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Hej!
Nu har höststämningen börjat här i min del av Sverige - även om värmen
lyckligtvis orkat hänga sig kvar en liten stund till. Och i varje fall min
läslust ökar i takt med att sommaren försvinner. Jag har varit inne på
FaCO:s hemsida och läst en ny C-uppsats om vårdnadsöverflyttning som
baserar sig på forumet på familjehemmet.se. Den är mycket läsvärd så har
du möjlighet att läsa den så gör det. Det är intressant tycker jag att se på
vår verklighet med någon annans ögon. Att det dessutom är en blivande
socionom som skrivit gör ju att man som familjehem blir ännu mer
intresserad, eller?
Ett annat sätt att se vår verklighet på är att följa olika nyhetsrapporteringar
i olika medier. Tyvärr så är det inte ofta som vi som grupp beskrivs på
ett positivt sätt. Jag måste erkänna att jag inte förstår hur media de flesta
gånger beskriver oss familjehemsföräldrar som några med horn och svans
för att där emellan förfasa sig över att det är brist på familjehem och varför
vi inte engagerar oss. Vi i FaCO försöker att dra vårt strå till stacken
med nyanserad information, bl a genom exempelvis förra numret med
tema familjehem och givetvis även detta nummer som temat handlar om
habilitering och BUP. Att vi ofta inte når ut i mediaflödet vet jag faktiskt
inte vad det beror på nu när alla påstår sig vara så intresserade. Nyhetsinslag
som vi ställer upp på har en tendens att bli nästan ingenting eller… just det:
ingenting! Tror att det stämmer att de reportage som tar all ära och heder
av familjehemmen är de som säljer mest. (Dessutom så har många av oss
familjehem stora problem att ställa upp på intervjuer och/eller reportage,
eftersom vi värnar om både våra lånebarns och deras föräldrars integritet.)
Vi har under sommaren representerat Sverige och alla svenska familjehem
på en internationell IFCO-konferens i Dublin, Irland, under en vecka i
juli. Jag trodde att vi skulle vara få svenskar men vi var säkert ett fyrtiotal.
Men av alla oss så var majoriteten socialsekreterare med några enstaka
representanter från Socialstyrelsen, SKL, Allmänna Barnhuset mm och det
var bara jag som var familjehem. Visst är det uselt nu när det är så modernt
att tala om att vi ska ingå som fullfjädrade medlemmar i team? Vi får hålla
tummarna att Barnskyddsutredningen som är ute på remiss tom oktober och som givetvis vi i FaCO ska ge synpunkter på - kan komma tillrätta med
en del missförhållanden, eller hur? Även om den några år gamla ”Källan till
en chans” inte gjort så mycket för oss och våra barn.
Ylva, ordförande
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Söker ni familjehem? Eller är
ni redan ett familjehem eller har
funderingar på att bli? Familjehemsbanken är mötesplatsen för
familjer och handläggare.
Som familj kan ni sätta in en notis, helt gratis, i familjehemsbanken. Berätta lite om er, 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

En eloge till Klas Bäckman och
Anita Blixt, familjehemsansvariga i Östhammars kommun som
erbjöd sina familjehem och stod
för deras kostnader för den familjehemsutbildning som Upplands
Familjehemsförening, Länsombudsmannen i Uppsala län och
Studieförbundets Vuxenskolan,
Uppsala samarrangerade.

Fundering
Hur oberorende är den oberoende
ordföranden som ska vara med
vid uppföljningarna enligt BBIC,
om denne åker i samma bil till
familjehemmet som socialsekreteraren? Särskilt när man märker
att de pratat lite om vad som inte
ska ta så stor plats på mötet?


Min vän Henry
av Nuala Garnder
Forum
Min vän Henry är en sann
berättelse om den svårt autistiske pojken Dale och den
enastående golden retreivern
Henry, som kom att förändra
hans liv.
Det är även en gripande
berättelse om en mammas
längtan efter ett barns kärlek
och hennes långa och envisa
kamp för att Dale ska få rätt
diagnos och behandling.
Och inte minst handlar det om
valpen Henry som med sitt
stora hjärta och tålamod lade
grunden till en livslång vänskap. Han skapade förändringar få trodde var möjliga
och efter många motgångar
fick mamman äntligen höra
sin som säga de efterlängtade
orden ”Jag älskar dig”

Recept på en
lyckad dag
Ingredienser
2 rågade koppar förståelse
1 kopp vänliga ord
1 tsk tid och tålamod
1 nypa varm personlighet
Tillredning
Mät orden noga.
Tillsätt förståelsen.
Använd god tid och glöm ej tålamodet.
Blandas på elden med den varma
personligheten, men får ej koka.
Håll temperaturen låg och
ha alltid humor till hands.

Ny bestämmelse om stöd och
hjälp till barn och unga som
har varit placerade
Meddelandeblad
Lagändring
Från den 1 april 2008 finns ett
tillägg i 5 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, om barns
och ungas rätt till stöd och hjälp
efter placering utanför hemmet
som lyder:
Socialnämnden ska i sin omsorg
om barn och ungdom tillgodose
det särskilda behov
av stöd och hjälp som kan finnas
sedan vård och fostran utanför
det egna hemmet upphört.
Syftet med meddelandebladet
Socialstyrelsen har regeringens
uppdrag att i enlighet med ändringarna i 5 kap. 1 § SoL utarbeta
stöd till socialtjänsten i dess arbete med att ge stöd till barn och
unga efter avslutad placering.

Syftet med meddelandebladet är
att belysa den rättsliga regleringen samt utifrån aktuell kunskap
ge vägledning om vilket slags
stöd som unga kan behöva efter
avslutad placering.
Formuleringen i lagstiftningen
om socialnämndens ansvar efter
avslutad placering är allmänt hållen. Det är därför inte möjligt att
exakt säga vilket stöd som barnet
eller den unga har rätt till eller
möjlighet att få. För att sätta den
nya regleringen i sitt sammanhang tar Socialstyrelsen i avsnittet om rättslig reglering även upp
den övriga reglering som bedöms
vara relevant.

Remiss om
barnskyddsutredningen
FaCO har fått barnskyddsutredningen på remiss. Det är 700 sidor
text + 300 sidor bilagor. Senast i
slutet på oktober ska vårt remisssvar vara inne. Vi har ju varit med
under hela utredningstiden men
ska ändå komma med synpunkter
på utredarnas slutgiltiga förslag.
Har du synpunkter eller önskemål så ta gärna kontakt med oss i
styrelsen via maila@faco.nu eller
ring vår medlemstelefon
070 - 473 54 75.

Läs meddelandebladet i sin helhet på vår hemsida www.faco.nu

Roliga kommentarer från dessa
underbara barn
Jag köpte nya shorts i somras och provade dem till allmän beskådan. Sade till vår
lilla kille: ”Är jag inte fin?” ”Jo”, svarade han. ”Du ser precis ut som Byggare
Bob!”

Våra barn har varit med oss till kyrkogården ibland och satt blommor och tänt ljus
på Allhelgona. Varje gång har vi fått tala om att man är tyst, lugn och inte springer
på kyrkogården. Så en eftermiddag när vi skulle åka dit så frågade jag vår kille:
”Kommer du ihåg hur man ska vara på kyrkogården?” Då svarade han: ”Man ska
vara tyst och lugn.” YES, tänkte jag, nu har han lärt sig! Då kommer slutklämmen: ”Så att de inte vaknar!”



Avslut -

apropå AM nr 3

Att avsluta en placering, hur och
varför?
Avslut kan föranledas av en planerad utflyttning till eget boende,
till biologföräldrarna eller omplacering till ett nytt familjehem.
Avslut kan också vara oplanerade, så kallade sammanbrott, som
sker genom att barnet/ungdomen
rymmer, hamnar i en situation
då familjehemmet inte kan/inte
orkar mer/inte får fortsätta pga
risker för den placerade eller för
medlemmar i familjehemmet. Ett
exempel på den sista kategorin
kan vara när placeringen börjar
elda och/eller hota någon i familjehemmet med vapen.
Oavsett anledning så är det viktigt
att alla får tid på sig att bearbeta
och prata om det som kommer att
hända. Viktigt är också att man
gör upp en plan för hur utslussningen ska gå till.
Är det möjligt så är det en fördel
att en utslussning pågår under en

Barnprat

längre period. Särskilt viktigt för
barnet som ska flytta, är att det
inte känner att det blir utkastat.
Tvärtom ska barnet känna att vi
som familjehem, dvs trygga vuxna, står bakom avslutet och att vi
försöker att skapa en trygg övergång till det nya stället.
Att låta ett barn flytta från en
familj till en annan utan en planerad utslussning får ses som en
absolut sista utväg då det blir ett
trauma för barnet att bara ryckas
upp och flytta från den trygghet
som det kanske haft under många
månader och ibland år.
FSF, dvs föreningen socionomer
inom familjehemsvården, har
genom sin metodgrupp utarbetat
riktlinjer för hur ett bra planerat
avslut ska ske (se www.sfs.nu
och gå in på utvecklingsarbete
och läs hur exempelvis en flytt
från jourhem till familjehem ska
gå till. SFS har också bra listor
över både böcker och forskningsrapporter.)



Går och plockar lite i huset
då jag hör ett avgrundsvrål
från fyraåringens rum: ”Gå
ut din dumma hund! Du
hjälper ju inte till och städar! Mamma har ju sagt att
man inte får vara med och
leka om man inte är med och
städar!”
En mycket snopen och moloken… labrador kommer
då smygande till vardagsrummet med hängande huvud.
Kan man säga att min barnuppfostran lyckats, eller?
Mama

