
 

Så hyggelig, og ikke minst spennende, at du har lyst til å besøke fadderbarnet ditt!  

Et fadderbesøk er en unik mulighet både til å treffe fadderbarnet ditt og til å se Plans arbeid med 

egne øyne. Det kan bli en opplevelse for livet, både for deg og for fadderbarnet! 

Vi hjelper deg i gang med forberedelsene, og her har vi samlet informasjon som kan være nyttig å ta 

med seg i planleggingen av reisen og besøket. Det er viktig at du leser all informasjon nøye, og 

dersom du har noen spørsmål må du ikke nøle med å kontakte oss på info@plan-norge.no eller på 

telefon 09909.  

Lykke til med planleggingen! 

 

 

 

 

Plan hjelper deg med å planlegge selve dagen du skal møte fadderbarnet og familien. Reisen er på 

egen ansvar, og du må selv sørge for flybilletter, visum, forsikringer og hotell. Det er mange ting å 

huske på, og vi har laget en liten sjekkliste til deg med de viktigste tingene: 

 

✓ Kontakt Plan International Norge minst åtte uker før ønsket besøksdato.  

✓ Kontroller at du har gyldig pass. Passet må som regel være gyldig i minst seks måneder etter 

hjemkomst – husk å sjekke reglene for landet du skal besøke.  

✓ Undersøk om du må skaffe visum før avreise. 

✓ Gyldig reiseforsikring.  

✓ Bestill politiattest.  

✓ Covid-sertifikat og vaksiner – spør legen din om råd.  

✓ Registrer gjerne reisen på www.reiseregistrering.no.  

✓ Ekstra bankkort eller dollar/euro i tilfelle du mister bankkortet ditt, eller det blir ødelagt  

✓ Reiseapotek (gå til et apotek og spør om tips til hva du bør ha med).  

✓ Adapter tilpasset landet du skal besøke.  

✓ Myggspray og/eller myggnett er spesielt viktig i områder med risiko for malaria og 

denguefeber.  

 

Husk å lese gjennom Plans policy Safeguarding Children and Young People, og fyll ut og signér Visit 

Agreement Form og send tilbake til kontaktpersonen din i Plan International Norge i god tid i 

forveien. Du må også sende oss en kopi av politiattesten når du får denne. 

 

http://www.reiseregistrering.no/


Plan International har strenger retningslinjer for beskyttelse av barn, og disse gjelder for alle ansatte, 

frivillige, partnere, og alle som kan komme i kontakt med barn gjennom oss. Vi arbeider for sårbare 

barn i fattige deler av verden, og vi er forpliktet til ikke å utsette noen av dem for noen form for 

risiko. For alle fadderbesøk er det laget et sett med felles, internasjonale retningslinjer. Derfor må 

alle forplikte seg til å følge policyen Safeguarding Children and Young People og framvise politiattest. 

Alle som besøker fadderbarnet sitt har med seg en lokal Planansatt. Dette bidrar til å sikre at barna 

er trygge og ivaretatt, og fungerer som et betryggende bindeledd i kommunikasjonen med Plans 

feltkontor, lokalsamfunnet, barna og deres familier. Besøket vil ikke være i hjemmet til barnet, men 

et naturlig samlingssted i lokalsamfunnet, som et forsamlingshus eller en skole. 

 

 

 

 

Alle fadderbesøk er forskjellige! 

Selve besøket hos fadderbarnet og familien varer i en dag, og vil være i kontortiden for det lokale 

feltkontoret til Plan. Du vil bli tatt med til fadderbarnets lokalsamfunn, og som oftest får du også se 

noen Plan-prosjekter underveis. En av Plans lokalt ansatte vil være med deg på besøket, samt en tolk 

dersom det er behov for det.  

Både fadder og fadderbarn er spente før besøket. Det er stort å få besøk av en venn man aldri har 

møtt, og mange gleder seg lenge. Akkurat som barn i Norge kan mange være litt beskjedne og 

engstelige i starten. Hvis fadderbarnet ditt er ganske lite, kan du kanskje bryte isen med å blåse noen 

såpebobler? Det kan uansett være fint å tenke litt gjennom hvordan det aller første møtet kan bli.  

Alle fadderbarn bor og lever i et samfunn hvor også andre barn vokser opp og er en del av 

fadderbarnets hverdag. Både søsken, skolekamerater og kanskje hele landsbyen vil naturlig nok også 

være nysgjerrige på et besøk langveisfra, så vær forberedt på at du kan få en del oppmerksomhet. 

 

 

 

 

 

Det er alltid fint å ta med seg bilder hjemmefra! Bilder av livet ditt i Norge, med familien din og norsk 

natur. Det er spennende å se hvor fadderen kommer fra, og det kan være en fint å ha noe å snakke 

om helt i starten av besøket. En fotobok med bilder fra Norge er en kjempefin gave.  

Husk at det kan være mange nysgjerrige barn tilstede, så hvis du har lyst til å gi en leke, kan det være 

fint å tenke på om den kan glede flere. Hvis man gir en fotball for eksempel, er det mange som kan 

leke med den. Skrive- og tegnesaker bruker også å være populært. Mange steder kan det også være 

fint å ta med seg litt mat til familien. Det beste er å stoppe på veien og handle noe sammen med de 

lokale Plan-ansatte. De kan gi deg tips til hva som passer akkurat hos dem. 



 
 

 

 

Det må bes om tillatelse før det tas bilder av barn og voksne i forbindelse med besøket. Hvis 

fadderbarnet synes det er greit, er det selvfølgelig hyggelig å ha et bilde av dere to. Spør gjerne om 

en Plan-ansatt kan ta bilde for deg.  

Husk! Bildene er til ditt private bruk. Du må gjerne vise de til familie og venner, men ikke legg de ut 

på Facebook eller andre sosiale medier. 

 

 

 

 

• Videre kontakt med fadderbarnet etter besøket skal fremdeles gå gjennom Plan International 

Norge. Det er derfor ikke lov å dele kontaktopplysninger som adresse, telefon og e-postadresse 

med barnet eller familien.  

• Fadderbarn eller andre barn fra lokalsamfunnet må ikke inviteres eller tas med bort fra 

hjemstedet.  

• Det er ikke mulig å overnatte hjemme hos ditt fadderbarns familie.  

• Det er hyggelig å ta med seg små gaver på besøk, men det er ikke mulighet for å gi penger eller 

svært verdifulle gaver direkte til fadderbarnet og familien.  

• Det er viktig å respektere barnet og familien, og ikke overprøve avgjørelser tatt av dem. 

Samhandlingen skal ta hensyn til barnets og lokalsamfunnets kultur. Familien kan ha egne 

grenser for hva som er akseptabelt under et besøk, så vær var på hvordan du forholder deg til 

dem. Barn skal omgås med respekt.  

 

 

 

Har du lyst til å lese om hvordan andre som har vært på besøk hos fadderbarna sine har hatt det, kan 

du klikke deg inn på lenken under:   

 

https://www.plan-norge.no/fadder/p-bes-k-hos-fadderbarnet 

 

 

 

 

 

https://www.plan-norge.no/fadder/p-bes-k-hos-fadderbarnet

