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

Hej! Sitter och tar igen mig en stund efter förmiddagens städande. Tvillingarna har ”hjälpt” mig och golven ser värre ut nu än innan jag dammsög
och torkade av dem. Labben både löper och fäller hår. Har ni någon aning
om hur mycket hår det fastnar på ett lätt fuktat golv? Massor kan jag berätta! Och inte blir det bättre av att tvillingarna välvilligt tömde sin leksaksdammsugare EFTER att jag torkat golven. Vi tog en fika för att höja
blodsockret och tänk! Inte en kaksmula fanns på golvet under bordet efter
fikastunden - bara två förnöjda hundar. Tyvärr så fanns dock både hundhår
och skräpet från leksaksdammsugaren kvar. Märkligt, eller hur?
Appropå städning: Detta nummer handlar om Barnkonventionen och hur
den efterlevs i Sverige. I år, den 20 november, är det 20 år sedan den ratificerades i Sverige. Nätverket för Barnkonventionen, som vi i FaCO är med
i, kommer att högtidlighålla denna dag med en hearing precis som vanligt
så håll tummarna att den kan vara i riksdagshuset som vi hoppas. På rikslägret 21-24 maj i Uskavi kommer vi, eller rättare sagt ungdomarna, att
bestämma vilka ungdomar som ska få representera FaCO då.
Onsdagen den 4 februari åkte min dotter Seline och två andra ungdomar
till Geneve för att representera Sverige och presentera Nätverkets alternativrapport till FN om hur barnkonventionen används i Sverige. Det är bara
Sverige och Bangladesh som har ungdomar under 18 år med utav totalt sex
länder som granskats av FN. Du kan läsa hennes berättelse om resan längre
fram i tidningen.
Det har varit styrelsemöte för FaCO i Karlskoga där vi arbetade hårt och
provade på samarbetsövningar på Bodaborg. Vi bodde på vandrarhem och
försökte på alla sätt hålla kostnaderna nere för att få mer pengar över till
er medlemmar och de aktiviteter ni önskar. Det som ni verkar uppskatta
mest är tidningen Aktuellt Magazin. (Vilken otrolig respons det blev efter
ADHD-numret runt jul. Det gillar vi!) Och som god tvåa och trea verkar
servicetelefonen och rikslägret vara. Så missa inte att boka in rikslägret:
21-24 maj i Uskavi.
Väl mött!

NÄSTA UTGIVNING
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Ylva Gavell Söderström
vice ordförande
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Insidan
Notiser
Rapporter
Tema, FNs barnkonvention
Inbjudan Riksläger
Tema forts.
Skydda barnens pengar
Min berättelse
Lilla jag
Fullmakt på apoteket
Sverige Runt
Städtips!
Mitt bästa städtips för smutsiga
tapeter/väggar är: våtservetter
avsedda för barnrumpor. Detta oavsett vad det är på väggen.
Man kan undra vad vi tvättar barnens bakar med egentligen?
Ylva

BRIS-rapport 2009
I BRIS-rapporten sammanställs
varje år dokumentationen från
BRIS stödkontakter i Barnens
Hjälptelefon, BRIS-mejlen och
BRIS-chatten. Genom exempel,
statistik och analys ges en bild
av barns och ungdomars liv och
verklighet så som de själva beskriver den för BRIS.
Du hittar den på, www. bris.se
under aktuellt.
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Familjehemsbanken
Familjehemsbanken har nu funnits i ca 2 år och den växer hela
tiden. Vissa dagar går mejl och
telefon varma. Vi har idag drygt
1 800 besökare på hemsidan och
familjehemsbanken varje vecka,
vilket vi är mycket glada för! Men
det hade inte gått utan alla er underbara familjer där ute och alla
socialsekreterare och andra handläggare som kämpar sig fram för
att hjälpa de barn och ungdomar
som behöver det.
Från och med 1 mars i år, så kommer vi att ta en avgift för familjehemsbanken.
Notiserna som familjerna sätter
in kommer fortfarande att vara
helt gratis.
Mera om priser och hur man går
tillväga hittar ni på vår hemsida.
Vi hoppas på ett fortsatt samarbete även i framtiden.

Varmt välkomna!
Hälsningar
Anne och Andreas Aronsson
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Enklare och
billigare att bli
medlem i en
arbetslöshetskassa
Pressmeddelande 5 februari 2009
Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen har i dag beslutat att
överlämna lagrådsremissen Ändrade villkor för medlemskap och
avgifter i arbetslöshetskassorna
till Lagrådet.
Förslagen gör det enklare att gå
med i en arbetslöshetskassa. Kravet på ett aktuellt arbete och viss
arbetad tid för rätt till inträde i
en arbetslöshetskassa tas bort,
den så kallade 17-timmarsregeln.
Förslaget innebär bland annat att
arbetslösa personer kommer att
kunna ansöka om medlemskap i
en arbetslöshetskassa.
Arbetslöshetsavgiften sänks med
50 kronor per sysselsatt medlem,
för att stimulera till ökat medlemskap.
En ny instansordning för arbetslöshetskassornas beslut om medlemsavgifter införs, vilket innebär att dessa beslut får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.
I lagrådsremissen föreslås slutligen att Försäkringskassan ges rätt
att fråga om, och sedan meddela
arbetslöshetskassorna, om person
som uppbär utvecklings- eller aktivitetsersättning förvärvsarbetar.
Förändringarna har tidigare aviserats i budgetpropositionen för
2009.
Lagändringarna föreslås träda i
kraft 1 juli 2009.

www.faco.nu
Vi har nu ca 1800 besökare
varje vecka på vår hemsida.

Barnombudsmannen

Nätverket för Barnkonventionen
bildades 1991 och cirka femtio
ideella organisationer deltar i
samarbetet. Nätverkets uppgift
är att granska hur Sverige tillämpar barnkonventionen och verka
för att barn och unga själva kan
utkräva sina rättigheter. Varje år
inbjuds statsråden till en hearing
för att diskutera hur barnkonventionen tillämpas i Sverige. Barn
och ungdomar från organisatio-

nerna i nätverket ställer frågor
och uppmärksammar brister.
Rapporter från hearingen publiceras och utgör underlag för nätverkets alternativrapport till FNs
barnrättskommitté inför granskningen av den svenska regeringens åtgärder för att förverkliga
barnkonventionen (se vidare
www.natverketforbarnkonventionen.se)

BO Fredrik Malmberg
Foto: Pawel Flato
Den 1 januari 1993 bildades
myndigheten Barnombudsmannen. Barnombudsmannens huvuduppgift är bland annat att
företräda barns och ungas rättigheter och intressen i samhället
mot bakgrund av Sveriges åtagande enligt barnkonventionen
och driva på genomförandet och
bevaka efterlevnaden av konventionen. Barnombudsmannen har
också rättsliga befogenheter att
uppmana förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting
att lämna uppgifter om åtgärder
som har vidtagits för att förverkliga barnkonventionen i den egna
verksamheten och kalla dessa till
överläggningar.

Källor:

Tema

www.unicef.se/assets/barnkonvinternet.pdf
www.bo.se
wikipedia
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Varmt välkomna till FaCO:s familjehemshelg
i Uskavi i utanför Nora! (Givetvis med önskat SPAtema igen.)
I år har vi lyckats få Lisbeth Pipping som föreläsare
på lördagen, (ni vet hon med boken ”Kärlek och stålull”
som handlar om att växa upp med en utvecklingsstörd
mamma) och har vi riktigt, riktigt tur så kan vi kanske
även få höra Mr Tourette och jag: Pelle Sandstrak
Vi har tre alternativ av boende:
•

Stugor med tre 2-bäddsrum, allrum med kök,
dusch och toalett. Pris: 130:- per dygn/person.

•

Boende i vandrarhemsrum (4-bäddsrum med
våningssäng, toalett och tvättställ. Dusch och
bastu i separat hus) Pris: 110:- per dygn/person.

•

Husvagnscamping 500kr inkl eluttag.

Pris helpension per person 750:-,
barn under 12 år: 500 :-, Barn under 4 år gratis
OBS! Städning och lakan ingår ej.
AKTIVITETER: Vi börjar med mångkamp på torsdag kväll för att vi alla ska lära
känna varandra bättre. Vi fyller på med gemensamma aktiviteter som badtunna,
massage, ridning och fotboll mm för både killar och tjejer under resten av helgen.
Som vanligt många tillfällen till prat och mys.
För de som törs och har åldern inne (ca 13 år) kommer det att
finnas
på fredagen till en kostnad av 200kr per persson + 50 öre/skott inkl fika.

Eventuella frågor besvaras Ylva Gavell Söderström 0570-15316 eller
Åsa Gustavsson 0502-41304.

www.uskavi.se
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Enbart föreläsning lördag + lunch
kostar 200 kr för medlem och 400 kr
för övriga. Middag kan köpas för 50 kr (
subventionerat pris).
Kongressen kommer att vara på lördag em
för kongressdeltagarna. Separat inbjudan
kommer. Givetvis är kongressmiddagen
gemensam och ingår i helpensionen.
Även du medlem som är intresserad, men
inte ombud, är varmt välkommen att vara
med!
Barnvakt kommer att finnas för en rimlig peng både lö fm + em. I vanlig
ordning är antalet platser begränsade så först till kvarn gäller!
OBS! Boka massage ridning och paintball helst samtidigt med anmälan. Priser
kommer - för det är inte klart ännu (förutom paintballen). Vill du inte klippa sönder
tidningen kan du anmäla via mail till ylva@faco.nu. I vanlig ordning är antalet
platser begränsade så först till kvarn gäller.
OBS! Absolut sista anmälningsdag 15 april 2009
Bindande anmälan till Riksläger 21-24 maj 2009:
Vi kommer

___ st vuxna ___ st barn 4-12 år

___ st barn <4 år

Önskar bo i ___ st 2-bäddsrum ___ st 4-bäddsrum

Egen husvagn (___) 500 kr med eluttag under helgen.

Ja / Nej Specialkost behövs: _______________________

Antal ridning _________st

antal paintball ___________st

Antal massage ___________ st

Namn:___________________ Adress:________________________

Tel:_____________________ Postadress:________________________
Skickas till
FaCO:s Riksläger 2008, C/o Ylva Gavell Söderström, Degerängsvägen 16, 671 42
ARVIKA snarast, dock senast 15/4-09. Anmälningsblanketten finns också att hämta
på www.faco.nu.
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Sverige runt

e

Nu har vi haft en
underbar helg på
Bodaborg med styrelsen och valberedningen. Styrelsemöte, en
god pizza och fortsatt möte. Eftersom vi är många nya i styrelsen behövde vi träffas och jobba
ihop oss. Under helgen blandades
styrelsearbete med att springa
runt i celler på Boda borg. Vi var
uppdelade i flera lag och tillsammans kämpade vi oss igenom
bana efter bana. Det var mycket,
klättra, klura och ha kul. Mitt lag
lyckades med 9 stämplar. Det var
de som fick fler, grattis! Man kan
totalt få 22 stämplar. Frukost och
middag åt vi i restaurangen, gott!
Det är alltid lika trevligt att träffas
i styrelsen. Man kan ventilera och
få förståelse, tips och idéer. Efter
en sådan helg kan man komma
hem till barnaskaran igen och ta
nya tag.
Kajsa

Kallelse till årskongress för
FaCO
Årskongressen kommer att hållas den 23 maj i Uskavi, Nora i
samband med rikslägret. Separat
årskongressinbjudan kommer att
skickas till respektive länsförenings ordförande under våren
för val av ombud. Alla medlemmar som önskar har möjlighet att
närvara utöver länsföreningarnas
ombud/representanter. Årskongresshandlingar skickas ut till alla
anmälda ombud i förväg - men
alla medlemmar kan få dessa om
man hör av sig till nedanstående
adress.
Eventuella motioner måste enligt
stadgarna vara styrelsen tillhanda
före 15 mars. Använd gärna mail
till adressen mejla@faco.nu eller via brev till FaCO, c/o Barbro
Bengtsson, Flygfältsvägen 19 C,
691 37 Karlskoga.
Varmt välkomna!
Styrelsen

ig
Sver
a
r
Söd
Aktiviteter 2009
•15/8-09 kl:11;00-17;00
Familjehemsdag i Sjöbo
•11/11-09 kl 11;00-14;00
Lunch i Sjöbo

Hjärtligt Välkomna önskar Styrelsen i FaCO syd

land

Upp

Vi inbjuder våra medlemmar till
ÅRSMÖTE
tisdagen den 31 mars kl. 18.00
i vår lokal i Uppsala
Anmälan görs till
upplandsfamiljehem@gmail.com
eller telenr: 073 998 67 03 senast
den 27/3.
Välkomna!

land

Värm

Hej!
När du läser detta så har vi antagligen redan haft vårt årsmöte i
Värmlands familjevårdsförening
den 7 mars. Inbjudan har gått ut
till er medlemmar per post och
hemsida.
Protokollet lägger vi upp på
hemsidan så snart det är justerat
- ifall du missade årsmötet.
Förra årets Mariebergsbesök och
Bodaborghelg var en succé så
förhoppningsvis gör vi om detta
efter sommaren även i år.
Är det något mer du vill att vi
ska göra så tveka inte utan hör av
dig till oss i styrelsen antingen
via mail eller till vår ordförande
Ingrid Hansen på telefon 0554 110 71.
Glöm inte rikslägret i Uskavi 2124/5!
Med hopp om en snar vår!
Ylva, sekreterare

Styrelse och valberedning verkar inte ha samarbetssvårigheter
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Kontaktpersoner
Alla
trötta och
ledsna,
titta hit!

Norrland
Maria Larm, tel: 063-600 43
Gästrikland/Hälsingland
Här finns ingen kontaktperson för närvarande. Har
du frågor eller funderingar så kontakta någon av de
andra medlemsföreningarna tills vidare

Jag måste skriva om en händelse
i en ICA kö. Jag stod och skulle
betala och hade då ett gäng ungdomar bakom mig. En av tjejerna
började prata om sin styvpappa
som enligt henne var hemsk. Han
gjorde inget rätt utan bara gnällde.

Uppland
Annika Nygren, tel: 070-767 88 82

Den ena efter den andra hängde
med i snacket och höll med, utom
en kille som stod tyst. Efter ett tag
så säger dom till honom ”men du
som bor hos fosterföräldrar måste
känna igen dig?”, han svarar ”Nej
det gör jag inte”. Ja men man har
ju hört hur det är, han svarar ”jag
har det bra”. Men dom gnäller väl
mycket och behandlar dig annorlunda än deras egna barn, det gör
min styvpappa,”Nej jag har det
precis som alla andra i familjen.
Dom gnäller inte mer på mig än
någon annan.”

Dalarna
Annsan Palmborg , tel:0222-135 83

Så fortsatte samtalet, han för-

Västmanland
Anna o Thomas Roberg tel: 0224-14 14 4
Värmland
Ingrid Hansen, tel: 0554-100 71

Västra Sverige
Margareta Svantesson, tel: 0512-202 36
Södra Sverige
Birgitta Nershed, tel: 0416-199 70

svarade sina “fosterföräldrar”.
Tyvärr så skulle det se konstigt
ut om jag stod kvar med packad
kasse, så jag fick gå ut.

dessa barn att känna sig välkomna. En eloge till den familj som
hade denna placering samt alla
andra som gör ett superjobb.
Vi är alla hjältar

Det jag vill säga är vilket jobb vi
gör, hur duktiga är vi inte att få

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

