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Hej!
Jag heter Anne Aronsson och är ansvarig för hemsidan faco.nu och även
för familjehemsbanken. Till detta nummer så bestämde vi i styrelsen att vi
skulle växla vem som skriver insidan och den första lotten föll på mig.
Detta nummer handlar om traditioner. Vare sig vi är familjehem eller en
”vanlig” familj så firar vi oftast på ett visst sätt, men hur blir det då det tillkommer barn, föräldrar och övrig släkt? Alla barn kan inte åka hem till sina
biologföräldrar över julen på grund av olika omständigheter. Hur gör man
om barnet åker hem över julen och hur gör man då barnet stannar kvar hos
familjehemmet?
Detta är något som man måste hitta en lösning på utan att trampa någon på
tårna, vilket inte alltid är så lätt. Om barnet inte kan åka hem över julen ska
man ha en egen julafton för varje barn och dess föräldrar och släkt eller ska
man ha ett vanligt besök med lite julklappsutdelning och kanske en julfika?
Eller om barnet åker hem över julen till sin biologfamilj ska man fira julafton i familjehemmet dagen innan eller efteråt? Hur hittar man en balans där
alla får vara med i gemenskapen, där ingen känner sig utanför eller undanskuffad? Svåra frågor som vi får tampas med. Julen är ändå en högtid där
man umgås mycket med familjen, myser och har det roligt.
Nästa problem som vi familjehemsföräldrar ofta står inför är att en del fosterbarn har stor släkt som öser presenter över barnen och sen finns det de
barn som inte har någon släkt, hur gör man för att väga upp detta? Hur gör
man för att få barnen att förstå?
Ja några enkla svar finns inte. Om det är möjligt så kanske man kan ha en
dialog med föräldrar, släkt och barnet förstås, om hur de skulle vilja att det
gick till. Kanske kan ni hitta några knep och tips i detta nummer som kan
fungera.
Det är som sagt inte lätt att vara familjehemsförälder men vi gör ett hästjobb, har superkrafter och superork!
Jag vill tillsammans med FaCO´s styrelse önska er alla en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År!
Hälsningar
Anne Aronsson
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Familjehemsbanken
Letar ni familjer som kan ta emot
barn och ungdomar eller är ni en
familj som önskar att bli familjehem? Besök www.faco.nu, klicka
till vänster i bild på familjehemsbanken. Att sätta in en notis är
helt gratis.
Jag som är ansvarig för familjehemsbanken heter Anne Aronsson och sitter även med i styrelsen som ledamot. Jag har även
hand om hemsidan faco.nu. Min
make Andreas finns också med på
ett hörn i arbetet med hemsidan.
Kontaktuppgifter till familjerna
som finns i familjehemsbanken
lämna vi endast ut till socialtjänsten, HVB-hem, organisationer mfl. Det måste stå namn och
befattning för att vi ska lämna ut
uppgifterna. Är ni intresserade
av en familj, skicka ett mejl till
familjehemsbanken@faco.nu
skriv vilket notisnummer det gäller och er befattning, så skickar vi

tillbaka kontaktuppgifterna, detta
är helt gratis! Välkomna!

Tack
Vi vill tacka Hallstahammars Socialförvaltning och Ann-Christine Svensson för att ni alltid
sett till barnets bästa och alltid
lyssnat på oss. Vi vill även tacka
Olteko och Margareta Harrysson
som har varit vår handledare under denna tid, vad skulle vi gjort
utan dig och dina kloka råd? Tack
från familjen Aronsson

Nya
ersättningar
De nya ersättningsnivåerna för
2008 har kommit nu. Cirkulären heter cirkulären heter 07:54,
07:55 och 07:56 och finns att läsa
på hemsidan www.faco.nu
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Under senare tid har flera böcker
kommit ut som bygger på egna
upplevelser hur det är att växa
upp med otillräckliga föräldrar.
Några av dom har jag läst i sommar. De ger en inblick i det lilla
barnets utsatthet, utelämnandet
och beroendet av sina föräldrar.
Ni kommer framöver att få ta del
av fler av mina bokrecensioner.
Hälsningar Bokmalen
Fräknar på hjärnan, Om udda
barn & små avvikelser
av Monica Eriksson. Bokförlaget Brain Books
AB.
Monika Eriksson är
socionom och var i
slutet av 80- talet
en av de första
i landet att tillsammans med
läkare, psykologer och lärare
arbeta i team med
udda barn. Under de följande
åren kom det fram många nya
forskningsresultat som ändrade
pedagogiken och behandlingen
av barn med udda beteende.
Boken är liten och tunn, men
innehåller många bra fallbeskrivningar, tips och råd hur man kan
bemöta barn med särskilda behov.
I korta kapitel tar hon upp och
beskriver enkelt de olika diagnoserna inom NP - problematiken
såsom autism, Aspergers syndrom, DAMP/MBD, ADHD och
Tourettes syndrom. I små korta
fallbeskrivningar belyser hon på
ett lättförståeligt sätt varje barns
problem. Hon tar upp frågan om
barnens problem är biologiskt
– eller miljöbetingat. Likaså försvarar hon barnens rätt att avvika
och hon önskar att det ska finnas
tolerans för barn med udda beteende oavsett om de har diagnos
eller inte.

Sverige runt
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Vä

Vi i Värmlands familjevårdsförening har haft Björknäshelg i
Arvika som vanligt första helgen
i september. Alla som ville övernattade i de mysiga småstugorna
alldeles nere vid Kyrkvikens
strand. Både vi vuxna och alla
barn och tonåringar njöt av både
umgänge, miljö och föreläsning.
Föreläsningen gavs av Maria
Palmblad. Hon är suverän som
föreläsare med mängder av små
videofilmsnuttar som förgyllde
ämnet: Marte Meo. (Marte Meo
är ett förhållningssätt från den
vuxne att möta människor - även
om det från början främst var ett
sätt att förhålla sig till autistiska
barn.) Som varje år var vi vuxna
lika glada och förtjusta över att
alla barn och ungdomar, trots
många diagnoser, kan umgås så
bra och friktionsfritt under en hel
helg.
Redan nu vill vi i Värmlands
familjevårdsförening flagga för
det kommande årsmötet i februari - även om datumet inte
bestäms förrän på styrelsemötet
den 10/11. Vill du att vi ska göra
något speciellt under 2008 eller
har du förslag på någon lämplig
person som vill jobba lite mer
aktivt? Kanske du själv? Tveka
inte utan maila på:
varmland@faco.nu eller ring
vår ordförande Ingrid Hansen på
0554-100 71.

God Jul och Gott nytt år
önskas alla medlemmar
fråm Värmlands Familjevårdsförening genom
Ylva, sekreterare
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Hej!
Det har varit en hel del diskussioner kring familjehemsvården i
media under hösten.
Dessa program har lett till att vi
i UF har fått ett antal samtal från
familjehem som
ställt frågor kring vår förening.
Det har varit kul!
Tyvärr har många av dessa familjer ställt frågor kring hur avtalen
mellan dem och den placerande
kommunen bör se ut. Avtal som
sett likadana ut i åratal har nu
plötsligt formulerats om. Vissa
punkter som tidigare var med
saknas nu helt och vad gäller då?
Är det rätt av kommunerna att
skriva att de följer rekommendationerna som SKL ger ut när de
sedan, i diskussionens hetta, säger att ”vi har rätt att skriva avtalen som vi vill”?
Tidigare har familjehemmen haft
tre månaders uppsägningstid när
det gäller långtidsplacerade barn.
I det senaste avtalet ändrade kommunen uppsägningstiden från tre
månader till en månads uppsägningstid. Från tolv till fyra veckor! På den tiden förväntas ett barn
acceptera en flytt (kanske mot sin
vilja), inskolas och flytta till det
nya hemmet, ta farväl av dagis/
skola/fritids, lämna sina vänner
och sin ”gamla” familj. Detta
sker samtidigt som det i samhället diskuteras att de familjehemsplacerade barnen far illa – deras
tillvaro är för oviss. Hur går det
här ihop?
Jag blev nyfiken och ringde till
den aktuella kommunen och ställde frågan om den ändrade uppsägningstiden. Till svar fick jag
att ”de flesta kommuner har en
månads uppsägningstid oavsett
om barnet förväntas stanna kort
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eller lång tid i familjehemmet”
samt att ”kommunen inte vill ha
så lång uppsägningstid gentemot familjehemmet eftersom det
finns familjer där barnen far illa.
Och då måste de betala arvode
till dem i tre månader trots att
barnet flyttat vidare”. Jag ställde
då frågan om man istället för att
ändra uppsägningstiden kunde
göra ett texttillägg i avtalet. T.ex.
”om det framkommer att barnet
far illa i familjehemmet, och det
kan styrkas, dras omedelbart all
ersättning in från kommunens
sida”. Eftersom uppsägningstiden är ömsesidig betyder detta att
kommunen förväntas få fram ett
nytt familjehem till barnet på fyra
veckor om familjehemmet säger
upp sitt uppdrag. När jag påpekade detta för damen jag talade
med på kommunen blev det tyst
en stund i luren. De hade kanske
inte hade tänkt på det? Några
dagar senare samtalade jag med
en kvinna, Elisabeth, som jobbar
inom adoptionsvärlden och hon
trodde inte att detta med förkortad
uppsägningstid kunde var sant.
– Vart har barnperspektivet tagit
vägen?!
För er som inte såg programmet
Kalla Fakta den 11 oktober rekommenderar jag att ni tittar på
det via datorn. Gå till sidan www.
tv4.se/kallafakta/ - ”Tryggare kan
alla vara”. Där kan ni också titta
på en intervju med socialborgarrådet i Stockholm – Ulf Kristersson (m). Kanske kan han få fart
på debatten om de familjehemsplacerade barnen som lever i vårt
samhälle?
Ulrica Odenius
Ordf i Upplands Familjehem
Ny mailadress till UF: upplandsfamiljehem@gmail.com

Kontaktpersoner
Norrland
Maria Larm, tel: 063-600 43

Upplands Familjehem
inbjuder sina medlemmar
till
Julfest!
Den 5 januari kl. 13.00
samlas vi i Vuxenskolans
lokal,Uppsala,
för att dansa ut julen!
Fika, trollkarl, fiskdamm
och besök av tomten.

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
Värmland
Ingrid Hansen, tel: 0554-100 71
Västra Sverige
Behn Utbult, tel: 0515 - 43014
Södra Sverige
Birgitta Nershed, tel: 0416-199 70

Avgift: 100 kr/familj
Anmälan till:
Iréne Karlsson
senast den 2 januari.
Tel: 018 – 53 63 39
eller
karlsson_irene/hotmail.com

Välkomna!

Sverige runt
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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

