
Nanna-Marie
Senter for foreldre og barn

Noen ganger må vi forandre oss.
Det er tøft. 



• Målet med oppholdet 
på Nanna-Marie 
er at foreldrene 
skal klare omsorgen 
for barna når de 
flytter ut.

• Vi kan følge opp 
familiene etter at de 
har flyttet ut. 

• Oppholdet kan 
også resultere i at 
barneverntjenesten 
må overta omsorgen 
for barna.

Nanna-Marie senter for foreldre og barn 
ligger i det barnevennlige området 
Skovheim på Nordstrand i Oslo. 

Senteret gir tilbud til familier som er 
henvist av barneverntjenesten eller 
sosialtjenesten fordi noen er bekymret 
over barnas omsorgssituasjon.

Foreldrene har ansvaret for barna under 
oppholdet, og er de viktigste personene 
for barnas utvikling. Familiene får sin 
egen leilighet og faghjelp til både 
å forstå og bli styrket i omsorgsrollen.

Et senter for  
foreldre og barn



På Nanna-Marie ønsker vi 
å skape et godt miljø for 
barn og foreldre.

Ukentlig har vi husmøte 
med lunsj, felles middag og 
barnevennlige aktiviteter. 

Senteret er døgnbemannet 
og det kan være trygt å møte 
utfordringene sammen med 
kompetente ansatte.

Trivsel og trygghet 
er viktig

På Nanna-Marie kan foreldre 
få hjelp til å forstå barnas behov bedre.



Oppholdet

• Inntil 10 familier kan 
bo hos oss i noen 
dager til mer enn 
ett år avhengig av 
bestilling ved inntak.

• Alle opphold er 
frivillige og basert 
på samtykke fra 
foreldrene.

Vi skreddersyr en plan sammen med 
familien ved inntak. Rundt familien 
settes det ned et team bestående 
av familiekonsulenter og psykolog. 

Våre ansatte har lang praksis og 
relevant helse- og sosialfaglig utdanning 
fra høyskole/universitet, og arbeidet 
konsentrerer seg rundt:
• Foreldreveiledning.
• Miljøterapi.
• Familieterapi.
• Kartlegging og utredning.

Vi har verktøy  
og kan hjelpe



• Et barnevennlig miljø.
• Hjelp til å snu en negativ utvikling.
• Kvalifisert oppfølging.
• Egne leiligheter.
• Beskyttelse og trygghet.
• Kunnskapsformidling.
• Gruppetilbud og individuell 

oppfølging.

Vi tar også imot gravide og 
familier i akutt krise.

Hvordan søke opphold?
Familiene kan ikke søke om plass selv.

Familier fra Oslo:
Barneverntjenesten søker via:  
Oslo kommune, Barne- og familieetaten 
Mottaksavdelingen  
Postboks 6726 St. Olavsplass 
0130 Oslo

Familier fra landet for øvrig:
• Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufetat).
• NAV og kommunal barneverntjeneste.

Det kan søkes om:
• Utredningsopphold.
• Veiledningsopphold.
• Korttidsopphold.
• Soning.

Nanna-Marie
tilbyr

Hjelp og støtte
til foreldre og barn 
i en utfordrende 
livssituasjon.
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Rom 
for  
alle

Kirkens Bymisjons barneverntiltak
Nanna-Marie senter for foreldre og barn

Besøksadresse: 
Lindbäckveien 47 A, 1163 Oslo

Postadresse:  
Ekebergveien 210, 1162 Oslo

Telefon: 488 90 525
Telefon, avdelingsleder: 488 90 529

E-post: firmapost.fnm@bymisjon.no

For mer informasjon: 
kirkensbymisjon.no/nanna-marie

Ta kontakt  
med oss!


