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Nr 5 -06/Årgång 23

aktuelltmagazin
utges av
FaCO
Familjevårdens
Centralorganisation,

Insidan

en ideell organisation som
vänder sig till alla som arbetar
med barn, ungdomar och vuxna
vilka omfattas av insatser från
socialtjänsten.
Så får vi en ny arbetstidslag från första januari. Man kan undra vad det har med familjehem
att göra? Som jag ser det är det nu slutdiskuterat om familjehem ska räknas som arbete eller
ej.
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Detta är EU-regler och går inte att göra undantag från. Kort beskrivet måste man varje
dygn vara ledig minst 11 timmar och då heller inte ha jour, samt under varje vecka ha en
sammanhängande ledighet på 36 timmar. Den totala arbetstiden får heller inte överskrida
48 timmar. Hur skulle man få ihop den ekvationen med barn i huset? Frågan är väl vad EU
skulle tycka om att man i Sverige kan jobba halv ihjäl sig dygnet runt till minimal timpenning bara det kallas ”uppdrag”?
Ett realistiskt mål för att trygga familjehemmens ekonomi är att få tiden som familjehem
”överhoppningsbar” då man räknar A-kassa, precis som man gör vid t.ex. barnledighet.
Det bör ju också bli en laglig rättighet att få tjänstledigt från arbete, om så krävs, när man
har fosterbarn. Det är ju en samhällstjänst familjehemmen utför och då borde ju detta
uppmuntras av lagen. Ja, det finns fortfarande mycket för FaCO att arbeta för.
För att ge riktig information borde kanske en annons där man söker familjehem idag se ut
så här;

medlemochprenumeration@faco.nu

Ta emot ett fosterbarn i ert hem.

Annonser
Annika Nygren
aktuelltmagazin@faco.nu

Är du förtidspensionär blir du säkert av med en del av ersättningen då försäkringskassan räknar det som arbete att vara familjehem. Är du hemma ett år med barnet gäller det
att du sedan inte blir arbetslös, då du inte sen får stämpla, eftersom A-kassan inte ser
din tid hemma med fosterbarn som arbete.

Annonspriser
Helsida
Halvsida
Kvartssida
Åttondelssida

Hur ditt försäkringsskydd ser ut, vet vi inte. Det får du se över själv. Semesterersättning betalar vi bara ut till kommunens anställda. Utbildning har vi nästan aldrig råd att
erbjuda dig. Finns det någon utbildning får du gå på det som bjuds, oavsett vad du
behöver.

3500:1.800:1000:600:-

Foton
Alla bilder som används i tidningen är illustrationer. Personerna
på bilderna har ingen anknytning
till artiklarna om det inte särskilt
anges.

Handledning ger vi i mån av tid och ekonomi. I bästa fall kan du få veta vad som förväntas
av dig och vad ditt uppdrag omfattar i en behandlingsplan. I annat fall ingår allt, även i
omkostnaderna och arvodet, utom om ni är släkt, då utgår ofta arvodet.
Kontakta X-kommun mellan 8.30-9.30 udda datum, jämna veckor om vi inte är på
tjänsteresa eller sitter i möten.
Skämt åsido, allvarligt talat. När ska vår insats värderas?
Annelie Hed
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FaCO:s styrelse önskar alla
en God Jul och ett Gott Nytt År
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CHAROTTE EKBOM

Kära vänner
Ebba och Jakob kunde kanske ha gått raka vägen
mot en gemensam lycka, men så blev det inte –
eller dog verkligen alla chanser? Det kan gå år och
mycket förändras, men ett möte igen tänder minnen. Detta är en synnerligen nutida roman om det
gamla dilemmat vänskap-sex-kärlek.
GUNILLA O. WAHLSTRÖM

Julie
Ur barnamun
Jag kom på lille illbattingen med
storebrors godisskål i händerna
och tydliga spår runt Mats mun
att han ”smakat” på storebrors godis.
Jag utbrister: Men har du
stått och ätit upp allt Nicklas
godis? Med sina tekoppsstora bruna ögon oskyldigt
stirrande på mig svarar han snabbt: Nä, jag satt.
Rådlös

Familjehem eller fosterhem?
Hur ska vi benämna hem som tar emot fosterbarn? Familjehem eller fosterhem? Namnändringen var väl ett försök att
öka statusen på verksamheten men FaCO beslutade, för
många år sedan att ändå försöka hålla oss till ”fosterhem”
då vi själva skriver något. En av motiveringarna var att
begreppet fosterhem är ju något gemeneman vet vad det
är. Familjehem har ju ofta blandats ihop med daghem och
fritidshem. Den andra orsaken var att det var praktiskt
omöjligt att säga ”barn i familjehem”, och om barnen var
fosterbarn så blev den naturliga följden att hemmet hette
fosterhem och fosterfamilj.
Nu är familjehem ett inarbetet begrepp och frågan är om
FaCO också i huvudsak ska använda begreppet? Vad tycker
ni? Hör av er, skriv eller maila: aktuelltmagazin@faco.nu

Bli medlem i FaCO
Det bästa är att gå med i någon av våra medlemsföreningar.
Titta på sid 19 om det finns någon förening 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 19) om
du behöver råd och hjälp.
Skicka in kupongen på sidan 19 så får du ytterligare
information eller skicka ett mail till
medlemochprenumeration@faco.nu

Om att växa upp med en
förälder som inte räcker
till
”För fyra år sedan fick jag
ett brev från en kvinna som
läst min bok om Kirre och
lyssnat på en föreläsning
jag höll. Hon berättade
kortfattat om hur berörd hon blivit och vädjade till
mig att skriva en liknande bok om ett barn som
växer upp med en psykiskt sjuk förälder.
’Okunnigheten om dessa barns situation är stor.’
Ytterligare några personer har gett mig av sin tid
och av sina öden, och tillsammans har deras berättelser blivit till den lilla flickan Julie Larsson.”

Två kvinnor, mödrar till samma barn
Under oktober föreläste jag tillsammans med ett placerat
barns mamma. För första gången umgicks vi utan barnet i
centrum. Vi var två kvinnor ute på äventyr och vi fick lära
känna varandra på ett nytt plan. ”Tänk, jag har aldrig förstått att det kan vara så jobbigt att vara fostermamma,”
kommenterade hon efter att hört min föreläsning. ”Jag har
bara sett att du haft så välordnat och varit så organiserad”
Själv häpnades jag över hur lika vi egentligen är, fast hon
tidigare har lagt all sin kreativitet och energi på knarket
medan jag tagit hand om barn. Vi har båda fått ägna mycket
tid till planering för att få vardagen att fungera enligt våra
önskemål, vi har fått leta nya lösningar och varit öppen för
nya ideér
I Borlänge var vi ute på shopping. Tillsammans gick vi på
heminredningsaffärer och diskuterade tycke och smak,
precis som vilka väninnor som helst. Vi har känt varandra
i tio år nu, varav åtta var under hennes missbruk. Under de
åren fanns det så mycket ilska hos mig. Ilskan över att hon
inte kom som hon lovat eller då hon kom men bara sov
under besöket. Tänk att bakom missbruket fanns det en så
underbar människa och att vi har så mycket gemensamt.
Och så oerhört värdefullt för vårat gemensamma barn!
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Upplands Familjehem
önskar alla medlemmar
God Jul och Gott nytt år

Kontaktpersoner
Norrland
Maria Hansson, tel: 0642-502 17

samt bjuder in till
Julfest

Gästrikland/Hälsingland
Annelie Hed, tel: 0643-510 63
Uppland
Annika Nygren, tel: 070-767 88 82

Trettondedag Jul, fredag den 6 januari
klockan 13.00
I vuxenskolans lokaler på
Kungsängsgatan 12 i Uppsala.
Dans kring granen
Lotterier
Trollkarl
Fiskdamm
Fika
Kostnad 100:- per familj. Anmälan senast
den 2 januari till Irene Karlsson, tel.
018-53 63 39, 018- 30 92 34 eller
email: karlsson_irene@hotmail.com
(ge besked om antal vuxna resp barn samt
barnens ålder)

Familjehemsbank

Västmanland
Anna o Thomas Roberg tel: 0224-14 14 4
Värmland
Ingrid Hansen, tel: 0554-100 71
Västra Sverige
Jens Alderblad, tel: 031-88 51 19
Södra Sverige
Birgitta Nershed, tel: 0416-199 70

d
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Vä
Värmlands familjevårdsförening önskar alla medlem-

På hemsidan faco.nu finns nu en familjehemsbank. Intresserade familjer som kan ta emot barn och unga. Vi har
även skapat en möjlighet för kommuner, organisationer
mfl att lägga in en notis om att de söker familjehem och
HVB-hem kan lägga in en notis om att de finns och en länk
till en eventuell hemsida. Detta är gratis.

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

Plats för
frimärke

Namn:
___________________
Adress:

Västra Sveriges Familjevård
Södra Sveriges Familjehem

___________________
Postadress:

Direktansluten i FaCO

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

sverige runt

mar en God Jul och ett Gott Nytt År samt
hälsar er varmt välkomna till filmkväll 23 november kl 18.30
i Arvika på Verkstaden och 30 november kl 18.30 på N
Kyrkogatan 6 i Karlstad. Vi ser Kay Pollacks ”Älska mig”
och har en gemensam diskussion efter filmen. Filmen är
vald för att vi i år uppmärksammar relationer lite extra.
Givetvis bjuder vi på fika. Anmälan till Ylva Gavell Söderström senast dagen före på telefon 0570-153 16 eller via
mail ylva@faco.nu.
Har du något tips om vad vi i föreningen ska göra eller ta
upp så är du varmt välkommen att maila eller ringa oss.
Antingen till mig på ovanstående kontaktinfo eller via
FaCO:s hemsida.
Ylva

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

