki tíma til þess að 

hitta aðra fósturforeldra.  

3.2. Upplýsingaskortur 

Starfsmenn frá barnavernd þurfa að gera fósturforeldrum grein fyrir hvernig 

vinnu fósturforeldrar eru að taka að sér. Til þess þurfa væntanlegir 

fósturforeldrar að fá góðar upplýsingar frá barnavernd um stöðu barnanna 

heima fyrir og hvernig þeim hefur vegnað í lífinu. Allir viðmælendur voru 

sammála því að þau þurftu að fá betri upplýsingar frá 

barnaverndarstarfsmönnum um fyrra fjölskyldulíf fósturbarnanna. Áður en 

Díana og Einar taka að sér barn í fóstur þá skoða þau gögnin vel. Áður en 

fósturbarn kemur í fyrstu heimsókn þá eru þau búin að fara í gegnum alla 

pappíra. Þau taka ekki á móti börnum nema þau fái allar upplýsingar um börnin 

líkt og þau segja frá: 

Fyrst þegar við vorum að taka að okkur börn í fóstur fengum 

við ekki allar upplýsingarnar með þeim en nú í dag tökum við 

ekki á móti börnum nema fá þær upplýsingar sem við viljum 

fá. Það er erfiðara að vinna með börnunum ef við fáum ekki 

allar upplýsingar um barnið. 

Að mati Önnu og Björns fengu þau alltof lítið af upplýsingum. Mestu 

upplýsingarnar sem þau fengu voru frá vistheimilinu sem strákarnir voru á líkt 

og viðmælandi greindi frá: 
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Nei barnavernd var með mjög litlar upplýsingar, Praktískt um 

þá strákana en barnavernd var eins og hún vissi Lítið um 

fjölskylduna. Ýmislegt hefði mátt koma betur fram, kannski 

skiptir það ekki máli jú það skiptir máli . 

Fanneyju og Geir finnst að upplýsingaflæðið þurfi að vera meira til að vita 

hvernig barninu líður og þær upplýsingar sem barnaverndarnefnd lætur í 

hendur fósturforeldra eru oft að koma þegar einhver tími er liðinn frá því að 

barnið var vistað í fóstur hjá þeim. Að þeirra mati skiptir máli að fá sem flestar 

upplýsingar til að hjálpa barninu á meðan það er í vistun. Ef barninu líður illa þá 

vita fósturforeldrar ekki hvað er að hrjá börnin vegna þess að þeir hafa kannski 

ekki fengið nægar upplýsingar um barnið. Flestar upplýsingar sem 

fósturforeldrar fái séu frá fósturbarninu líkt og eitt fósturforeldri sagði: 

Það vantar meiri upplýsingar um börnin. Það er erfitt að vita 

hvernig barninu líður þegar við vitum ekki hvernig 

heimilisaðstæður þau eru að koma frá, einu upplýsingarnar 

sem við fáum eru um fósturbörnin sjálf. Við erum líka oft að 

fá upplýsingar um fósturbörnin þegar eitthvað er liðið á 

fóstrið, það er erfitt og ekki boðlegt þegar við erum að vinna 

með börnum. 

3.2.1. Skólinn 

Viðmælendum rannsakanda fannst oft vanta nauðsynlegar upplýsingar um 

frammistöðu fósturbarna í skóla. Þær upplýsingar sem bárust í skólann komu 

oft seint og um síðir. Foreldrar segja að börn sem eru með greiningar og annað 

og þurfa á viðeigandi aðstoð að halda fái ekki slíka þjónustu því að skólinn sem 

tekur við þeim hefur ekkert í höndunum um að eitthvað sé að börnunum eða 

viti jafnvel ekki hvernig aðstoð barnið þurfi á að halda. Þegar skólinn fær til sín 

þessi börn skapast vandræði í skólanum sem erfitt sé að leysa. Því er 

nauðsynlegt að slík gögn fylgi barninu þegar það kemur í vistun, líkt og einn 

sagði frá:  
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Upplýsingarnar ekki gefnar fyrr en kannski að skólinn er 

byrjaður um barnið og þá skapar þetta vandræði í skólanum 

og það þarf gjarnan að auglýsa eftir starfsfólki og 

kannski..og kannski skapar svolitla streitu í kennurum sem 

beinist síðan að fósturforeldrum. 

Annar viðmælandi tjáði sig um að oft þyrftu fósturbörnin að bíða allt upp í 

mánuð til að fá inngöngu í skóla vegna þess að skólinn er svo lengi að 

samþykkja þau inn í skólann. Á meðan og áður en börnin byrja í skóla eru börnin 

búin að kynnast öðrum börnum í kring en fá svo ekki að byrja á sama tíma og 

hin börnin. Á meðan hafa fósturbörnin ekkert annað að gera en að vera heima á 

meðan öll önnur börn eru í skólanum eins og eitt fósturforeldri sagði: 

Sko þú sérð að stelpan sko kom til okkar. Við áttum 

kunningjafólk hún var búin að kynnast krökkum þau fóru öll í 

skólann og hún hangandi á daginn og hún var hundóánægð. 

Það var eins með strákinn sem kom til okkar á síðasta ári. 

3.3. Samskipti 

Að mati viðmælenda var misjafnt hvernig staðið var að samskiptum við 

fósturforeldra. Í huga fósturforeldra voru það vinnubrögð barnaverndar. Öll 

voru þau sammála um að ástæðan fyrir því af hverju það væri ekki hægt að 

sinna starfinu betur væri vegna þess að það vantaði fjármagn í málaflokkinn. Sú 

skoðun var hjá Önnu og Birni að ástæðan væri ekki sú að barnaverndarnefnd 

vildi ekki hjálpa þessum börnum heldur væri það vegna þess og þau vilja trúa 

því að það séu önnur börn sem eru verr stödd en þeirra fósturbörn líkt og 

foreldri sagði: 

Heldur vegna þess að það er til svo lítið af peningum og lítið af 

starfsfólki og auðvitað eru önnur börn sem eru verr staddir en 

þessir drengir. 

Fanney og Geir segja að ástæðan fyrir því að ekki sé hægt að standa við það 

sem sagt var á námskeiðinu Foster Pride um málefni eins og að fósturforeldrar 
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ættu að vera í teymi með fagaðilum sé vegna þess að það vanti fjármagn líkt og 

eitt foreldri greindi frá:  

Ég skil það reyndar vel það er náttúrulega mannekla og 

peningaleysi.  

Viðmælendur höfðu mismunandi skoðun á því hvernig barnavernd væri að 

sinna starfinu sínu. Fanney, Geir og Díana og Einar greina frá því að misjafnt sé 

eftir sveitarfélögum hversu vel starfsmenn barnaverndar vinna eftir settum 

reglum. Að mati þeirra er aðstoð frá barnavernd í litlum sveitarfélögum betri 

heldur en frá barnavernd í Reykjavík. Líkt og eitt foreldri greindi frá þegar hún 

var að ræða um heimsóknir frá barnavernd: 

Ég hugsa, já ég held að það fari eftir bæjarfélögum það er 

eitt bæjarfélag sem hefur verið duglegast að heimsækja 

bæði krakka í sumardvöl og.. þessa sem hefur verið hjá 

okkur í varanlegu fóstri og já það var svolítið ört fyrst. 

Einn viðmælandi taldi að ekki væru fagleg vinnubrögð frá barnaverndarnefnd. 

Huga þarf betur að umhverfi fósturbarnsins eins og fósturforeldrum því ekki sé 

nægilegt að huga eingöngu að barninu, líkt og viðmælandi sagði: 

Svo að hlutirnir gangi upp þá verður að hugsa um alla 

aðila það er ekki nóg að hugsa bara um barnið eða 

foreldra þess það þarf að líka fósturforeldrar eru líka fólk 

sko.  

Fanney og Geir rifja upp þegar einn strákur var hjá þeim í vistun. Það sem þeim 

fannst athugavert við vinnubrögð barnaverndar var til dæmis undirbúningur að 

heimferðinni fyrir móðurina og fósturbarnið. Þegar barnið átti að fara aftur 

heim var ekki búið að undirbúa þau nógu vel. Fósturbarnið vissi ekki hvenær 

hann ætti að fara heim fyrr en tveimur dögum fyrir brottför. Fósturforeldrar 

láta í ljós að mjög erfitt sé fyrir börnin að vita ekki hvenær þau eiga að fara heim 

líkt og eitt foreldrið greinir frá: 
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Síðasta skiptið sem við fórum með hann til sálfræðings 

hann gat heldur ekki sagt sálfræðingnum hvenær hann 

væri að fara því að hann vissi það ekki..þetta er voða 

erfitt fyrir krakka að vita ekki svo allt í einu á föstudegi var 

sagt við hann þú ert að fara heim á mánudag. 

Anna og Björn rifja upp þegar þau áttu að skila strákunum. Móðir þeirra átti að 

vera með aðstoð heima fyrir frá barnavernd en enginn stuðningur hafi verið til 

staðar fyrir hana þegar fósturforeldrarnir skiluðu strákunum. Enda hafi verið 

ákveðið að skila strákunum um helgi. 

Þetta var reyndar um helgi en af hverju var ekki þá sagt 

að það væri mikilvægt að þeir kæmu á mánudegi þá er 

aðstoð, þetta er ekki góð vinnubrögð ef þetta klikkar þá er 

þetta barnavernd að kenna. 

Að þeirra mati er verið að spara mikið bæði vegna launamála og þegar greiða 

þurfi fyrir stuðning fósturbarnsins. Þegar eitt af fósturbarninu hjá Fanneyju og 

Geir fór í varanlegt fóstur hafi greiðslur til þeirra lækkað. Erfitt var fyrir þau að 

fá borgað frá barnavernd til þess að komast með eitt af fósturbörnunum til 

sálfræðings líkt og eitt foreldrið sagði: 

Líka það þegar ég var berjast fyrir því að ein stelpa hjá okkur í 

fóstri, af hverju er ég alltaf að keyra hana. Ég keyrði hana til 

Reykjavíkur til sálfræðings, ég fékk ekkert borgað ekki neitt 

ekkert fyrir að fara suður af því að Reykjavík borgar ekki. 

Einar og Díana voru ósátt við þær niðurstöður sem félagsráðgjafi kom með 

tillögu um. Það átti að stytta skólavistun hjá barninu en þau áttu að borga úr 

sínum eigin vasa að sækja hann úr skólanum og fara með hann heim. Þau greina 

líka frá því að dregist hafi um tvo mánuði að greiða þeim laun þó að barnið væri 

komið til þeirra í vistun. Þeim finnst erfitt og leiðinlegt að þurfa að standa í því 

að berjast fyrir að fá launin sín greidd líkt og viðmælandi greindi frá: 
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mánuð eitthvað svoleiðis og það var ekki gert og þetta að þurfa 

að vera berjast í ..svona það er voðalega erfitt og svona starfi 

sem tekur mikla orku. 

3.4. Stuðningur 

Í barnaverndarlögum sem Barnaverndarstofa vinnur eftir kemur fram að 

barnaverndarstarfsmenn eru skyldugir til að fara í eftirlit inn á heimili 

fósturforeldra að lágmarki einu sinni á ári. Fósturforeldrar fengu mismargar 

heimsóknir frá barnavernd. Anna og Björn segja að þau hafi fengið heimsóknir 

frá barnavernd, vistheimilinu þar sem strákarnir dvöldu og síðan hafi komið 

talsmaður frá barnavernd. Þau greina frá því að annar fósturdrengurinn þeirra 

hafi verið mjög erfiður, þau vildu fá sálfræðiaðstoð fyrir hann í hverri viku. 

Fósturforeldrarnir greina frá því að umræddur fósturstrákur hafi fengið 

heimsókn frá sálfræðingi í tvö skipti. Sú þjónusta var ekki nóg að mati 

viðmælenda fyrir sex mánaða dvöl drengjanna. Þau halda áfram og segja að 

þessar heimsóknir hafi ekki verið sálfræðiaðstoð heldur frekar hafi þetta getað 

verið eftirlitsaðili frá barnavernd til að athuga hvernig börnunum liði, hvort 

fósturdrengirnir væru í einhverri óreglu hjá þeim, það hefði hún getað metið líkt 

og viðmælandi greinir frá: 

Hún hefði getað metið það á þessu trampólín hoppi en þetta 

var ekki sálfræði, þeir voru ekki meðferðaðir á einhvern hátt 

með tveimur litlum heimsóknum. 

Á þeim árum sem Díana og Einar hafa tekið að sér börn í vistun hafa nokkur 

börn fengið talsmann frá barnavernd en þau greina frá því að enginn 

starfsmaður frá barnaverndarnefnd hafi komið í heimsókn til þeirra. Þau segja 

að slíkt hafi komið fram í samningi sem gerður var áður en barnið var vistað hjá 

þeim í fóstur en ekki hafi verið farið eftir því líkt og eitt foreldri sagði: 

Barnaverndarnefnd, nei aldrei komið í heimsóknir. Það er oftast 

inn í samningum..skrifað hvenær..já á hvaða löngum fresti á 

að..koma í heimsókn og halda fundi..þetta er svona mjög mikið 
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um það hvernig haldið er utan um það..stendur á blaði og svo 

ekki farið eftir því. 

Hún heldur áfram : 

en í sumum tilfellum fá börnin talsmann við höfum verið 

rosalega dugleg að ýta í félagsráðgjafana og það er það á að 

vera reglulegt eftirlit og samráðsfundir sem að þeir afgreiða 

allavega. 

Hjá Fanneyju og Geir voru starfsmenn frá barnavernd að koma mikið fyrst um 

sinn þegar þau byrjuðu að taka börn í vistun en svo dró verulega úr því. Eitt af 

fósturbarninu sem hefur dvalið hjá þeim fékk talsmann á meðan vistun stóð 

yfir. Talsmaðurinn kom þá og tók viðtal við barnið. Í dag eru þau með tvo drengi 

og hefur annar strákurinn fengið tvisvar sinnum talsmann. Þau lýsa 

heimsóknum svona: 

Fjórar til fimm heimsóknir..svo var notlega bara sko það var 

stelpa hjá okkur í sumardvöl og hún var henni lá eitthvað á hjarta 

og hún hringdi bara og þau komu bara, þau komu meira að segja 

tvisvar á meðan hún var en hún var ekki lengi hjá okkur.  

Fanney og Geir greindu frá því að of oft tæki of langan tíma fyrir þau að fá 

sálfræðiaðstoð fyrir fósturbörnin. Fósturforeldrar biðu í þrjá mánuði eftir 

sálfræðiþjónustu á meðan strákarnir voru í vistun hjá þeim. Það hafi átt að 

reyna að fá sálfræðing af þeirra svæði en þar sem enginn sálfræðingur er 

starfandi þar sem þau búa gekk sú tillaga ekki upp. Þá hafi þau ekki getað farið 

til sálfræðings í Reykjavík þar sem ekkert má kosta líkt og viðmælandi greindi 

frá: 

Það átti að reyna hérna á okkar svæði en það er bara enginn 

notlega það má ekki keyra því það má ekkert kosta það má ekki 

keyra til Reykjavíkur þannig að mér fannst þetta taka rosalega 

langan tíma. Ég sko bað um sálfræðing í mars fyrir strákinn og 

hann komst inn í júní. 
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Umræða 

Misjafnar ástæður voru fyrir því af hverju fósturforeldrar eru að taka að sér 

börn í vistun. Ein hjónin vildu láta gott af sér leiða og hin tvenn hjónin tóku að 

sér barn í vistun vegna atvinnu. Rannsóknir hafa sýnt það að ef fósturforeldrar 

hafa ánægju af því að hjálpa börnum í samfélaginu þá ná þeir betri tenglsum við 

fósturbarnið heima (Cole, 2005). Enn fremur hafa rannsóknir sýnt það að 

ákveðnir persónuleikaþættir fósturforeldra hjálpa til við að fóstur gangi vel. 

Þættir eins og hlýja, að hjálpa til í samfélaginu, reynsla af börnum og þekking frá 

námskeiðinu (Brown, 2008).  

Af þessum þremur pörum hafði enginn klárað Foster Pride-námskeiðið 

sem er á vegum Barnaverndarstofu. Í 9. gr. reglugerðar um fóstur kemur m.a. 

fram að allir aðilar skuli sækja námskeiðið á vegum Barnaverndarstofu áður en 

leyfi til að gerast fósturforeldrar sé veitt. Í undantekningum er hægt að veita 

leyfi áður en fósturforeldrar fara á námskeið (Reglugerð um fóstur nr. 

804/2004). Anna og Björn sögðust hafa viljað klára námskeiðið áður en þau 

tóku að sér barn í fóstur. Fanneyju og Geir fannst þeir þættir sem komu fram á 

námskeiðinu eins og teymisvinna ekki vera til staðar þegar þau tóku að sér börn 

í fóstur. Díana og Einar greina frá því að þau þurfi ekki á slíku námskeiði að 

halda en það væri sniðugt fyrir unga foreldra sem eru ekki með mikla reynslu af 

barnauppeldi. Þó að fósturforeldrarnir eigi öll börn er ljóst að námskeið eins og 

Foster Pride er nauðsynlegt fyrir verðandi fósturforeldra. Markmið með Foster 

Pride-námskeiðinu er meðal annars að meta hvort einstaklingar séu hæfir til að 

taka að sér barn í fóstur. Námskeiðið Foster Pride sem slíkt fer í hvernig 

fósturforeldri geti mætt þörfum barnsins. Þá læra fósturforeldrar hvernig þau 

eigi að bregðast við þegar fósturbörnin finna fyrir sorg og missi við kynforeldra 

sína. Einnig hvernig fósturforeldrar geta styrkt og náð tengslum við fósturbarnið 

(Barnaverndarstofa, 2003; Reglugerð um fóstur nr. 804/2004).  

Upplýsingar sem fósturforeldrar fá afhentar frá barnavernd eru ekki 

nægjanlegar að mati viðmælenda. Þá koma upplýsingar um skólavist ekki á 

réttum tíma og að mati viðmælenda hefur það áhrif á fósturbarnið og 

fósturforeldra. Ef barnið er með einhverja greiningu þá fylgja þær upplýsingar 
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oft ekki með, ef þær berast eru skólarnir að fá þær of seint. Á meðan beðið er 

eftir upplýsingum um stöðu barnsins vita skólayfirvöld ekki hvað er að barninu 

og hefur það áhrif á að barnið fái ekki þann stuðning sem það þarf á að halda. 

Fósturforeldrar vilja fá betri bakgrunnsupplýsingar um stöðu barnsins áður en 

barnið kemur í vistun til þeirra. Starfsmönnum barnaverndarnefnda er skylt að 

undirbúa fósturforeldra vel áður en barn er vistað í fóstur. Það er í starfi 

barnaverndarnefndar að undirbúa fósturforeldra eins og með að veita þeim 

upplýsingar um þeirra aðstæður fyrir fóstur, boða fósturforeldra í viðtal og öðru 

því sem viðkemur. Þá þarf að hlúa vel að fósturforeldrum svo fósturráðstöfun 

gangi betur fyrir sig (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Það er meðal annars í 

hlutverki félagsráðgjafa að veita fósturforeldrum upplýsingar um fósturbarnið 

(Farley, o.fl. 2006).  

Flestum viðmælendum finnst erfitt að styðja við fósturbarnið ef þeir vita 

ekki hvað er að hrjá það og flestar upplýsingar sem þau fá eru frá fósturbarninu 

sjálfu. Ef upplýsingar eru ekki nægar að mati fósturforeldra þá er erfiðara að 

mynda tengsl við fósturbarnið. Samkvæmt tengslakenningunni kemur fram að 

ef gott samband næst á milli barns við umönnunaraðila sinn, hefur það áhrif á 

öryggistilfinningu og getu til að skapa traust samband í framtíðinni. Þegar 

fósturbörn finna fyrir öryggi og geta rætt aðstæður sem þau voru í áður en þau 

fóru í fóstur, þurfa fósturforeldrar að fá aðstoð hjá fagaðila hvernig þeir eiga að 

bregðast við því oft geta tilfinningar verið erfiðar fyrir báða aðila 

(Barnaverndarstofa, 2006; Brown, 2008).  

Flestir viðmælendur greina frá því að samskipti á milli fósturforeldra og 

félagsráðgjafa sé misjöfn eftir sveitarfélögum. Oftar en ekki vantar samvinnu á 

milli þessara aðila. Fósturforeldrar finna fyrir og vilja trúa því að ekki sé hægt að 

sinna úrræði eins og fóstri vegna þess að það vantar starfsfólk og skortur sé á 

fjármagni í málaflokkinn. Að mati viðmælenda gleymist umhverfið eins og 

hvaða þarfir fósturforeldrar hafa. Jákvæð tengsl milli fósturforeldra, 

skólayfirvalda, félagsráðgjafa, við fagfólk hjá öðrum stofnunum og að þau finna 

að þau skipta máli eykur líkur á að vistun verði betri. Mikilvægt er að boðið sé 

upp á einstaklings- og fjölskyldumeðferð fyrir og eftir vistun barnsins (Brown, 

2008). 
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Samkvæmt vistfræðikenningu Bronfanbrenner er starf félagsráðgjafa að 

vinna á öllum fjórum sviðum kenningar. Á micro-sviði er félagsráðgjafi að vinna 

með fósturforeldra sem felst í samskiptum milli einstaklinga. Þá sé hans starf að 

styrkja samskipti á milli fósturforeldra og fósturbarnsins. Góð styrking hefur 

áhrif á þroska og hegðun einstaklings. Á meso-sviðinu er félagsráðgjafi að hjálpa 

fósturforeldri að tengja saman vinnustað og heimili. Samskipti þar á milli getur 

haft áhrif á samskipti við fjölskyldu, áhrifin geta líka verið í hina áttina, samskipti 

fjölskyldu við vinnustað. Því er nauðsynlegt að huga að þessu og vinna með 

fósturforeldrum þar sem vinna þeirra er að sjá um fósturbarnið. Exo-sviðið er 

tengt við félagslegar aðstæður eða umhverfi sem hefur áhrif á nærumhverfi. Ef 

fósturforeldrum líður betur á sínum vinnustað mun það skila sér til baka inn í 

umhverfið. Síðasta sviðið Bronfanbrenner er macro-svið sem er um lög, reglur 

og gildi í samfélaginu. Ef samfélagið hugar vel að mannlegum gildum finnur fólk 

fyrir meiri stuðningi sem skilar sér í betri samskiputm við annað fólk (Berk, 

2007; Farley, o.fl., 2006). Vinna félagsráðgjafans er að vinna á öllum sviðum og 

vera í þverfaglegri samvinnu með fósturforeldrum og stofnunum sem standa 

barninu næst. Félagsráðgjafinn þarf að geta greint tengsl hans við umhverfið 

(Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Heimsóknir frá starfsmönnum barnaverndarnefndar voru ekki eins tíðar 

og fósturforeldrar vildu hafa þær. Fósturforeldrarnir fengu mismargar 

heimsóknir. Samkvæmt 34. gr. reglugerðar um vistun barns í fóstur nr. 

804/2004 skal barnaverndarnefnd fylgjast með aðbúnaði og líðan barnsins, 

þeim er skylt að að heimsækja fósturheimilið eigi sjaldnar en einu sinni á ári og 

oftar ef þörf er talin á því. 

Kröfur eru gerðar til fósturforeldra um að þau eigi að fara með barnið til 

sálfræðings eða keyra það á milli skóla án þess að fá aukalega borgað fyrir það. 

Viðmælendur segja frá því að þau geri sér alveg grein fyrir því að það vanti 

fjármagn í málaflokkinn til að hægt sé að standa betur að vistun. Viðmælendur 

greina frá því að sálfræðiaðstoð hafi ekki verið nægjanleg. Ein hjónin segja frá 

því að annar fósturstrákurinn hafi fengið tvær stuttar heimsóknir frá sálfræðingi 

og að mati þeirra hafi þetta frekar verið meira eins og eftirlitsaðili til að skoða 

hvort fósturdrengjunum liði ekki vel hjá fósturforeldrum. Hjá tvennum hjónum 
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hafi flestar heimsóknir verið fyrst til að byrja með en svo hafi þau ekki fengið 

neinar heimsóknir. Erfitt fannst fósturforeldrum að fá sálfræðiaðstoð og oft tók 

langan tíma að bíða eftir því að fá aðstoð frá sálfræðingi. Samkvæmt 21 gr. 

reglugerðar um fóstur nr. 804/2004 skal koma fram í samningi meðal annars 

hver stuðningur á að vera á meðan vistun stendur yfir. Samkvæmt sömu lögum 

26. gr. skal barnavernd veita fósturbarni viðeigandi stuðning/meðferð eins og 

sálfræðiaðstoð. Viðmælendur segja að sálfræðiaðstoð sem þau voru að bíða 

eftir hafi ekki gengið eftir þar sem ekki var hægt að veita fósturforeldrum 

fjármagn til að senda fósturbarnið suður til sálfræðings. Þó kemur fram í 24. gr. 

reglugerð um fóstur að barnavernd beri að láta fósturforeldra fá fjármagn til að 

senda barn til sálfræðings ef talin er þess þörf, þar sem ekki er gert ráð fyrir því í 

fósturlaunum eins og sjá má hér. Fósturlaun ná til daglegra útgjalda barnsins; 

skólavist, læknisþjónustu, daglegum ferðalögum, útbúnaði í skóla svo eitthvað 

sé nefnt. Í sömu grein eiga fósturforeldrar rétt á að sækja um greiðslur vegna 

ófyrirséðs kostnaðar með rökstuddum grunni til barnaverndar sem ráðstafar 

barni í fóstur (Reglugerð um fóstur, nr. 804/2004). Þessar ófyrirsjáanlegar 

greiðslur gætu náð til þess að breyttar forsendur voru í fóstursamningi og 

fósturforeldrar beðnir um að fara með fósturbarnið í skólann og sækja það úr 

skólanum, þau myndu fá aukagreiðslur fyrir bensín sem færi í að fara með 

barnið í skólann.  

Rannsóknir Morgans (2005) sýna sömu niðurstöður. Þar greina 

fósturforeldrar frá því að skortur sé á fjármagni, ef nægt fjármagn væri til staðar 

töldu fósturforeldrar vistunina ganga betur fyrir sig. Að þeirra mati þarf 

félagsþjónustan og skólayfirfvöld að samræma sig betur um hvernig skuli 

standa að málefnum fósturbarna. Einnig kom í ljós að 33% fósturforeldra voru 

ekki sáttir við hvað þeir fengju litlar bakgrunnsupplýsingar eins og um 

hegðunarerfiðleika og heilsufar fósturbarnsins. Fósturforeldrar töldu að ef 

nægar upplýsingar kæmu frá barnavernd myndi það hjálpa til við uppeldi á 

fósturbarninu.  
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Lokaorð 

Í ljósi þess má velta því fyrir sér hvort breyta þyrfti ekki reglugerð um að 

fósturforeldrum sé skylt að fara á námskeiðið áður en fósturforeldrar fá barn í 

fóstur. Höfundi finnst nauðsynlegt að allir fari á námskeiðið áður en barn er 

vistað í fóstur svo að fósturforeldrar átti sig á því hvernig viðbrögð þeirra eigi að 

vera þegar fósturbarnið tjáir sig um atburð og upp kemur mikil sorg. Höfundi 

langar að koma því á framfæri að upplýsingaskortur er mikill og tala 

viðmælendur um að allar upplýsingar séu nauðsynlegar. Einnig er mikil skortur 

á stuðningi frá barnavernd til fósturforeldra og fósturbarna. Telur höfundur 

nauðsynlegt að starfsmenn barnaverndar heimsæki fósturheimilið oftar og 

samvinna sé á milli allra aðila. Fósturforeldrar geta þá náð betri tengslum og 

vitað hvernig fósturbarninu líður. Nauðsynlegt er að sveitarfélögin og 

félagsráðgjafinn vinni betur saman við að koma öllum þeim upplýsingum til skila 

sem skóli þarf á að halda til að fósturbarnið geti fengið sem fyrst þann stuðning 

sem það þarf á að halda. Höfundur telur það nauðsynlegt að gerðar verði 

rannsóknir og frekari umfjöllun á þessu sviði sérstaklega í ljósi þess að fleiri 

börn eru vistuð í fóstur. Að starfa sem fósturforeldri er mikilvægt starf og þarf 

að huga að mörgum atriðum. Því er nauðsynlegt að samfélagið hjálpi þeim eftir 

fremstu getu til að stuðla að betri vistun með því að veita fósturforeldrum allan 

þann stuðning sem við höfum upp á að bjóða. Þá má kasta því fram að of mörg 

mál eru á borði hjá barnavernd og ekki gefst tími til að sinna öllum málum eins 

vel og þess þyrfti og ekki alltaf gefist tækifæri á því að láta fósturforeldra fara á 

námskeið áður en barn er vistað hjá þeim. Þá má velta því fyrir sér hvort það sé 

í höndum yfirvalda að ráða fram úr þessu með því að ráða fleiri starfsmenn til 

barnaverndar til að þeir geti unnið betur og fylgt málum betur eftir sem þau eru 

að sinna.  
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Fylgiskjal 1 

 

Upplýst samþykki  

Hildur Aðalsteinsdóttir, nemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands 

Netfang: Hia8@hi.is 

Anný G. Ingimarsdóttir, félagsráðgjafi á fjölskyldumiðstöð Árborg á Selfossi 

Netfang: anny@arborg.is 

 

Stutt lýsing á rannsókn 

Rannsóknin er hluti af BA-ritgerð Hildar Aðalsteinsdóttur í félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands.  

Markmið rannsóknarinnar er að fá fram upplifun fósturforeldra á því hvernig sé 

að starfa sem fósturforeldri og á hvaða hátt barnavernd styður fósturforeldra 

meðan vistun stendur yfir. 

Framlag þitt er forsenda þess að hægt sé að framkvæma þessa rannsókn. Svör 

verða ekki notuð á persónurekjanlegan máta og verður gögnum eytt að 

rannsókn lokinni. 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka mín 

er fólgin. Ég er samþykk/ur þátttöku eftir að hafa lesið þessar upplýsingar og tel 

mig hafa fengið viðunandi svör við þeim spurningum sem hafa vaknað.   

Undirritun samþykkisins er skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni. 

 

––––––––––––––––––––––––––– 

Undirskrift þátttakanda 

 

––––––––––––––––––––––––––– 

Undirskrift þátttakanda 
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Fylgiskjal 2 

 

Viðtalsvísir  

Grunnspurningar  

1. Gift eða í sambúð? 
2. Á hvaða aldri eruð þú eða þið? 
3. Eigið þið börn þá ekki sem eru í fóstri hjá ykkur? 
4. Ef svo er á hvaða aldri eru þau? 
5. Búa öll ykkar börn hjá ykkur eða hjá öðru foreldri? 
6. Hver er ástæða fyrir því af hverju þið tókuð barn í fóstur? 
7. Hvað mörg fósturbörn hafi þið verið með gegnum árin? 
8. Eru barnið eða börnin í tímabundnu, styrktu eða langtímafóstri? 

Að verða fósturforeldri  
1. Finnst ykkur undirbúningur fyrir það að taka barn í fóstur vera góður hjá 

barnaverndaryfirvöldum? 
2. Ef svo er ekki af hverju? 
3. Hvað mætti betur fara? 
4. Foster pride er námskeið sem allir foreldrar þurfa að fara á til að taka 

barn í fóstur, fannst ykkur það hjálpa við undirbúninginn að verða 
fósturforeldri? 

5. Finnst ykkur að námskeiðið mætti vera lengur og fara betur í fleiri atriði? 
6. Ef svo er hvaða atriði mætti betur fara í? 
7. Finnst ykkur gott eða slæmt að fá aðstoð frá barnaverndarnefnd ef þess 

þarf? Þá í gegnum síma eða tölvupóst? 
8. Hversu oft hafa barnaverndarnefnd eða Barnaverndarstofa samband við 

ykkur að fyrra bragði? 
9. Hversu oft fáið þið heimsókn frá barnaverndaryfirvöldum yfir árið? 
10. Finnst þér þær heimsóknir mætti vera færri eða fleiri? 

Heimilislífið  
1. Hvernig voruð þið búin að undirbúa komu fósturbarnsins inn á ykkar 

heimili? 
2. Hvernig gekk fyrstu mánuðina eftir að fósturbarn kom til ykkar? 
3. Hvernig gekk að samræma heimilislífi sem var áður við það að taka barn 

í fóstur? 
4. Hvernig tóku skólayfirvöld við fósturbarninu?  
5. Voru samskiptin góð á milli ykkar og skólayfirvalda? 

 
Kynforeldrar  

1. Hvernig ganga samskipti á milli ykkar og kynforeldra barna? 
2. Hversu oft hafa kynforeldrar samband á ári? 
3. Hvort er það kynmóðir eða kynfaðir sem hefur samband? 
4. Hversu margar heimsóknir koma þau í yfir árið? 
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