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Jag har lång erfarenhet och mycket kunskap av familjehemsvård men jag har nog
också begått alla fel man kan göra. Numera pratar man om behandlingsmetoder.
När jag började behövde man bara sunt förnuft och kunna ge kärlek. Jag anser att
jag har haft både och. Tyvärr räckte det inte alltid.

Flera av mina placerade barn hade diagnoser innan de var uppfunna. Så mitt
sunda förnuft sa mig att jag skulle försöka uppfostra bort autismen, med en
stor portion kärlek förstås, men ändå en hopplös målsättning. Barnen hade
ofta en traumatisk barndom och/eller var svagbegåvad och då behövdes det
tålamod i min strävan till att förvandla mina ungar till normala välartade
barn. Det ansåg jag mig också ha på min merit lista.
Tyvärr fungerade inte min 101-pedagogik, tron på att efter 100 gånger så
kan budskapet gå in 101:a gången. Efter flera hundra gångers försök att få
barnet till de mest enkla saker, som bordskick och hygien, var både mitt
sunda förnuft och tålamod slut. Jag började tvivla på mig själv, kände mig
värdelös och uppgiven.
Jag har också tagit emot ungdomar med drogmissbruk och kriminalitet utan
att förstå drogens och spänningens enorma dragningskraft. Jag trodde att
jag skulle kunna bry mig om dessa ungdomar så mycket så de slutade med
sitt destruktiva beteende för min skull och för att få vara en del av vår familj. Jag kände mig sårad då de flyttade, bortvald och obetydelsefull.
Anorexian kom inte i dagen förrän i slutet av 80-talet. Då hade jag låtit mitt
matvägrade fosterbarn, springa miltals varje dag. Mitt sunda förnuft sa mig
att hon måste äta, så det hände att jag tvingade henne att äta något innan
hon fick löpträna eller gå i säng. Hon fick själv välja vad och oftast blev det
bara en frukt. En hel skola blev upprörd över mitt handlande. Hur kunde jag
tvinga henne att äta frukt? Jag kände mig påhoppade och dömd på förhand
men ändå osäker på om jag gjorde rätt.
Jag har gjort mitt allra bästa men tänk så mycket gnat och tjat, malande och
bönande vi skulle ha sluppit om vi bara haft kunskaperna innan placeringen.
Om vi hade fått gå på utbildningar och fått handledning. Då hade mitt tålamod och sunda förnuft räckt så mycket längre och hela familjen hade mått
bättre.
Annelie Hed
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Rätt adress?

Tack

medlemochprenumeration@
faco.nu
är adressen du skriver till när
du behöver meddela namn- och
adressändringar. Ewa Weibull ansvarar för medlemsregistret och
ser till att ändringarna blir gjorda
så att du får din tidning och annan
information som FaCO skickar
ut.

till alla deltagarna som var med
på vår utbildningshelg 20-21
november i Jönköping. Vi vill
också tacka Åsa Wahlberg och
Christina Blennow från Familjehemssupport som fanns med oss
under lördagen. En härlig helg
med mycket erfarenhetsutbyten
och skratt.
Hälsningar från Anne och
Barbro

Mailadress?

Bli medlem!

Passa även på att anmäla din mailadress. Det visar sig vara en ypperlig kommunikationsväg när
det ska gå snabbt och när man vill
kunna nå ut till många. Som med
Socialstyrelsens enkät ”Barn och
unga i familjehem” som vi nyligen hann skicka ut till alla som
hade anmält sin mailadress.

Du får Aktuelltmagazin 4 gånger
per år, inbjudan till föreläsningar, träffar och tillgång till medlemstelefonen.
Antingen kan du fylla i talongen i
tidningen eller gå in på vår hemsida www.faco.nu och anmäla
dig.
Välkommen som medlem

Nya rekommendationer för 2011
Nu har de nya rekommendationerna för nästa år publicerats på
SKL´s hemsida.
Ni hittar dem på http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm ,
cirkulärnummer 10:71, 10:72 samt 10:73.


Autism, en sjukdom
som kan läka
Harald Blomberg, okt. 2010
Boken vänder sig till föräldrar
till barn med upppmärksamhetskoncentrations- och inlärningsproblem,
utvecklingsstörning,
epilepsi mm. Den beskriver hur
tillstånden autism, Asperger och
autismliknande tillstånd ökat lavinartat de senaste 20 åren. HB
granskar bl.a. vissa myter som att
”autism är ett genetiskt ärftligt
funktionshinder” och att ”autism
kan inte läka, man kan bara behandla med mediciner”.
Det finns i själva verket hundratals forskningsstudier som visar
att autism är miljöbetingat, orsakat bl.a. av vaccinationer och
tungmetaller. Autism kan framgångsrikt behandlas bl.a. med
diet, kosttillskott och rytmisk rörelsebehandling. Rörelsebehandlingen stimulerar områden i hjärnan som är skadade vid autism så
att deras funktion förbättras och
därmed motoriken, språket och
kontaktförmågan.
I efterordet berättar Eva Johansson, rytmisk rörelseinstruktör,
hur hon praktiserar råden i boken
för att hjälpa sin autistiske son
Emil att läka.
Beställ: harald@blakulla.net
(160,- + frakt)

FN´s barnkonvention och FN´s riktlinjer
för barn och ungdomar i familjehem,
hur fungerar det i Sverige och internationellt?
Under ett seminarie i början
av november som Forum för
Familjevård hade inbjudit till,
fick vi lyssna till människor som
försöker föra fram det viktiga
budskapet att Vi måste lyssna
till barnen!

en kunde skriva av kronofogdeskulder som barn/ungdomar fått
på grund av att vårdnadshavarna
inte avbokat tider eller betalt räkningar för sjukvård. Från 1 juni
2010 får inte landstingen sätta
barn i skuld.

verksamheten så att de blir hörda
och lyssnade på. Han menade
att en av anledningar till att det
inte lyssnas på barn och unga är
att It´s uncomfortable to listen to
children.
Hemsida www.ifco.info

Från barnombudsmannen fick
vi möta Marina Gunmo Grönros
och Christopher Carlson.
Under 2009 åkte Barnombudsmannen runt i Sverige och lyssnade på vad de ungdomar som
bor på de s k särskilda ungdomshemmen (SiS institutioner) de
statliga ungdomshemmen hade
att berätta. Projektet är nu avslutat och det har nu kommit ut en
rapport från projektet som heter
IM SORRY som finns att ladda
ner från barnombudsmannens
hemsida www.bo.se.

Ett viktigt uppdrag har varit att
jobba för att ensamkomna flyktingbarn inte ska behöva vistas så
länge i transitboende utan kommunplaceras i familjehem eller
annat boende.

Från Finland fick vi lyssna till
Johanna Barkman och Helena Inkinen som presenterade projektet
”Life of my own”. Projektet, som
är treårigt går ut på att stärka ungdomar som är familjehemsplacerade. Ungdomarna är mellan 18 24 år, alla familjehemsplacerade.
En del under så lång tid som 10 år.
Man träffas en lördag i månaden.
De börjar sin dag med att äta frukost tillsammans för att ”landa”
och komma ner i varv. Efter frukosten får de ta varsitt känslokort
som beskriver ungdomens känsla
just den dagen. Var och en får berätta om sina känslor. Efter detta
pratar de utifrån ett givet tema.
Lunchen äter de också tillsammans för att stärka sammanhållningen. Innan de avslutar dagen
har de en avstämning.

Under 2010 har BO fortsatt att
lyssna på barn. Genom ett regeringsuppdrag har BO rest runt
i Sverige och träffat omkring
100 familjehemsplacerade barn/
ungdomar i små grupper. De är
i åldern 13-18 år, men det finns
grupper med barn ner till 8 år.
Genom olika aktiviteter som t.ex.
collage, drama och egna berättelser, beskriver ungdomarna hur de
upplever det som är bra och dåligt med att bo i familjehem. De
vuxna pratar med barn genom att
lyssna. Uppdraget ska redovisas i
april 2011.
BO kan inte ta upp enskilda ärenden, utan de utgår från FN:s barnkonvention och undersöker vilka
grupper av barn/ungdomar som
inte garanteras sina rättigheter.
De har jobbat med skuldsatta
barn som ledde till att landsting-

De avslutade med att säga att BO
ALLTID kommer att lyssna till
barn och unga inom de områden
som de arbetar med just då.
Chris Gardner från IFCO tog vid
efter BO. Chris är ordförande för
IFCO som står för International
Fostercare Organisation. Han berättade om sin resa som familjehem och vad som gjorde att han
stod och pratade för oss idag.
Han berättade att han och hans
fru, båda utbildade lärare, tog
emot en syskongrupp på 5 barn
på sjuttiotalet i England. Det var
ett tufft uppdrag och de önskade
att få träffa andra familjehem. De
hade vid det här laget konstaterat
att We are not normal, normal
parents don´t foster. De tog upp
det med sin handledare, en ung
tjej, nyligen utexaminerad som
frågade Varför då? Med tiden fick
de iallafall möjlighet att träffa
andra familjehem. De startade en
lokal grupp där de träffades regelbundet. Denna lilla grupp var
början till en stor organisation
som idag finns i 68 länder världen över. IFCO är ett nätverk av
frivilliga volontärer. Något som
de tycker är väldigt viktigt är att
det alltid finns ungdomar med i


Jean Kennedy är ordförande för
IFCO´s ungdomskommitté. Hon
berättade om det arbete som de
gör med ungdomar i olika projekt
i många länder. Pågående projekt
är The Well Being of the Big Fish,
Little Fish and the Cardboard Box
och Story-Telling. Deras hemsida
är www.power4youth.net
En intressant och bra dag som visade på att det finns många sätt
att ta reda på hur barn/ungdomar
vill bli lyssnade på och få vara
med och forma sina liv.
Anne och Barbro

Inbjudan
Föreläsning 19 mars kl. 9.00-16.00, 2011 i Uppsala
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, 1 tr.

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Uppsala, arrangerar vi en heldags föreläsning
med Margareta

Erman.

Margareta Erman, numera socialkonsult, arbetade tidigare som förbundssekreterare på Sveriges
Kommuner och landsting (SKL). Hon har bl.a. skrivit Barnet och familjehemmet och varit en
drivande och lyhörd person inom familjehemsvården
Innehåll:
* Vårdnadsöverflyttning.
* Kontakt förvaltning familjehem, synsätt, samarbetspart inte motpart
* Hur kan man hjälpa barnen att få en bra skolgång, viktigt utifrån att det har visat sig var fundamentet för en bra uppväxt och ett bra vuxenliv
* Barns ställning när det gäller funktionshinder både de som går under LSS och de som inte gör
det
* Hur gör man ett bra avslut på en placering
* Ersättningar

Ta tillfället i akt att få mer information om viktiga frågor!
Kostnad: avgiften inkluderar för- och eftermiddagsfika. Lunch intages på egen hand.
Medlem i FaCO, 500 kr. Icke medlem 750 kr
Hör med din kommun angående kostnad!
Anmälan
Bindande anmälan görs till Åsa Gustafsson, tel. 070 - 473 54 75 eller Yvonne Ahlkvist, tel. 018366 203, senast den 15 februari. Anmälan kan även göras via mejl till mejla@faco.nu



Barbro Bengtsson, Årets Storforsare
Tidigare publicerad i Storfors tidning

Stor famn och stort hjärta.
Det har Barbro Bengtsson i
Kyrksten som varit fostermamma åt en rad barn genom åren.
Det gav henne utmärkelsen
Årets Storforsare när Storfors
Hembygdsförening utsåg pristagare 2010.
- Först trodde jag att de skojade,
sedan blev jag jätteglad, säger
hon om utmärkelsen.
Barbro och dåvarande maken
startade familjehem redan 1974.
Sedan dess har flera barn passerat och de flesta har stannat från
unga år och ända upp i vuxen ålder. Fortfarande tillhör de familjen och dräller ibland in med sina
egna barn.
Idag, när hon själv hunnit bli 59
år, har hon fyra placerade fosterbarn i huset och en extra kille som
valt att bo hos henne. De fem är i
åldrarna 4,5 till 20 år och hon får
ibland frågan hur hon orkar. Två
biologiska barn har också hunnit
växa upp och flytta ut.
- 59 är bara en ålder på pappret.
Det handlar väl om hur man själv
mår. Jag stortrivs med det här livet och älskar alla ”mina” grabbar, säger hon.
Idag är Barbro dessutom ensamstående.
- Vi fick förfrågan om en placering till och då kom saker och
ting på sin spets. Jag valde barnen, säger Barbro, som dock har
exmaken inom räckhåll.
- Han bor på samma gata och
rycker allt in ibland och hjälper
till med det praktiska. Fast jag
skulle verkligen behöva en hantverkare, skrattar hon.
I skaran av barn finns nu även ett

färskt tillskott. Barnbarnet Melwin ser ut att trivas gott i mormors famn.
Barbro har själv vuxit upp i en
stor, varm familj där man var helnykterister. Hennes faster hade
både dörren och famnen öppen
för Barbro och hennes kusiner.
Det arvet har hon fört vidare till
alla ”sina” barn och hon säger att
det viktigaste är att se det friska i
varje barn.
- Vi har haft flera barn med särskilda behov, men det finns alltid
bra saker man kan fokusera på
och utveckla, säger Barbro, som
också betonar vikten av att varje
barn får vara stolt över sin biologiska förälder.
- Det uppmuntrar vi verkligen.
Jag ser det som att vi har delad
12

Önskegirlang …

vårdnad, de biologiska föräldrarna och jag, säger hon.

… av papperskedjor
En stor del av arbetstiden går åt
till att uppmuntra, stötta, reda ut
problem, ha kontakt med biologiska föräldrar, myndigheter,
skolor och arbetsliv.

Gör en girlang tillsammans med
barnen till jul!
Du behöver: papp/tjockt papper,
sax, penna, lim/häftapparat/tejp
Skär upp vackert färgade pappersremsor, 2-3cm breda och
20cm långa.
Turas om att skriva ned önskningar, en på varje remsa. Barnet kanske skriver något specifikt som
”en cykel” eller ”nya kompisar”,
du kanske något mer allmänt …
Sätt ihop en remsa till en ring
och limma, tejpa eller häfta ihop.
Fortsätt så och sätt ihop ringar
tills ni har fått en girlang som är
så lång som ni själva vill. Häng i
granen exempelvis.

- Man måste hela tiden vara uppdaterad, men det är positivt. Jag
trivs med att vara mitt i livet, säger Barbro, som också är kassör
i familjevårdens centralorganisation och i Värmlands familjehemsförening. Ofta går telefonen
varm när andra familjehem vill
rådfråga och Barbro försöker alltid att hjälpa till.
- Du är ju den som alltid finns
där för alla. Du ställer alltid upp,
det är väl därför som du fick det
här priset, säger dotterns Jessica,
som hade ett finger med i spelet
bakom nomineringen.

Variera:
•
Gör en till ditt barn, skriv
i stället egenskaper du uppskattar
eller beundrar hos barnet
•
Vid en familjesammankomst eller fest kan du låta alla
gästerna göra en önskegirlang
tillsammans.
•
Innan ditt barn åker på
läger, till sjukhus eller kanske på
umgänge kan du göra sådana girlanger och skriva ned goda önskningar på alla ringarna, eller lämna några blanka. Lägg remsorna i
ett kuvert tillsammans med tejp.
Barnet kan sedan tejpa ihop och
hänga girlangen vid sin säng då
h*n är borta.

Barbro har varit medlem i
Värmlad sedan 1975 och suttit
i FaCO’s styrelse som kassör
sedan 2001. Red. anm.

Julafton ..
… är Jesus födelsedag, men
han har flyttat till himlen, så
tomten vet inte var han ska lämna
paketen. Därför ger han dem till
barnen i stället.
Madeleine 7 ur ”Gud som haver
barnen kär”, M. Levengood

Barbro med barnbarnet Melwin
13

Nästa nummer av

aktuelltmagazin
Familjehemmen, barnen och politiken.
Det kan vara svårt att föreställa sig vilka insatser som kan komma att krävas för barn som behöver familjehemsvård och vad det kommer att innebära för alla parter. Närmast barnet finns
det team av biologiska föräldrar, familjehem och socialtjänst som ska samarbeta kring barnen.
Det är familjhemmen som ska ansvara för att ta barnet/ungdomen till sig i sin familj, ge det
trygghet och bry sig om det på samma sätt som med sina egna barn oberoende av omständigheter. Ytterst är det politiker i socialnämnder och andra myndighetspersoner som ska besluta
om barnens bästa baserat på de lagar och förordningar som finns. Hur går allt detta ihop och
hur blir det för alla inblandade, inte minst för biologbarnen som ofta kommer i skymundan
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