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Stiftelsen Fyrlykta 
Fyrlykta er en ikke kommersiell, politisk- og 
livssynsnøytral stiftelse. Fyrlyktas verdigrunnlag 
sier at vi skal være veivisere for barn og unge 
og at hvert menneske har en egen verdi. Vi 
har fokus på barns egne interesser og barns 
rett til å bli hørt. 
Stiftelsens drift er sikret gjennom avtale med 
det statlige barnevernet og Oslo kommune. 
Disse avtalene sikrer Fyrlykta oppdrag fra hele 
landet. 
Stiftelsen Fyrlykta ble etablert i Norge i 2011. 
Vi har hovedkontor i Fredrikstad, men med 
virksomhet og familie/beredskapshjem utover 
hele landet. 

Faglig profil 
Stiftelsen Fyrlykta har sin faglige plattform 
forankret i betydningen av barns tilkny-
tningserfaringer i sin oppvekst. Vektlegging 
av relasjoner i arbeidet står sentralt i stiftelsens 
faglige profil : «Vi tilbyr relasjoner». 

I samarbeid med høgskoler og universitet  i 
Norge og i utlandet,  samt vår psykolog, er 
vi til en hver tid faglig oppdatert. Ved å sa-
marbeide med foresatte og aktuelle hjelpein-
stanser, og ved å etablere en arbeidsallianse 
med barnet eller ungdommen, ønsker vi å 
bidra med omsorg og behandling tilpasset 
den enkelte med mål om å oppnå endring 
og vekst. 

Verdigrunnlag 
Vi ser på alle individer som unike og verdifulle 
mennesker – alle mennesker har mulighet 
og evne til forandring. Målene må tilpasses 
hvert enkelt individs behov. 

Stø kurs mot endring og vekst ! 

Stiftelsens arbeid kjennetegnes av høy kval-
itet, som innebærer at vi tilbyr god støtte og 
tett oppfølging av de familiene vi samarbei-
der med. Stiftelsen skal være en veiviser for 
barn, unge og voksne, og utvikle innova-
tive og tilpassede løsninger for det enkelte 
individet. 

Forsterket fosterhjem- og beredskapshjem 
Fyrlykta har forsterkede fosterhjem som kan 
ta imot langvarige plasseringer av barn og 
unge, og beredskapshjem som kan ta imot 
akuttplasseringer. Vi følger opp våre fami-
lier med fagkonsulenter som gir individuell 
veiledning,  gruppeveiledning, bakvakttele-
fon og fagsamlinger. 
Vi har vårt eget 30 timers opplæringspro-
gram: «Stø kurs». Kurset består av fore-
lesninger, gruppearbeid, filmillustrasjoner, 

historier fra virkeligheten og møter med 
fosterfamilier og fosterbarn. Vi har også et 6 
timers kurs for beredskapshjemmene.

Forebyggende, ambulante tjenester 
Vi tilbyr ambulante tjenester til barnevern-
tjenesten for også bidra med et alternativ til 
plassering utenom familien. Tiltaket retter 
seg inn mot styrking av foreldrekompetanse 
ved råd, veiledning og familieterapi. De am-
bulante tjenestene har sin forankring i Fyr-
lyktas fagmiljø. Stor grad av tilgjengelighet 
for familier er en viktig faktor for relasjonen 
mellom familien og veileder/terapeut. 

Vertsfamilier – Foreldre med 
barn plasseringer.
Vi tilbyr plassering av foreldre og barn i verts-
familier med daglig oppfølging til foreldre 
og barn som trenger et omsorgstilbud. Våre 
fagkonsulenter utreder foreldrefunksjoner 
og iverksetter eventuelt endrings- og ut-
viklingsarbeid. Vertsfamilier kan eventuelt bli 
beredskapshjem hvis det skulle være ønskelig. 

Ettervern 
Fyrlyktas ettervern kan bestå av botilbud 
og oppfølging med praktisk hjelp og faste 
samtaler.

Bofelleskap
Godkjente barneverninstitusjoner – små 
omsorgsenheter med 3 plasser og 2 miljø-
terapeuter tilstede til enhver tid. Godkjent 
for alderen 12-19 år og plasseringer etter §§ 
4-12 og 4-4, 6. ledd etter lov om barnevern-
tjenester. 


