
        

Egenpresentasjon for familier som vurderer å bli fosterhjem 
 

Opplysningene du/dere gir vil bli brukt i arbeidet med å vurdere deg/dere som mulig fosterhjem for 

barn plassert av barneverntjenesten. Alle opplysninger som Bufetat får tilgang til, blir behandlet 

konfidensielt. Behandlingen av opplysningene blir sikret etter gjeldende personvernregler. 

Opplysningene blir arkivert elektronisk og lagt inn i saksbehandlingssystemet til 

fosterhjemtjenesten i Bufetat. 

 

Felter merket med * er det spesielt viktig at du/dere fyller ut og skriver riktig. Vi sjekker disse 

opplysningene opp mot Folkeregisteret. 

 

Informasjon om foresatt 1 
Navn *       

Adresse *       

Postnummer *      Poststed *       

Fødselsnummer * 

(11 siffer) 

      

Telefonnummer       

E-postadresse       

 

Tidligere 

bostedskommune 

og evt. bydel (bydel gjelder 

for Oslo, Trondheim og 

Bergen) 

Kommune / Bydel Fra år - til år 

            

            

            

Utdanning/Yrke       

Arbeidsplass nå       Stillingsstørrelse       % 

Mottar du ytelser fra 

NAV, som dagpenger, 

sykepenger, 

arbeidsavklaringspenger, 

uførepensjon. I så fall 

hva? 

 

      

 
 

  



 

 

Informasjon om foresatt 2  
Navn *       

Adresse *       

Postnummer *      Poststed *       

Fødselsnummer * 

(11 siffer) 

      

Telefonnummer       

E-postadresse       

 

Tidligere 

bostedskommune 

og evt. bydel (bydel gjelder 

for Oslo, Trondheim og 

Bergen) 

Kommune / Bydel Fra år - til år 

            

            

            

Utdanning/Yrke       

Arbeidsplass nå       Stillingsstørrelse       % 

Mottar du ytelser fra 

NAV, som dagpenger, 

sykepenger, 

arbeidsavklaringspenger, 

uførepensjon. I så fall 

hva? 

 

      

 
 

  



 

 

Barn i familien 
Her skal dere fylle ut informasjon om barn i familien. Ta også med barn du/dere eventuelt har med 

andre enn den du bor med nå. 

 

Navn Fødselsår Bor hjemme? 

Ja/nei/deltid 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Helse og vandel 
Dersom du/dere blir 

fosterforeldre, vil det kreves 

helseattest. Hva vil komme 

frem på denne? Beskriv 

eventuelt bruk av 

medikamenter? 

 

 

 

      

Dersom du/dere blir 

fosterforeldre, vil det kreves 

uttømmende politiattest 

(barneomsorgsattest). 

Hva vil komme frem på 

din/deres politiattest(er)?       

 

                                                                                                          

      

 

Om å bli fosterhjem 
Hvorfor ønsker dere å bli 

fosterhjem? 

      

Dersom det skulle bli aktuelt 

med fosterbarn hos dere –  

Hvilken/hvilke 

aldersgruppe(r) tenker dere vil 

passe best i din/deres familie? 

      

Hvilken erfaring har dere med 

barn? 

      

 



 

 

Veien videre 
Når Bufetat mottar denne egenpresentasjonen, vil du/dere få tilsendt et elektronisk samtykke 

til signering i Postens signeringsløsning. Samtykket gir fosterhjemtjenesten i Bufetat 

muligheten til å hente inn informasjon om deg/dere hos barneverntjenesten og NAV i 

kommunen du bor i nå og eventuelle kommuner/bydeler du har bodd i før.  

 

Fosterhjemtjenesten vil ta kontakt med deg/dere så snart som mulig for å avtale veien 

videre. 


