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NÄSTA UTGIVNING
Nummer 2 2006
utkommer i april.
Manusstopp 20 mars
Tema: Familjehemmens villkor

Temat på detta nummer är; den egna familjen, ett nummer med
fokus på våra egna känslor, erfarenheter och funderingar kring
att vara fosterhem. Mina första kopplingar är skuldkänslorna
till mina biologiska barn, som fått dela med sig så mycket och
stått tillbaka så många gånger för andra barns behov. Men så
mindes jag också de möjligheter vi fått i den egna familjen
tack vara vårt liv som fosterfamilj. Våra vinster.
Som då när barnen var små och kunde lulla omkring i pyjamas, äta frukost i lugn och ro och kunde leka sina lekar färdiga, för vi behövde inte stressa iväg till ett dagis. Dom kunde
få vara uppe lite extra någon kväll, fika framför tv-n med oss
föräldrar och sedan sova ut på morgonen.
Vi kunde packa choklad och ostmackor och gå på utflykt i det
vackra vintervädret eller åka och bada varje dag det var badväder på sommaren. Jag hade tid att låta dem köra en egen
liten vagn då vi handlade och diskutera vad vi skulle köpa.
Dom fick ha en egen trasa och plaska i hinken då vi städade
och baka egna bullar vid bak.
Tillsammans har vi upptäckt världen. Jag har simmat bredvid
dem vid deras första simtag, släppt deras pakethållare vid deras första egna cykeltur och så småningom skjutsat dem till
deras första disko. Vi har cyklat dressin och åkt forsränning.
Vi har varit på läger och fått vänner för livet.
Mina barn har fått lära sig mycket om hur samhället fungerar,
vad solidaritet betyder i vardagen och dom har lärt sig att man
aldrig ska ge upp. Dom har blivit artiga, laglydiga och
arbetsamma.
Så…varför bär jag på så dåligt samvete? Är det för att allt
detta bara togs som självklarheter?
Annelie Hed Ordf.
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Tack till Margareta
Erman!

Ett hjärtligt för alla de gångna åren, då du otaliga gånger
medverkat som representant för Svenska Kommunförbundet på FaCO:s utbildningar och konferenser. Lycka
t
i
l
l

Dumt påhitt

Står familjehemmen bakom
fosterbarnens
dåliga skolprestationer?
Fick i dagarna en enkät angående fosterbarns läsvanor.
Frågorna gick ut på att se hur mycket vi familjehem bryr
oss om barnens skolsituation och lästräning,delvis jämfört med våra biologiska barn. Bland annat frågades om
när och hur mycket vi läser för vårt fosterbarn. Och det
gör vi inte eftersom han är stor och hellre läser själv. Sen
var en annan fråga hur mycket vi läste för våra biologiska
barn när de var små. Det är klart att det blev mycket mer
läsning.
Det verkade nästan förutbestämt att vi familjehen skulle
göras till syndabockar.
I det medföljande brevet står bland annat ”Barn som lever
i familjehem har ofta sämre resultat i skolan än andra barn.
Dessa barn får i förlängningen sämre livschanser än andra
barn.”
Det är inte första gången jag hör detta och varje gång blir
jag lika förvånad.
Är det ingen som tänker på att barn som placeras i familjehem oftast redan från början har stora problem som naturligtvis också sätter sina spår inlärningen.
Bara det faktum att bli fråntagen sin familj och flyttad till
fosterhem ger ju skador. Sen har ju barnen antingen egna
problem eller har problem i den biologiska familjen som
kan ge bestående skador.
Av mina fyra fosterbarn har en FAS, en ADHD/Autism,
en förståndshandikappad och en har blivit grymt sviken
och misshandlad av sina biologiska föräldrar.
Är det då konstigt att de har sämre förutsättningar än andra barn.
Engagerad mamma - lika för alla

Bli medlem i FaCO
Det bästa är att gå med i någon av våra medlemsföreningar.
Titta på sid 23 om det finns någon där du bor. Då får du
inbjudningar till alla lokala träffar och kan få tillgång till
ett nätverk nära dig. Som medlem i en medlemförening
är du automatiskt medlem i FaCO och får Aktuellt Magazin
5 nummer/år och du blir också inbjuden till alla kurser
och föreläsningar. Du kan också ringa någon av våra
kontaktpersoner (se sid 23) om du behöver råd och hjälp.
Skicka in kupongen på sidan 23 så får du ytterligare
information eller skicka ett mail till
medlemochprenumeration@faco.nu

FaCO’s Handbok

Häromdagen var det alla hjärtans dag igen. Det delas ut
hjärtan och rosor och kort i skolorna, roligt förstås för dom
som får något. Men fruktansvärt hemskt för dom som inte
får något. Ett dumt påhitt tycker jag.
Utan ros

För Er som har FaCO’s handbok finns nu nya uppdateringar
att hämta på handbokssidan. Dels Kommunförbundets
rekommendationer för 2006 och dels Konsumentverkets
riktlinjer för 2006. Ni som ännu inte har handboken kan
beställa en kod för 100:- och sen är det bara att gå ut på
hemsidan www.faco.nu och hämta hem den. Betala in 100:på pg 98 58 18 -4.Glöm inte att ange namn och adress och
att det gäller handboken.
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”Källan till en chans” - Remissvar
Som ni kunden läsa i förra numret har FaCO varit en av remissinstanserna till Sociala barn och ungdomsvårdskommitténs betänkande ”Källan till en chans” Nedan följer ett utdrag av det remissvar FaCO skrev. Hela
betänkandet finns att läsa på http://www.regeringen.se/sb/d/5140/a/51550
Behandlingsplan
FaCO är mycket positiv till kommitténs förslag om att
behandlingsplaner skall upprättas.
Erfarenhetsmässigt kan man dra slutsatsen att behandlingsplaner inte kommer att göras i stor omfattning annat än att
det blir lagstadgat. FaCO har drivit frågan i 20 år.
Samverkan
I storstädernas kranskommuner placeras en stor andel barn
i familjehem. Detta belastar framför allt små kommuners
ekonomi hårt med tanke på de insatser fosterbarnen behöver av extra resurser i skola, omsorg och hälsovård. Idag
finns därför inte tillräckligt med resurser för att tillfredsställa alla fosterbarns behov. Därför borde ett extra statligt stöd ges till småkommuner liknande ”skolpeng” som
följer barnet. Detta stöd skulle kvarstå även vid
vårdnadsöverflyttningar.
Det råder idag svårigheter att nyrekrytera framför allt yngre
familjer, då familjehem idag har en stor otrygghet runt de
sociala frågorna rörande A-kassa, socialförsäkringar mm.
En nationell rekryteringskampanj av nya familjehem kan
ge ett bättre resultat om trygghetsfrågorna prioriteras och
behandlas skyndsamt samt ger en tillfredsställande lösning.
I samband med uppbyggnad av kommunal samverkan kring
rekrytering, utbildning och handledning bör en nationell
kampanj genomföras för en utökad förståelse mellan socialarbetare och familjehem och deras arbetsinsatser och därmed skapar ett bättre samarbete på jämbördig nivå.
Om bidragen till uppbyggnad av kommunal samverkan
kring rekrytering, utbildning och handledning inte medför
en långsiktlig utveckling bör det övervägas om familjehemsvården skall lyftas från kommunernas ansvar och läggas
över på landsting, länsstyrelse eller statens styre.

Avtal
När ett avtal skrivs med familjehem skall den förväntade
arbetsinsatsen av familjehemmet klart framgå med utgångspunkt från behandlingsplanen. Arvode och
omkostnadsersättning beräknad utifrån arbetsinsatsen och
att dessa omräknas då uppdragets omfattning väsentligt
utökats. Många familjehem får idag en allt större arbetsuppgift då t.ex. nya intensiva umgängesplaneringar görs,
ett utökat nätverksarbete och BUP-besök inleds, detta utan
att omkostnader och arvoden justeras.
Jourhem
Barn får inte vara placerat i jourhem längre än två månader från tidpunkten när socialnämndes utredning av barnet avslutades, om inte särskilda skäl föreligger. Som särskilda skäl kan inte brist på familjehem räknas, om inte
barnet har särskilda behov av ett kvalificerat familjehem
med en speciell inriktning, då socialförvaltningen i annat
fall måste arbeta målmedvetet för att få tillgång till utredda familjehem som motsvarar kommunens behov.
Varje kommun skall också tillgodose sitt behov av jourhem även om få placeringar görs. En akut placering av ett
barn är en traumatisk upplevelse för barnet och det bör
därför finnas jourhem med god kännedom och erfarenheter av barn i akut kris, om barnet inte kan placeras inom
sitt nätverk. En samverkan mellan kommuner kan vara
nödvändig för att uppnå detta mål.
Roren 2006-01-26
Annelie Hed
Ordförande Familjevårdens Centralorganisation FaCO

Handledning
I arbetet som familjehem bör utbildning och handledning
ingå som en del i arbetsuppgiften och inte bara erbjudas
vid behov. Ofta efterfrågas inte handledning och utbildning innan familjehemmet upplever sig vara i kris. Den
relativt positiva bild som kommittén fått genom enkät om
familjehemmens handledningssituation har erhållits av
aktiva organiserade familjehem som fått information om
möjligheten till handledning genom sin förening. Dessa
familjehem är knappast helt representativa för hela landets familjehem.
Det är också viktigt att förtydliga att handledning inte är
likställt med socialarbetarens uppföljning och tillsyn i
familjehemmet.

5

Riksläger 25-28 maj 2006
Varmt välkomna till FaCO:s familjehemshelg på Uskavi i Nora!
Boende
Vi har tre alternativ av boende:
• Stugor med tre 2-bäddsrum, allrum med kök, dusch och
toalett.
• Boende i vandrarhemsrum (4-bäddsrum med våningssäng,
toalett och tvättställ, dusch och bastu på bottenvåningen.)
•

Husvagnscamping 300kr inkl eluttag.

Pris per person: 85:- per dygn oavsett ålder. Totalt 255 kr för tre
nätter..OBS! Städning och lakan ingår ej.

Mat
För att det verkligen ska vara en helg med tid för umgänge så
har vi bokat helpension med middag torsdag kväll, frukost,
lunch, fika och middag på fredag, frukost, lunch, fika och
middag med efterrätt på lördag samt söndagsfrukost. Pris per
person: 650:- , barn under 12 år: 400:- Barn under 4 år gratis.

AKTIVITETER: Vi har dragit lärdom från rikslägret 2005 och kommer
att ha en mångkamp på torsdag kväll för att vi alla ska lära känna
varandra bättre och gemensamma aktiviteter även på fredagen.
För de som törs och har åldern inne (ca 15 år) kommer det att finnas
på fredagen till en kostnad av 150 kr per person!

Eventuella frågor besvaras av Lena Andersson 0586-10290 eller av
Ylva Gavell Söderström 0570-15316.

www.uskavi.se
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Aktiviteter vi tänkt på fredagen:
(och lördagen för ickekongressare)
Bad, kanot, båt (även handikappanpassad), fiske, minigolfbana,
boulebana, klättervägg.
Bergslagsleden - vandringsleder.
Ovanstående aktiviteter till
självkostnadspris.

Kongressen kommer att vara på
lördagen för kongressdeltagarna.
Separat inbjudan till länsföreningarna
kommer. Givetvis är
kongressmiddagen gemensam
för alla och ingår i helpensionen.

På Lördag förmiddag
blir det en tvåtimmars
föreläsning av Sverker
Lindström

Skicka in den
bifogade anmälningsblanketten.
Den andra halvan av
blankette använder
du dig av för att söka
bidrag för rikslägret
hos kommunen.

Du kan också gå in
på www.faco.nu
och anmäla dig där.
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Norrland
Maria Hansson, tel: 0642-502 17
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Gästrikland/Hälsingland
Annelie Hed, tel: 0643-510 63
Uppland
Annika Nygren, tel: 070-767 88 82
Västmanland
Anna o Thomas Roberg tel: 0224-14 14 4

Årsmöte

Södra Sveriges familjehem inbjuder till årsmöte Onsdagen den 29/3 kl 18.30.
Komvux lokaler torggatan 15 Hörby
Obs annonseras endast via Aktuellt magazin + tidigare
utskick

Likheter och skillnader

Värmland
Ingrid Hansen, tel: 0554-100 71
Västra Sverige
Jens Alderblad, tel: 031-88 51 19
Södra Sverige
Birgitta Nershed, tel: 0416-199 70
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Julfest

Måndagen den 23 januari hade medlemmar i södra Sverige
möjlighet att få en inblick i hur familjehemsvård fungerar
i USA och andra delar av världen. Det var familjehemssekreterare Lena Ritcher och Socionom Pia Holmgren som
gav glimtar från en internationell kongress i USA som dom
besökte under hösten 2005. Trots snöoväder var det ca 25
personer som kom till Sjöbo och tog del av föredraget.
Visst var det mycket som skiljer familjevården åt ut över
vår värld men många problem var dom samma som vi brottas med här i Sverige.
TACK Pia och Lena för ert engagemang och vad ni delade
med er av.

På trettondagen hade Upplands familjehem julfest med både Elisabeth
dans rking granen, trollkarl, fiskdam och fika. Tomtemor
själv dök upp och delade ut godispåsar till alla snälla
d
lan
barn.Det var många familjer som slöt upp och det var många
n
a
trötta men glada barn som så småningom gick hem med
stm
ä
V
lotterievinster och godispåsar i famnen.

Medlemsmöte

Årsmöte
Upplands familjehem inbjuder till årsmöte. Måndagen den
27 februarikl.18.30 i Döbelnssalen på Döbelnsgatan 18.
Efter årsmötet håller Yvonne Ahlkvist en allmän information
om BBIC (Barns Behov i Centrum) samt om
vårdnadsöverflyttning.
Eftersom vi bjuder på smörgåstårta vill vi att ni anmäler er
till Irené Karlsson tel. 018-53 63 39, 018-20 82 34 eller
mailar till upplandsfam.hem@spray.se
Välkomna!

Vi önskar gamla som nya medlemmar välkomna till
medlemsmöte.
Vi har fått till det med en styrelse så det blir bara ett vanligt möte där vi ska diskutera framtidsplaner.
Vi bjuder på fika.
Plats Lillåstrand Sala 22/3 kl.19.00.
Ring och meddela om ni kommer så vi vet om lokalen
räcker till.
Anna&
Thomas
Roberg
0224-14144
thomasroberg@hotmail.com

Jag vill bli medlem i :
Upplands Familjehem
Västmanlands Familjehem
Värmlands Familjehem

Plats för
frimärke

Namn:
___________________
Adress:

Västra Sveriges Familjevård
Södra Sveriges Familjehem

sverige runt

Kontaktpersoner

___________________
Postadress:

Direktansluten i FaCO

_______________________
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Till:
FaCO
c/o Annika Nygren
Ramstalundsvägen 13 C
755 91 Uppsala

Nyfiken på resten av innehållet?

Bli medlem idag!

Surfa in på www.faco.nu, klicka vidare på medlem.
Frågor? Mejla till oss på mejla@faco.nu

