
Herfra til evigheten
Elisabeth Nordhus Blankenberg Lied



• Elisabeth Nordhus Blankenberg Lied

• Voksent barn av alkoholiker på tjuetolv år (32)

• Gift og mamma til Lilly (2år) og Vanessa (16år)

• Besøks / avlastningshjem for 2 ungdommer på 13 og 15 år

• Ansatt som erfaringskonsulent ved Rogaland a-senter

Litt om meg



• Ansatt i Barneverntjenesten i Stavanger

• Prosjektleder for Ventilen
– Driver sommerleir spesielt tilrettelagt for barn / unge med foreldre 

som ruser seg

• Styremedlem i organisasjonen Barn Av Rusmisbrukere

• Med i samarbeidsprosjektet ”Vekst og utvikling for barn, unge og 
familier”

Litt om meg



• Midler fra stiftelsen Helse og rehabilitering i form av tilskudd fra 
overskuddet til TV-spillet Extra

• Prosjektstilling

• Er på a-senteret annenhver uke

• Kan være med på samtaler med barn, ungdommer alene eller 
sammen med foreldre

• Kan være med på samtaler med pasienter som selv er barn av 
rusmisbrukere

• Sitter i brukerutvalget for Rogaland a-senter

• Holder foredrag

Erfaringskonsulent
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Jobbe i barnevernet

• 20 saker

• 20 barn og 40 foreldre

• 6 treff med hver forelder

• 240 møter med foreldre i året!

• 160 ansvarsgruppemøter for foreldre

• 228 arbeidsdager i 2011!

• 80 ansvarsgruppemøter for barna

• 40 møter med barnehager / skoler

• Inntil 20 fosterhjem -> minimum 80 fosterhjemsbesøk/samtaler 
med barna

• Totalt 600 treff / møter i året på 1 time eller mer



Dagens arbeidsplan

• Gjennomgang av Per sin tiltaksplan

• Forberede besøk hos Ola på institusjon

• Betale regninger

• Ringe institusjonen til Johnny

• Skrive overføringsnotat Kari

• Skrive tiltaksplan Kari

• Sette opp ny samværsplan for Rebecca, Timmy, Kurt Alexander

• Skrive sak om reduksjon av samvær Trine

• Avtale fosterhjemsbesøk Olaug



Dagens arbeidsplan

• Innkalle Tove sin mor til samtale

• Skrive referat fra ansvarsgruppemøte Ronny

• Finne tilsynsfører til Dagny

• Ringe far til Renate angående samvær

• Finne ledig veileder Anne

• Skrive vedtak og avtale om veiledning Anne

• Skrive ny avtale med fosterhjem Anne

• Sjekke tilsagn Anne

• Finne sted for samvær Rebecca, Timmy, Kurt Alexander



Dagens arbeidsplan

• Finne tilsynsfører til samvær Rebecca, Timmy, Kurt Alexander

• Skrive vedtak tilsynsfører i fosterhjem Marius

• Ringe og informere fosterforeldre om tilsyn Marius

• Ringe og informere foreldre om tilsyn Marius

• Skrive arbeidskontrakt tilsynsfører Marius

• Skrive oppdragsmelding tilsynsfører Marius



Morgendagens arbeidsplan?

• Gjennomgang av Per sin tiltaksplan

• Forberede besøk hos Ola på institusjon

• Betale regninger

• Ringe institusjonen til Johnny

• Skrive overføringsnotat Kari

• Skrive tiltaksplan Kari

• Sette opp ny samværsplan for Rebecca

• Skrive sak om reduksjon av samvær Trine

• Avtale fosterhjemsbesøk Olaug



Morgendagens arbeidsplan?

• Innkalle Tove sin mor til samtale

• Skrive referat fra ansvarsgruppemøte Ronny

• Finne tilsynsfører til Dagny

• Ringe far til Renate angående samvær

• Finne ledig veileder Anne

• Skrive vedtak og avtale om veiledning Anne

• Skrive ny avtale med fosterhjem Anne

• Sjekke tilsagn Anne

• Finne sted for samvær Rebecca, Timmy, Kurt Alexander



Morgendagens arbeidsplan?

• Finne tilsynsfører til samvær Rebecca, Timmy, Kurt Alexander

• Skrive vedtak tilsynsfører i fosterhjem Marius

• Ringe og informere fosterforeldre om tilsyn Marius

• Ringe og informere foreldre om tilsyn Marius

• Skrive arbeidskontrakt tilsynsfører Marius

• Skrive oppdragsmelding tilsynsfører Marius
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