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Ändra attityd!
En av tonåringarna har haft attitydfrågor på schemat. Givetvis är jag i vanlig ordning inblandad i läxarbetet och ska egentligen inte vara något annat än en katalysator för självständigt arbete - men även mina tankar börjar virvla. Och då kommer
jag osökt att tänka på att vi är många som behöver ändra attityd! Och vi kan inte
ändra andras attityd utan att ändra vår egen först:
Vi familjehemsföräldrar måste bli stoltare över vad vi gör! Vi är tillräckligt
bra och ska inte be om ursäkt över att vi finns - och behövs. Att något enstaka familjehem begår övergrepp ska inte svartmåla alla familjehem för i så fall ska alla
biologhem svartmålas först, för utan deras tillkortakommande så behövs inte vi.
Vi familjehem har uppdrag som kräver kontinuerlig utbildning. Vi ska inte gå
på att vi ska vara vanliga hem utan utbildning när det inte är ”vanliga” barn som
placeras. Adoptivföräldrar går utbildning innan adoption. Kvinnojourerna, Röda
Korset mm kräver utbildning innan deras frivilligarbetare får börja. Varför är inte
familjehemsplacerade barn värda utbildade familjehemsföräldrar?
Vi familjehem ska inte acceptera att andra än socialen och biologföräldrarna
ska vara med och bestämma över hur vården ska vara (ja, möjligtvis BUP
då). Exempelvis så ska dagispersonalen inte kalla till krismöte och ifrågasätta att
lillan kallar familjehemsföräldrarna mamma och pappa. (Är faktiskt alldeles sant
för det hände oss med vår bebisplacering som inte träffade sin biologmamma de
första 5,5 åren av olika skäl. Mao så skulle hon ha varit utan mamma och pappa om
dagispersonalen fått bestämma de viktigaste första åren i hennes liv.)
Vi familjehem ska kräva betalt efter insats! Det finns nog ingen annan grupp
kvar i Sverige som gör ett så kvalificerat arbete som vi som i samhällets ögon helst
ska vara gratis. Vi ska dessutom inte gå med på sänkt ersättning när barnet fungerar bättre - för vilken annan skulle sänka sin lön efter ett mycket väl utfört arbete?
Så ställ dig framför spegeln, ta ett ta ett djupt andetag och ändra attityd! Så höjer
vi statusen för alla oss i Sverige ännu icke räknade familjehem.
Ylva Gavell Söderström
vice ordförande
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Familjehemsbanken

På SKTF´s hemsida finns en
intressant artikel att läsa. Den
handlar om ett jourhem vunnit
mot a-kassan, i frågan om
jourhem är att betrakta som ett
arbete eller inte. Du hittar den
här
www.sktftidningen.se/zino.aspx?
articleID=11718#addcomment

Söker ni familjehem? Eller är
ni redan ett familjehem eller har
funderingar på att bli? Familjehemsbanken är mötesplatsen för
familjer och handläggare.

Jan, 8 år, hade stulit en bilradio
från grannens garage. Det var
ju inte bra, så han fick lämna
tillbaka den och säga förlåt.
Efteråt så pratade vi om ditt
och mitt. Varvid han säger: Ja,
det var ju tokigt att ta den. Jag
har ju ingen bil!
Vad säger man då?

Som familj kan ni sätta in en notis, helt gratis, i familjehemsbanken. Berätta lite om er själva,
tidigare erfarenheter om sådana
finns och vilken typ av uppdrag
som ni kan tänka er.
Kommuner och andra kan söka
efter lämpliga familjer till era
uppdrag, genom vår utökade sökfunktion. För en liten kostnad får
ni ta del av familjernas kontaktuppgifter samt möjlighet att sätta
in notiser på hemsidan.
Mera om detta kan ni läsa på vår
hemsida www.faco.nu/familjehemsbanken
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Rosor...

16

Jourhemsverksamhet
var arbete

Bilprat 1

Webbsajterna som kan rädda
skolarbetet – är rubriken på en
av artiklarna i ett nyhetsbrev från
Föräldra Kraft. De har listat ett
flertal hemsidor som kan vara till
hjälp för ditt barn. Läxläsning är
något som inte många barn tycker
är roligt men här kanske man kan
hitta någon sida som kan göra det
hela lite roligare.
www.foraldrakraft.se/skola/
webbsajterna-som-kanraddaskolarbetet.html

...vill vi ge Socialförvaltningen i Skövde med Barbro och
Carina i spetsen.
Familjen Gustafsson

...vill vi i Värmlands familjevårdsförening ge till Aina
Arnqvist med familj och Anita Berg med familj som efter
många år som familjehem
pensionerar sig med ålderns
rätt. Vi kommer att sakna er!

Värmlands
familjevårdsförening

Västra Sveriges Familjevård
inbjuder alla medlemmar i FaCO och FR till

Svenska Familjehemmens Dag på
söndagen den 14 juni.
I åtta år har ca 70 deltagare från svenska familjehem samlats till en äventyrsdag
på Skara Sommarland. Nu är det tradition.
Grindarna öppnas klockan 11. Gruppris 229 kronor/person. Seniorer över 60
år 100 kronor/person och barn under 1 meter gratis. Nästan alla aktiviteter på
området är därefter gratis.
Det finns ett stort badlandskap med massor av aktiviteter (ca 60 stycken)
för leklystna så glöm inte badkläderna.
Restauranger och kiosker finns i parken men medtag gärna kaffekorg.
Vi träffas vid grillarna kl. 13, VSF bjuder på korv och dricka.
Svenska Familjehemmes Dag på Skara Sommarland började år 2001 och
nu är det en tradition som återkommer söndagen närmast före midsommar
varje år. Bjud med släkt, vänner, biologiska och placerade barn, tidigare
placerade barn och deras kompisar. Alla är välkomna.
Ingen föranmälan krävs utan kom kl. 11.00 till samligen vid vår logoskylt.
Ev. upplysningar lämnas av Lisbeth 0838-026405 eller Christer 0709647454. Telefon till Skara Sommarland är 0511-770 300
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Tema

Året 1998 kommer alltid att följa oss, som det mörka, tunga året. Sammanfattningsvis kan man säga
att det var det året då en av våra älskade söner fick
sin frimodighet dödad, sin självkänsla bortslipad
och sitt mod att möta nya miljöer och människor bepansrat av ångest. Hans verbala förmåga kvävdes.
Totalt! Han som var min språklige ekvilibrist! Min
verbala stolthet och lycka. Han blev helt tyst under
en tid. Helt tyst. Hans fantastiska personlighet var
död. Peter har ännu i dag inte återfått sina tidigare
färdigheter. Han är fortfarande märkt av det övergrepp, som han utsattes för för tio år sedan.
Elisabeth Råberg berättar personligt och med ett
journalistiskt snärtigt skrivsätt vad familjen har fått
kämpa igenom, tack vare omgivningens okunskap
och ovilja.
Och som nästan alltid är det modern eller föräldrarna till ett barn med autism, som måste skaffa sig
kunskap, för att kunna ge sitt barn ett värdigt liv. Hur
många mammor är det inte, som har stångat pannan
blodig mot okunniga och ointresserade kommunala
tjänstemän och byråkrater.

Omsorg utan våld. Konsten att möta människor
med autism

I boken Omsorg utan våld ger författaren en rad
exempel och tips på hur man ska bemöta en person med autism. Detta är kunskap och erfarenhet,
som de flesta föräldrar till barn med autism har fått
skaffa sig själva genom att gå på kurser och genom
personlig erfarenhet.

En perfekt handbok för den som
jobbar med personer med autism
Peter är nio år.
Han har autism, epilepsi, tvångssyndrom, tuberös
skleros och utvecklingsstörning.Peter tillbringar
eftermiddagarna i ett kommunalt fritids. Och
där blir Peter utsatt för ett årslångt övergrepp
av sina assistenter. Peter är för vild, för aktiv för
sin personal.
Därför binds Peter fast vid en kontorsstol, eller
som Elisabeth Råberg, Peters mamma, beskriver det i boken Omsorg utan våld:

En av bokens styrkor, är att den tar ,rätt,perspektiv.
Trots att barnen i familjen Råberg har ett flertal olika funktionsnedsättningar utgår Elisabeth Råberg
från autismproblematiken för att hitta lösningar.
När Elisabeth Råberg nu har kommit ut med sin bok
Omsorg utan våld, kan inte kommunala handläggare och personal längre hävda, att man inte kan eller inte förstår, när man berättar om sitt barns behov
på grund av autismen. Det är bara att sticka denna
bok under näsan på dem och säga: LÄS!
Om ungefär halva boken är en berättelse om de
traumatisk, och roliga - händelserna i familjen Råbergs liv, så är den andra en perfekt lärobok/handbok för personer, som ska arbeta med personer med
autism.

De satte honom på en kontorsstol, modell mindre,
Ibland använde de en lång, grå packrem av nylon,
som de surrade flera varv runt honom, först runt
hans mage och sedan också runt stolsryggen. De
drog remmen genom metallspännet och sedan drog
de åt runt magen så att han inte kom någonstans,Peter
blev alltså straffad, för att han hade autism.
Övergreppet gjordes av Peters personal, den kommunala personal, som skulle se till att Peter fick ett
värdigt liv. I ett år, varje eftermiddag fick Peter sitta
bunden i sin kontorsstol, medan personalen i lugn
och ro kunde sitta i köket och dricka sitt kaffe.
Hur denna,för hela familjen , traumatiska händelse
kunde fortgå så länge och hur den sedan utvecklades berättar Elisabeth Råberg på ett gripande sätt.
Hon sammanfattar året för övergreppet så här:

Med en studiehandledning till boken, skulle den
kunna bli nummer ett bland litteratur för personal
på boenden, personliga assistenter, LSS-handläggare m fl och , kanske framförallt ,politiker.
Gunilla Jarmar
Artikeln har tidigare varit publicerad i Riksföreningen Autisms tidning Ögonblick
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Verksamhetsberättelse 2008
Lite nytt om vad vi i
FaCO gör:
Paraplyorganisationen Forum
för
Familjevård
(FfF)har haft årsmöte den
23 mars i Stockholm och för
FaCO:s del så valdes Ylva
Gavell Söderström som ordinarie ledamot i arbetsutskottet med Siv Tykosson som
ersättare.
FfF medverkar på många olika mässor och arrangemang
och därmed så syns också
FaCO mer utöver engagemanget att förbättra lagstiftningen inom detta område.
Vill du veta mer så har FfF en
hemsida som heter
www.forumfamiljevard.se
Nätverket för Barnkonventionen har också haft årsmöte
och FaCO valdes in i arbetsutskottet med Ylva Gavell
Söderström som ordinarie
ledamot med Åsa Gustafsson som ersättare. I år är det
20-års jubileum för Barnkonventionen och just nu planeras det för ett mycket festligt
firande den 20 november utöver utfrågningen av EU-kandidater 15 maj som du inte får
missa att anmäla dig till (se
förra numret av AM eller på
vår hemsida www.faco.nu)
. Mer info kommer senare.
Nätverket har en ny hemsida
som heter
www.barnkonventionen.se
som du gärna kan surfa in
på och förkovra dig.

Vi som familjehem har som vårt främsta mål att försöka förmedla gemenskap, tillit, trygghet och framtidstro för de barn och ungdomar som
växer upp i våra hem. Det är inte alltid lätt eftersom vi alla påverkas av
svåra tider med nerskärningar och ständiga varsel i vårt välfärdssamhälle. Det är många som är oroliga för sin framtid - familjens ekonomi
påverkas - och det skyddsnät som har funnits har det blivit stora hål i.
Vårt samhäller håller på att delas in i fattiga och rika.
Då kan det vara viktigt att jorda sig och inte dras in i den negativa
spiralen som media ständigt förmedlar, att lycka är att konsumera…
Jag hoppas och tror att vi som är familjehem vet att gemenskap,
tillhörighet, förståelse och kravlös kärlek inte köpas för pengar utan
kräver mänsklig närvaro, förståelse och kunskap. Dessutom är det så
att; ju mer du slösar med detta desto mer får du tillbaka…
Jag hoppas att alla kan känna övervägande glädje, när ni blickar
tillbaka på 2008 och det ni gjorde tillsammans med de placerade barnen i er familj. Som ordförande ser jag med glädje tillbaks på familjehemsdagen i Sjöbo förra året där ca 85 barn och vuxna träffades och
åt gott och hade roligt tillsammans. Någon ytterligare träffa för familjehemsföräldrar samt deras familjer gavs inget utrymmer p.g.a. för få
anmälda. Detta tolkar jag som att alla har mycket runt omkring sig och
detta är svårt att hinna med allt man vill. Livet som familjehem är en
ständig prioritering mellan vilja och tid.
Eftersom vi har många tankar och frågor som vi delar i våra viktiga
uppdrag, tror jag att dagens träffar även sker via telefon och mail Det
gäller att hitta möjligheter istället för hinder och det tror jag att vi familjehem är proffs på.
Dina tankar och förslag hur vi kan jobba vidare i föreningen, hoppas
jag att du hör av dig med till mig eller någon annan i styrelsen. Denna
förening bygger på teamwork och erfarenhet där alla är lika viktiga.
Medlemsavgiften var 250: - och betalande medlemmar var ca 80 st.
vilket är en ökning med 10 hushåll.
Vi i FaCO syd har representanter i vår styrelse som också finns med
FaCO centralt som fortlöpande informerar oss om vad som sker på
central nivå. Det är en av fördelarna att arbeta i team, andra är att; alla
drar sitt strå till stacken med sitt kunnande och det som var och en
brinner för.
Med dessa ord vill vi inom styrelsen tacka medlemmar, familjer och
barn för det gångna verksamhetsåret och tror att vi tillsammans kan
skapa en framtid…
Styrelsen för Södra Sveriges Familjehem
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Västra har haft årsmöte på restaurangen Magnolia i Nossebro.
Vi tackade av våran ordförande
Benh Utbult ooch hälsade den
nya ordförande Margareta (Maggan) Svantesson välkommen,

Kontaktpersoner
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
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
Dalarna
AnnsanPalmborg, tel; 0222-135 83
Västra Sverige
Margareta Svantesson, tel: 0512-202 36

hon har varit våran Sekreterare
förut i VSF och den rollen tog
nu Lillsan Ljung som vi också
hälsar hjärtligt välkommen in i
styrelsen.
Efter sedvanliga mötesförhandlingar bjöds det på mat.
Lördagen den 7 mars hyrde vi
badet i Kvänum.Vi var ett tret-

Södra Sverige
Birgitta Nershed, tel: 0416-199 70
tiotal som kom för att bada och
fika.
Ni som missade detta tillfälla att
få bada och umgås är hjärtligt
välkomna den 17 Oktober då är
det dags igen för bad i Kvänum

i Nästegårdsbadet. Det kommer
mera info på hemsidan. Håll koll
!!
Lördagen den 18 april var vi i
Bowlinghallen i Falköping. Det
var full fart på alla banorna.

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

