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 “Börn sem þurfa á fóstri að halda koma 
vanrækslu eða ofbeldi að ræða. Slík meðferð á börnum hefur áhrif á bæði 
heilaþroska þeirra og heilastarfsemi og þetta sjáum við og finnum glögglega sem 
vinnum með þessum börnum. Tilfinningar og hegðun þessara barna m
mörgu leyti út frá nokkrum öflugum hegðunarkerfum í heila. Skilningur á þessum 
kerfum hjálpar þeim sem vinna með börnin til að skilja þau betur, verða 
umburðarlyndari gagnvart þeim og hjálpa þeim þar með enn betur að dafna. Á 
námskeiðinu verður, á mannamáli, farið í gegnum þessi kerfi og hvaða aðferðir 
gagnast vel til að sinna börnum í fóstri sem best”.

Guðbrandur Árni Ísberg hefur starfað sem sálfræðingur í mörg ár bæði hér heima og í 
Danmörku. Hann hefur unnið mikið sem börn sem alast upp við 
foreldra þeirra og aðra sem koma að málum þeirra. Guðbrandur hefur haldið fjölda 
námskeiða í gegnum árin um m.a.  eðlilegan og óeðlilegan heilaþroska barna og 
reiðistjórnunarvanda. Í byrjun næsta árs kemur út bókin “Í nándinni 
umhyggja” þar sem fjallað er um gildi nærandi tengsla fyrir vellíðan á öllum aldri 
ásamt því hvaða áhrif ofbeldi og vanræksla hafa á okkur.

Námskeiðið verður haldið í húsakynnum Barnaverndarstofu í beinu framhaldi af 
aðalfundi félagsins.  Áætluð námskeiðslok ca. kl. 17.
 

Fréttabréf 

Aðalfundur Félags fósturforeldra
 

 

Aðalfundur félagsins verður haldinn laugardaginn 3. nóvember kl. 10:
húsakynnum Barnaverndarstofu í Borgartúni 21, 3. hæð.  
Dagskrá fundarins verður: 

- Hefðbundin aðalfundarstörf skv. lögum félagsin
- Í framhaldi af aðalfundinum verður námskeið Guðbrands Árna Ísberg.

 
Hér með er auglýst eftir framboði í stjórn og varastjórn félagsins. Núverandi 
stjórnarmenn gefa allir kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu. Félagsmenn eru samt 
hvattir til að gefa kost á sér í stjórn eða varastjórn félagsins.  Nýir og ferskir straumar 
eru mikils virði.  Stjórnarseta er kjörinn vettvangur til að hafa áhrif á stö
með nútímatækni er ekki fyrirstaða þó stjórnarmenn búi á sitt hvoru landshorn
 

Guðbrandur Árni Ísberg heldur námskeið fyrir 
fósturforeldra í FFF, laugardaginn 3. nóv.

 

 

 

 

 

 

“Börn sem þurfa á fóstri að halda koma oftast frá heimilum þar sem ýmist er um 
vanrækslu eða ofbeldi að ræða. Slík meðferð á börnum hefur áhrif á bæði 
heilaþroska þeirra og heilastarfsemi og þetta sjáum við og finnum glögglega sem 
vinnum með þessum börnum. Tilfinningar og hegðun þessara barna má skilja að 
mörgu leyti út frá nokkrum öflugum hegðunarkerfum í heila. Skilningur á þessum 
kerfum hjálpar þeim sem vinna með börnin til að skilja þau betur, verða 
umburðarlyndari gagnvart þeim og hjálpa þeim þar með enn betur að dafna. Á 

, á mannamáli, farið í gegnum þessi kerfi og hvaða aðferðir 
gagnast vel til að sinna börnum í fóstri sem best”. 

Guðbrandur Árni Ísberg hefur starfað sem sálfræðingur í mörg ár bæði hér heima og í 
Danmörku. Hann hefur unnið mikið sem börn sem alast upp við ofbeldi og vanrækslu, 
foreldra þeirra og aðra sem koma að málum þeirra. Guðbrandur hefur haldið fjölda 

eðlilegan og óeðlilegan heilaþroska barna og 
reiðistjórnunarvanda. Í byrjun næsta árs kemur út bókin “Í nándinni – innlifun og 
umhyggja” þar sem fjallað er um gildi nærandi tengsla fyrir vellíðan á öllum aldri 
ásamt því hvaða áhrif ofbeldi og vanræksla hafa á okkur. 

Námskeiðið verður haldið í húsakynnum Barnaverndarstofu í beinu framhaldi af 
skeiðslok ca. kl. 17. 

Fréttabréf Félags fósturforeldra

Aðalfundur Félags fósturforeldra 

 
Félagið hefur dregið markvisst úr 
og mun draga enn frekar úr 
almennum póstsendingum og 
færa sig nær alfarið yfir á 
inter
að félagsmenn láti vita af 
breyttum netföngum.  Hafir þú
ekki fengið reglulega tölvupósta 
frá félaginu ertu vinsamlegast 
beðinn um að senda 
upplýsingar um netfang þitt til 
Maríu á:
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Félag 

 

laugardaginn 3. nóvember kl. 10:30 í 
húsakynnum Barnaverndarstofu í Borgartúni 21, 3. hæð.   

Hefðbundin aðalfundarstörf skv. lögum félagsins sjá: www.fostur.is 
Í framhaldi af aðalfundinum verður námskeið Guðbrands Árna Ísberg. 

Hér með er auglýst eftir framboði í stjórn og varastjórn félagsins. Núverandi 
stjórnarmenn gefa allir kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu. Félagsmenn eru samt 
hvattir til að gefa kost á sér í stjórn eða varastjórn félagsins.  Nýir og ferskir straumar 
eru mikils virði.  Stjórnarseta er kjörinn vettvangur til að hafa áhrif á störf félagsins og 
með nútímatækni er ekki fyrirstaða þó stjórnarmenn búi á sitt hvoru landshorninu.   

Guðbrandur Árni Ísberg heldur námskeið fyrir 
, laugardaginn 3. nóv. 

 

Félags fósturforeldra, 1. tbl. 2012 

Viltu fylgjast með? 
 
Félagið hefur dregið markvisst úr 
og mun draga enn frekar úr 
almennum póstsendingum og 
færa sig nær alfarið yfir á 
internetið.  Það er því mikilvægt 
að félagsmenn láti vita af 
breyttum netföngum.  Hafir þú 
ekki fengið reglulega tölvupósta 
frá félaginu ertu vinsamlegast 
beðinn um að senda 
upplýsingar um netfang þitt til 
Maríu á: 

tjarnarstigur@hotmail.com 

Kærar þakkir ! 

 

Það helsta: 

 
• Aðalfundur FFF, 

laugardaginn 3. nóv. 2012 

 Frítt námskeið fyrir 

fósturforeldra í FFF , 

laugardaginn 3. nóv. með 

Guðbrandi Árna Ísberg 

 

 Ný reglugerð varðandi 

kjaramál fósturforeldra 

 NOFCA 2012 

 Útilega á Arnarstapa 

 Rannsókn á stuðningi við 
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• Gómsætar 
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• Aukið eftirlit með 
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• Fylgiskjöl 
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NOFCA 2012 
Dagana 8.-9. júní var hinn árlegi aðalfundur Nofca  
haldinn í Södertälje í Svíþjóð. Fulltrúar frá öllum 
Norðurlöndunum mættu á fundinn og var Soffía 
Ellertsdóttir fyrir hönd Íslands. Að frátöldum venjulegum 
aðalfundarstörfum, voru megin þemu fundarins skólamál 
fósturbarna og nýtt námsefni fyrir fósturforeldra.   
Undanfarin ár hafa í Svíþjóð verið gerðar umfangsmiklar 
rannsóknir á námsárangri  fósturbarna. Einn helsti 
sérfræðingur Svía á þessu sviði er Bo Vinnerljung, prófessor 
í félagsráðgjöf og sérfræðingur hjá sænska 
velferðarráðinu (National Board of Health and Welfare, 
Stockholm). Hann hefur í samvinnu við aðra sérfræðinga 
þróað sérstakt  módel  sem kallast SkolFam. Nokkur 
sveitafélög í Svíþjóð hafa innleitt þetta módel í nokkrum 
af sínum skólum. Á Nofca fundinum komu þær Cecilia 
Wändel, sálfræðingur og Kerstin Sandberg, sérkennslu-
fulltrúi frá sveitafélaginu Gävle  og kynntu innleiðingu 
SkolFam í einum af skólum sveitafélagsins.  Verkefnið hófst 
2010 og er áætlað að því ljúki 2013.  
Ólíkt flestum öðrum Norðurlöndunum þá er ekki skylda í 
Svíþjóð að fara á námskeið til að öðlast réttindi til að 
gerast fósturforeldri. Misjafn er hvort og hvernig þjálfun 
fósturforeldrar fá. Starfshópur á vegum velferðarráðu-
neytis í Svíþjóð hefur undanfarið unnið að því að hanna 
nýtt námsefni fyrir fósturforeldra. Námsefninu svipar mjög 
til Foster Pride námsefnisins en leggur þó aukna áherslu á 
menntunarmál fósturbarna og heilsufar. Áætlað er að 
prufukeyra  nýja námsefnið haustið 2012.   
Síðasta samnorræna verkefni Nofca er „Fosterhjem fram 
barnets slekt og nettverk i de nordiske land – tilbud og 
behove for opplæring“ .Hege Sundt, ábyrgðarmaður 
verkefnisins,  kynnti framgang verkefnisins. Tilgangur 
verkefnisins er að safna upplýsingum frá öllum 
Norðurlöndunum um hvernig staðið er að undirbúning, 
stuðningi og eftirfylgni fyrir  fósturforeldra sem eru með 
börn ættingja í fóstri. Áætlað er að niðurstöður liggi fyrir í 
árslok 2012. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ný reglugerð varðandi 
kjaramál fósturforeldra 

 Í júní 2011 tóku gildi breytingar á 
barnaverndarlögum nr. 80/2002. Ein 
af þeim breytingum sem þar voru 
gerðar fjallaði um samráð 
Barnaverndarstofu við  Félag 
fósturforeldra um gerð tillagna að 
reglugerð um greiðslur til 
fósturforeldra. 

 

Lögfræðingur Barnaverndarstofu boðaði til fundar vegna 
þessarar samvinnu síðla vetrar 2012 og ákvað stjórn FFF að 
fela Steinunni Kristínu Pétursdóttur að vinna þetta verkefni. 
Ásamt FFF og BVS taka Samband Íslenskra Sveitarfélaga 
og félagþjónustan í Reykjavík þátt í vinnunni, þó þeirra sé 
ekki getið í lögunum. Hópurinn hefur hist í fjögur skipti og 
voru drög að reglugerð send út til umsagnar í lok sumars. 
Fljótlega er gert ráð fyrir að hópurinn hittist aftur og fari yfir 
þær umsagnir sem borist hafa, og að því loknu verða 
drögin send Velferðarráðherra sem hefur lokaorðið um 
það hvernig reglugerðin mun líta út. 
Það sem FFF hefur lagt mesta áherslu á er að gera sterkari 
greinarmun á framfærslueyri, fósturlaunum og öðrum 
kostnaði í fóstursamningum. 
Við óskuðum eftir því að sú upphæð sem ætluð er til 
framfærslu barns verði hækkuð frá því sem nú er. Í 
núgildandi reglugerð er gert ráð fyrir tvöföldu meðlagi en 
krafa okkar er að upphæðin verði sem nemur þreföldu 
meðlagi.  
Við lögðum til að flokka tímabundnu fóstrin í 
styrkleikaflokka og greiða fósturlaun í samræmi við það, 
en eftir töluverðar umræður var fallist á að skipta frekar í 
þrjá flokka eftir aldri barnanna með svipuðum hætti og 
gert er á hinum Norðurlöndunum. Hugmyndin er að sett 
verði  gólf á launahlutann þannig að launin verði aldrei 
lægri en þrefalt meðlag, og að undir venjulegum 
kringumstæðum verði þau ekki hærri en tífalt meðlag. 
Þetta kemur að sjálfsögðu til viðbótar við 
framfærslueyrinn, þar sem um tvenna ólíka hluti er að 
ræða. 
Í drögunum er einnig gert ráð fyrir greiðslur vasapeninga 
og tómstunda falli undir annan kostnað, og þarf að 
tilgreina hann sérstaklega í fóstursamningi. 
Dagvistunargjöld barna í tímabundnu fóstri gætu fallið 
undir þennan lið, og er ágætt að hafa það í huga. 
Við óskuðum eftir að gert yrði ráð fyrir greiðslum vegna 
umfangsmikils aksturs í þágu fóstursins, sem og greiðslu 
launa í eðlilegan tíma ef barnaverndarnefnd riftir 
fóstursamningi.  
Einnig gerðum við alvarlegar athugasemdir við það 
úrræðaleysi sem við búum við í tryggingamálum. 
Eins og fram hefur komið er einungis búið að gera drög að 
reglugerðinni, og því algjörlega ótímabært að segja til um 
hvernig málin fara. Það er á valdi ráðherra að samþykkja 
eða breyta þeim tillögum sem honum verða sendar, en 
við vonum að sjálfsögðu að þau mál sem við höfum haft á 
oddinum muni ná fram að ganga. Hvað sem öðru líður þá 
er það mikið gleðiefni að félagið skuli nú í fyrsta skipti hafa 
aðkomu að þeim málum sem varða okkur svo mjög, og 
að raddir fósturforeldra skuli með þessum hætti ná eyrum 
ráðherra. 
 

 
Félagsgjald 2012 

Í byrjun október voru sendir út greiðsluseðlar til 
félagsmanna fyrir árgjaldi ársins 2012.  Árgjaldið er óbreytt 
frá fyrra ári eða kr. 2.000 á fjölskyldu .  Er það von okkar að 
sem flestir sjái sér fært að greiða árgjaldið fyrir áramót.   
Við hvetjum alla þá sem eiga ógreidd félagsgjöld fyrri ára 
að bregðast við sem fyrst og gera hreint fyrir sínum dyrum.  

Með kæru þakklæti 

Stjórn FFF 
 

Steinunn K. Pétursdóttir 

Félag fósturforeldra ● 1 tbl.  ● www.fostur.is 
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Vel heppnuð útilega á Arnarstapa í sumar 
 

Rannsókn á stuðningi 
við fósturforeldra á 
Íslandi  

 

Útilega félagsins er síðustu helgina í júní ár hvert og færist útilegan á milli landshluta. 
Sumarið 2012 var á Vesturlandi og verður því farið á Norðurland sumarið 2013. Fyrir 
utan að vera í góðum félagskap í fallegu umhverfi, er megintilgangur útilegu 
félagsins að fullorðnir og börn kynnist.  Með því eigum við auðveldar með að miðla 
reynslu og styðja hvert annað og ekki síst virðast börnin fá mikið út úr því að hitta 
önnur fósturbörn. 

“Á handahlaupum eftir vinnu á föstudegi var öllu útilegudótinu pakkað í bílinn, 
dætrunum troðið síðast í bílinn og stefnan tekin á Arnarstapa.  Komum um kvöldið á 
leiðarenda í ótrúlega fallegu veðri en hávaða roki.  Þá var bara að finna hinar 
fósturfjölskyldurnar og tjalda við hliðina á þeim.  Börnin voru því send úr bílnum að 
spyrja fólk fyrir framan öll tjöld hvort þau væru í Félagi fósturforeldra ! Að endingu 
fundum við hópinn og þá var gott að fá aðstoð við að tjalda í rokinu.  Útilegan var 
frábær í alla staði.  Yndislegt fyrir okkur fullorðna fólkið að kynnast og krakkarnir 
alsælir úti að leika alla helgina.  Farið var í gönguferð yfir að Hellnum, leikið í fjörunni, 
farið í fótbolta og spjallað í sólinni.    Mikið hlökkum við til að fara í næstu útilegu en 
ég held það sé ráð að félagið fjárfesti í fána til að auðvelda okkur að finna hvort 
annað. “ M.S. 

  
Á stjórnarfundi síðasta árs var sagt frá nýlegri sameiningu Félags fósturforeldra og Landssambands vistforeldra í sveitum 
sem átti sér stað að undangengnum viðræðum og undirbúningi formanna félaganna. Við erum sannfærð um kosti þess 
að hafa eitt stórt og sterkt féleg sem vinnur að hagsmunum allra fósturforeldra, hvort sem um er að ræða skammtíma- 
eða langtímavistunaraðila, og erum bjartsýn á vinnuna framundan. 
Stefna ársins var rædd og greinilegt að ofarlega í huga fósturforeldra voru fjölmörg mál sem lúta að hagsmunum þeirra 
og aðbúnaði. Steinunn Kristín Pétursdóttir, stjórnarmaður, sagði frá vinnu vinnuhóps sem hafði verið stofnaður nokkru áður 
og hafði það hlutverk að koma fram með tillögur að úrbótum á vinnuumhverfi fósturforeldra. Þær tillögur sem komu útúr 
þeirri vinnu fylgja með fréttabréfinu. 
Einnig var fjallað um og sagt frá fundi með Barnaverndarstofu þar sem við óskuðum eftir aukinni fræðslu og námskeiðum 
til að vera betur í stakk búin til að takast á við þá erfiðleika sem mörg fósturbörn glíma við; s.s. alkahólisma, fíkn, 
geðsjúkdóma, alvarlegar hegðunarraskanir o.m.fl.  
Í framhaldi af þessum fundi setti BVS af stað námskeið sem ber heitið PMT foreldraþjálfun. Í byrjun var ákveðið að þeir 
fengju forgang á námskeiðið sem væru með börn í styrktu fóstri, en meiningin var svo að bjóða fleiri fósturforeldrum að 
sitja námskeiðið þegar fram líða stundir. 
Í febrúar 2011 bauð félags- og tryggingamálanefnd Alþingis formönnum félaganna tveggja (FFF & LSV) á fund þar sem 
þeim gafst kostur á að koma á framfæri athugasemdum sínum við frumvarp til laga um breytingu á barnaverndarlögum 
nr. 80/2002. Nefndarmenn tóku vel í hugmyndir formannanna, og árangurinn varð sá að nú orðast 88.grein lagananna 
með þessum hætti: „Ráðuneytið setur [...]að höfðu samráði við hagsmunasamtök fóstur- og vistforeldra, reglugerð um 
fjárhæðir sem greiddar eru vegna barna í fóstri“. Það er óhætt að segja að þarna sé um gríðarlega mikið hagsmunamál 
fyrir okkur að ræða, þar sem aldrei áður hefur verið gert ráð fyrir aðkomu fósturforeldra að smíði þeirra reglugerða sem 
okkur er gert að starfa eftir.  Í framhjáhlaupi má geta þess að um þessar mundir er verið að leggja lokahönd á 
undirbúning ofangreindrar reglugerðar og hefur Steinunn Kristín tekið virkan þátt í þeirri vinnu með dyggum stuðningi 
stjórnar félagsins.  
Í þessum sömu lögum var réttarstaða þeirra fósturforeldra sem hafa börn í varanlegu fóstri einnig bætt umtalsvert. Búið er 
að festa í lög rétt þeirra til að koma með ákveðnari hætti að ákvarðanatöku um umgengni við kynforeldra með því að 
þeir eru nú orðnir s.k. aðilar máls og geta þannig óskað eftir breytingum á umgengni, sent úrskurði til kærunefndar o.s.frv. 
Þetta er mikil réttarbót fyrir fósturforeldra sem hingað til hafa eingöngu haft „áheyrnar- og tillögurétt“. 
Að auki var sagt frá Nofca, sem í fyrra var haldin á Íslandi, kaffihúsakvöldunum sem hafa verið mánaðarlega í Reykjavík 
og útilegunni í Reykholti í Biskupstungum.  

Útdráttur úr skýrslu stjórnar frá  aðalfundi 5. nóvember 2011 
 

Silja Rós Guðjónsdóttir 
meistaranemi í félagsráðgjöf við 
HÍ er að vinna rannsókn um 
þjálfun, undirbúning og 
stuðning við fósturforeldra á 
Íslandi.  Ábyrgðarmaður 
rannsóknarinnar er Anni Hagen 
lektor. Markmið rannsóknarinnar 
er að varpa ljósi á stöðu 
fósturforeldra með tilliti til 
hvernig þjálfum og undirbúning 
þeir fá frá barnaverndarstarfs-
mönnum áður en þeir taka 
barn í fóstur, hvaða stuðning 
þeir fá á meðan barnið er í fóstri 
og hvaða mat fósturforeldrarnir 
leggja á undirbúninginn og 
stuðninginn. Stjórn félagsins 
fagnar framtaki Silju Rósar og 
vonast til að rannsóknin geti 
nýst við að kortleggja stöðu 
fósturforeldra hér á landi og 
varpa ljósi á hvað er vel gert og 
hvað má betur fara.  
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Kaffihúsafundir  

Kaffihúsafundirnir okkar eru byrjaðir 
aftur eftir sumarfrí. Kaffihúsafundir eru 

ætlaðir fósturforeldrum til að hittast 
og ræða málin og bera saman 

bækur sínar. Fundirnir eru haldnir 
fyrsta þriðjudagskvöld í hverjum 

mánuði og eru staðfestir með 
tölvupósti, þar sem kemur fram tími 

og staðsetning.  

 

 

      

 

 

 

Haustpottur  
 

800 -1000 g lambagúllas 
2 msk smjör 
Salt og nýmalaður svartur pipar 
10-15 ferskir tómatar (eða 1 dós 
niðursoðnir tómatar) 
2 rauðar paprikur (meðalstórar) 
2 grænar paprikur (meðalstórar) 
3 dl súpujurtir 
5 dl lambasoð eða vatn og kraftur 
200 g rófur 
200 g kartöflur 
200 g gulrætur 
100 g sellery 
2 dl söxuð steinselja 
 
Aðferð: 
Brúnið lambakjötið í smjörinu og 
kryddið með salti og pipar, bætið í 
tómötum, papriku, súpujurtum og 
lambasoði. Sjóðið í 20 mínútur við 
vægan hita. Skerið rófur, gulrætur, 
sellery og kartöflur í smáa teninga og 
bætið í sjóðið þar til grænmetið er 
orðið mjúkt. Þykkið með sósujafnara 
ef með þarf. Bætið síðast í saxaðri 
steinselju. Berið fram með góðu grófu 
brauði. 
Gott er að bæta í hvítlauk og chilli ef 
fólk vill hafa meira bragð Þá er 
haustpotturinn orðin ítalskur 
haustpottur. 

Gátlistar og erindi vinnuhóps um kjaramál  
Stjórn FFF sendir með fréttablaðinu í ár, þrenn fylgiskjöl. Í fyrsta lagi er erindi sem 
vinnuhópur um kjaramál fósturforeldra  skilaði inn til stjórnar FFF. Það er gott fyrir 
félagsmenn að kynna sér þetta erindi vel. Í öðru lagi eru tvennskonar gátlistar 
sem við hvetjum fósturforeldra til að nota sem vinnutæki. Þessa lista má ljósrita 
og nota í hvert sinn sem nýtt barn kemur inn á fósturheimilið. Listarnir eru 
hugsaðir til að hjálpa okkur fósturforeldrum að muna að ganga frá öllum 
þáttum í fóstursamningum áður en barnið kemur til vistunar. Réttar upplýsingar 
með barni eru mikilvægar fyrir alla aðila, til að tryggja að allar upplýsingar liggi 
fyrir um barnið er gott að hafa gátlistann við hendina og punkta hjá sér. 
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Gómsætir lambakjötsréttir að 
hætti Árna Arnórssonar! 
 Árni Arnórsson er stjórnarmaður í Félagi Fósturforeldra 

 Skyrbakaður lambavöðvi með 
kókos og karrý (fyrir 6-8) 

  
1 kg úrbeinaðir lambvöðvar má líka 
vera lambafillet eða lambaprime 
200 ml ferskjuskyr eða hreint þá 3 msk 
apríkósusulta 
2 dl kókosmjólk 
4 msk olía 
2 tsk madras karry 
2 msk apríkósusulta 
4 hvítlauksgeirar 
2 tsk saxaður engifer 
Salt og nýmalaður svartur pipar 
 
Aðferð: 
Maukið saman ferskjuskyri, 
kókosmjólk, madras karry, 
apríkósusultu, hvítlauk og engifer. 
Setjið í poka ásamt lambavöðvunum  
og látið liggja í marineringunni í 4-6 
tíma. Setjið í fat, gætið að hafa alla 
marinerninguna með. Bakið við 160°C 
í 40-50 mín. 
Berið fram með grænmetissalati. 
 

 

Grænmetissalat: 
Spergilkál 
Rauðlaukur 
Kúrbítur 
Snjóbaunir 
Paprika 
Graslaukur 
Graskersfræ 
Kasjúhnetur 
2 msk soyjasósa 
 
Aðferð: 
Ristið Graskerfræin og 
kasjúhneturnar á pönnu 
hellið á pönnuna 2 msk af 
soyjasósu og hrærið vel 
saman. Forsjóðið grænmeti 
létt og kælið blandið 
saman og bætið í ristuðum 
graskersfræjum og 
kasjúhnetum. 

 

Velferðarráðuneytið hefur eins og kunnugt er ákveðið að efla eftirlit með 
stofnunum sem starfa að velferðar- og félgamálum, m.a. að framkvæmd 
barnaverndarlaga. Einn liður í þessari viðleitni snýr að fósturheimilum og 
ráðuneytið gerði nú í sumar samning við Jón Björnsson sálfræðing, um að 
undirbúa þessháttar eftirlit með nokkrum heimsóknum á fósturheimili nú á 
haustdögum. Lítið úrtak var gert úr öllum fósturheimilum sem hafa börn í 
varanlegu eða tímabundnu fóstri (skv. skrám Barnaverndarstofu). 
Í eftirlitinu felst að viðtöl verða tekin við fósturforeldra og  (ef aðstæður leyfa 
fósturbarn, einnig (ef aðstæður leyfa/krefjast) kynforeldra eða aðra 
aðstandendur og loks verður rætt við starfsmann þeirrar barnaverndarnefndar 
sem kom fóstrinu á. Í viðtölunum verða lagðar fyrir spurningar í því skyni að 
meta hvort eða að hvaða marki  fóstrið uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í 
„Stöðlum fyrir vistun eða fóstur barna á vegum barnaverndaryfirvalda“ frá 
2011.  

 

Aukið eftirlit með fósturheimilum 
 


