
Vil du være 
Landsbyfadder? 

Du kan hjelpe flyktninger til å bli 
kjent i Randaberg, bygge nettverk 

og få gode opplevelser sammen med 
andre Randabergbuere. Lykke til!

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Randaberg 
kommune
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• Frivillige som ønsker å bli kjent med nye innbyggere, melder 
seg som Landsbyfadder via hjemmesiden:  
 
                 www.randaberg.kommune.no/landsbyfadder
 
• Dere blir koblet sammen med en enslig eller en familie. Det 
legges vekt på felles interesser og livssituasjon. 
• Eksempler på ting å gjøre sammen: ”Bli kjent med”-tilbud og 
aktiviteter i nærområdet, delta i fritidsaktiviteter, gå på tur og 
lære å lage mat fra ulike kulturer. 
• Det er behov for voksne i ulike aldersgrupper og livssituasjo-
ner. Treffpunkt cirka to ganger per måned. 
• Du melder deg som Landsbyfadder for ett år om gangen.

 

 

• Snakk om hvilke forventninger dere har til hverandre, og hva 
dere ønsker å gjøre sammen. Det er lov å sette grenser for hva 
du kan bidra med. 
• I flere kulturer er synet på tid og avtaler annerledes enn i 
Norge. Det kan være lurt å ha klare avtaler og forsikre seg om 
at begge parter har forstått hvor og når aktiviteten skal foregå. 
• Ordningen er 100 prosent frivillig, og hver enkelt dekker 
egne utgifter. Det er positivt å gjøre ting sammen som koster 
minst mulig. 
• Spør om det skal tas spesielle hensyn i forhold til mat (noen 
spiser for eksempel ikke svinekjøtt). 
• Dersom det oppstår misforståelser eller utfordringer som er 
vanskelig å løse, ringer dere kontaktpersonen (se under).

BENTE MONICA REILSTAD  
Helse og oppvekst  
E-post:  bmr@randaberg.kommune.no 
Telefon:  928 20 150

JUNE HELLAND BØ 
Nav Randaberg  
E-post:  june.helland.bo@nav.no
Telefon:  948 00 539 

 

 
• Enslige mindreårige flyktninger er barn og unge under 18 år 
som har kommet til landet alene uten foreldre eller andre med 
foreldreansvar for å søke beskyttelse mot forfølgelse. 
De trenger derfor støtte og veiledning fra voksne til å orientere  
seg i det nye samfunnet. Barneverntjenesten søker derfor etter 
støttefamilier som ønsker å bidra med hjelp og støtte til flykt-
ningungdom. For mer informasjon kontakt Vibeke Gjertsen på 
telefon 51 41 42 21 / 482 57 617.

Støttefamilier for enslige mindreårige 
flyktninger

Hvordan blir du Landsbyfadder? Noen tips til den som er Landsbyfadder

Kontaktpersoner


