
FRI — barn og familie
Er du mamma eller pappa?  
FRI — barn og familie tilbyr følgetjeneste, familie-
aktiviteter, foreldreveiledning og samtaler. 



Ta kontakt med FRI 
for en uforpliktende 
samtale og mer 
informasjon om hva 
avdelingen kan tilby. 



FRI er en avdeling i Kirkens 
Bymisjon Drammen, også 
med arbeid i Hønefoss, som 
tilbyr bolig, arbeid og et rus-
fritt nettverk til mennesker 
som løslates fra fengsel eller 
som har behov for ettervern 
etter rusbehandling. FRI tilbyr 
samtaler om og med familien. 
FRI tilbyr aktiviteter både for 
deltakere og aktiviteter for 
hele familien. 

Har du barn og er i, eller har vært i 
fengsel/rusbehandling? 
Hvert år opplever mellom 6000– og 9000 barn i Norge å ha 
en mamma eller pappa i fengsel. Barn og unge kan opp-
leve en usynlig straff og mister i mange tilfeller kontakten 
med forelderen. Kirkens Bymisjon ønsker å gi god og nyttig 
informasjon til barn, unge og foreldre. 

Hvordan kan det påvirke 
barn og unge? 

En forelder i fengsel kan i mange 
tilfeller gi barn og unge en følelse 
av skyld og skam. Det kan påvirke 
trygghetsfølelsen, gi manglende  
forutsigbarhet og en opplevelse  
av manglende beskyttelse. Mange 
opplever det som en krise, og det 
er ofte vanskelig å vite hvordan det 
best kan håndteres. 
 Ofte bekymrer barn og unge seg 
for den forelderen som er i feng-
sel. Å prate med, støtte og gi barn 
og unge tilpasset kunnskap på en 
skånsom måte, kan i mange tilfeller 
dempe bekymringer, uro og eventu-
elle fantasier. 

Hvor kan du som forelder 
henvende deg? 

For mange foreldre vil det være 
godt og nødvendig å ha noen å 
prate med om det å være forel-
der i en utfordrende livssituasjon. 
I avdeling FRI fins det miljøtera-
peuter som kan snakke med deg. 
Kontaktinformasjon fins på baksiden 
av denne brosjyren.  
 Etter endt soning og/eller be-
handling kan det være vanskelig å 
bli en del av familienettverket igjen. 
Det er viktig at du både ser og 
anerkjenner innsatsen den andre 
forelderen, eller en annen omsorgs-
person har gjort i den tiden du har 
vært fraværende. 



• Sett deg inn i situasjonen fra barnets perspektiv. 
• Snakk med barna eller ungdommene. Da vil du som forelder få et 

godt innblikk i hva de opplever og føler, samtidig får du en god  
mulighet til å oppklare eventuelle misforståelser. 

• Snakk om hva de vil fortelle til andre, og hvem de ønsker å fortelle det 
til. 

• Forbered spørsmål som kan komme. Henvis til nettsiden og chatten 
ifengsel.no. 

• Alle barn og unge har behov for å bli sett og gitt oppmerksomhet. 
• Bekreft og fortell at de verken har ansvar eller skyld i situasjonen.  

Det er lov å ikke ha det bra, og å være lei seg! 
• Oppsøk informasjon —  kunnskap kan hjelpe dere. 
• Tillat barn og ungdom å både spørre og reagere på sin måte. 
• Barn og unge har behov for å leve vanlige liv med venner og aktivit–

eter. Noen velger bort egne interesser for å dekke foreldrenes behov. 
Hjelp de med å finne løsninger som ivaretar interesser og behov. 

• Vurder informasjonen som gis til barn og unge, det er ofte lurt å disku-
tere dette med en annen voksen/rådgiver. Sørg for at de mottar lik  
informasjon fra sine nærmeste voksne. 

• Informer mennesker i nettverket som kan være gode støttespillere i de-
res liv. Det kan for eksempel være: skole, barnehage, andre familie-
medlemmer, en nabo eller venner. 

Hva kan du som forelder gjøre for 
å lette situasjonen? 
For barn og unge er det viktig at hverdagsrutiner fungerer 
som normalt. Det er en viktig forutsetning for å ha det godt. 



ifengsel.no – en chat for 
barn og unge.
ifengsel.no er en chattetjeneste for barn og 
unge. På chatten kan barn og unge snakke om 
hva de vil — helt anonymt. Chatten er åpen på 
onsdager og fredager klokka 15:00–22:00.  
Ingen tema eller spørsmål er rare eller feil, og 
man deler bare det man har lyst til.
Chatten er også for deg som har en venn med 
en forelder, i eksempelvis fengsel. 
Vi er her for alle barn og unge, så bare spør oss 
om det du lurer på eller hvis du trenger noen å 
snakke med. 



Følgetjenesten
Følgetjenesten er en gratis tjeneste som tilbyr 
hjelp med kjøring for barn og ungdom som har 
en forelder i fengsel, og som av ulike årsaker 
ikke får reist på besøk. Det kan være ulike årsa-
ker til at barn trenger følge for å kunne besøke 
en forelder i fengsel — foreldrekonflikt, økono-
miske årsaker eller at fengselet ligger langt unna 
barnets bosted. For at følgetjenesten skal kunne 
kjøre/følge til og i fengsel, så krever det at vi må 
ha én eller flere samtaler med begge foreldrene 
og barn(a). Følgetjenesten gjennomfører kun be-
søk der det er til barnets beste.



Hva kan FRI barn og familie gjøre 
for å støtte deg og din familie? 
Åpenhet og sannhet skaper trygghet hos barn. Allikevel er 
det ikke nødvendig å fortelle om alt som skjer hos voksne. 

• Dersom det oppleves vanskelig å snakke med barna om fengsling el-

ler rusutfordringer kan FRI barn og familie bidra med støtte og veiled-

ning. En av de ansatte her kan også bli med i samtale. 

• Vi har tilgang på gode lokaliteter som kan benyttes til både samtaler 

og samvær. 

• Vi kan bidra med tilrettelegging for og av samvær — der foreldre og 

barn har rett til det. 

• Hvordan kan du ivareta relasjonen til barna under soning eller be-

handling? FRI tilbyr familie– og foreldreveiledning til alle som er tilknyt-

tet FRI, inkludert din familie. 

• FRI barn og familie kan være til hjelp og støtte inn mot skole og/eller 

barnehage. 

• Vi arrangerer jevnlige familieaktiviteter. F. eks.: kino, bowling, skiturer 

osv. Deltakelse er kostnadsfritt. Å delta sammen med andre familier 

kan senke terskelen, og bidra til at det kjennes «tryggere» og mindre 

formelt for både barn og foreldre. 

• FRI barn og familie kan også snakke med barn og unge før og etter 

besøk i fengsel eller behandlingsinstitusjon. 

Det kan være fint å snakke 
med barn og unge om hva 
de kan si til vennene sine. Da 
kan man komme i forkant og 
«redde» barnet fra å komme 
i vanskelige situasjoner, hvor 
de kan føle seg dumme eller 
annerledes. 



Ingen er bare
det du ser

FRI | Rådhusgata 35, 3015 Drammen | Telefon: 32 27 72 10 | kirkensbymisjon.no/ifengsel.no

Slik kontakter du oss i Drammen: 
Kirkens Bymisjon, avdeling FRI
Rådhusgata 35, 5. etasje, 3015 Drammen
Telefon: 32 27 72 10

Teamleder: Anette Bjørnson Skjerven 
Telefon: 902 28 437 | anette.skjerven@skbd.no

Ønsker du å søke om å benytte tilbudene: 
Avdelingsleder: Anders Steen
Telefon: 948 07 902 | anders.steen@skbd.no

Slik kontakter du oss i Hønefoss:
Kirkens Bymisjon, avdeling FRI barn og familie
Norderhovsgata 10, 3510 Hønefoss
Telefon: 32 27 72 10

Kontaktperson: Hilde Sandum 
Telefon: 404 21 187 | hilde.sandum@skbd.no

 


