
FOSTERHJEMSKJEMA  
Frivillige for Potespor i Hjertet  

 
Fyll inn dine detaljer så godt du kan. 

 
PS: Du må være 20 år for å være fosterhjem. 

 
Ditt hele navn:  
SVAR:  

Full adresse (husk stedsnavn!):  
SVAR:  

Telefonnummer: 
SVAR:  
 
E-mail: 
SVAR:  

Hvem som bor i husholdningen (+alder på barn): 
SVAR:  
 
Er noen i husholdningen allergisk mot katt?  
Man kan enten teste seg med blodprøve eller tenke over om man noengang har reagert ved 
mye kontakt med katt tidligere.  
SVAR: 

Har du kjæledyr fra før og hvilke? 
(Som fosterhjem må du ta hensyn til at dyrene muligens må holdes adskilt) 
SVAR:  

Er dagene slik for deg/dere at dere alltid vil ha mulighet til å se til katten hver eneste 
dag? Eller få noen andre til å gjøre det om det ikke skulle gå ved enkelte anledninger? 
SVAR:  

Har du erfaringer med katt fra før og i såfall hvilke erfaringer? 
Dette er viktig for oss å vite mht. hvilke katt(er) som vi kan sette hos deg. 
SVAR:  

Er du åpen for å fostre en katt/katter som trenger tillitsbygging? Veiledning får du av 
oss.  
Mange av kattene vi redder har aldri hatt eller ikke hatt menneskekontakt på lenge, og de 
kan da trenge litt tid og sosialisering til å bli trygge. Vi lover at dette er en givende prosess å 
være med på! 
SVAR:  



Har du førerkort og/eller bil? 
Dette spør vi som for å vite om du f.eks kan hjelpe oss med å katten til veterinær noen gan-
ger. 
SVAR:  
 
Har du ett separat rom som katten kan bo på i starten? 
Dette er sterkt ønsket fordi det er ofte ganske brutalt for katter å få tilgang på et alt for stort 
område når alt er nytt og ukjent, og det kan hindre kattens trygghet og fremgang. Det kan 
være en stor påkjenning bare det å bli flyttet til et nytt miljø i seg selv. Etterhvert som katten 
er mer trygg på deg og rommet sitt kan man begynne å utvide dens område. 
SVAR:  

Hvor mange katter kan du passe om gangen? 
(PS: Det er sjelden vi trenger fosterhjem til kattunger alene uten mor, men skal man fostre 
kattemor med kull trenger de et stabilt sted å være i minst 12 uker.) 
SVAR:  

Har du noe katteutstyr fra før?  
Som kattedo, spade, sand, skåler og leker? 
SVAR:  

Det er frivillig å dekke utgifter for katten. Er dette noe du ønsker?  
De vanligste utgiftene er kattemat og sand. Det er et krav at kattematen må være kjøpt av 
dyreklinikk eller dyrebutikk og være beregnet kattens helse. Man kan også kjøpe inn selv og 
få pengene refundert, men da må kvitteringer og kontonummer sendes til oss. 
SVAR:  

Fra når og hvor lenge kan du stille som fosterhjem?  
Skriv gjerne perioder som passer og ikke slik at vi har mest mulig info å ta hensyn til på for-
hånd. Husk at det å være fosterforelder må være gjennomtenkt mht. jobb, reising osv. 
SVAR: 
 
 
Hva skjer nå? 
 
Når vi har mottatt din fosterhjemsøknad så vurderer vi om vi kan bruke deg. Det avhenger av 
flere faktorer. F.eks. så er langvarige fosterhjem mest aktuelt for oss da det sparer katter for 
å flyttes mye på. Det er også ganske viktig at du ikke for alt for langt unna Trondheim, men vi 
ønsker søknader fra hele Trøndelag likevel. 
 
Vi prøver å svare alle når vi mottar fosterhjemskjema, men noen få ganger kan vi glemme 
det. Du kan likevel gå ut ifra at vi har lagra opplysningene dine og vil ta kontakt dersom vi 
trenger nettopp deg.  
 
MEN det er veldig viktig for oss at dersom du finner ut at du ikke kan stille likevel, si ifra så vi 
ikke baserer vår kapasitet på at akkurat DU er ledig, fordi om du ikke er det likevel og vi ikke 
vet det før vi har tatt inn en ny pus, har ikke den pusen et sted å være likevel. 



 
 
 
Takk for at du vil hjelpe en pus på veien til et nytt liv. 
 
Mvh, Potespor i Hjertet  
 
Send skjema til vår e-post: fosterhjem@potespor.com


