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Ska vi fortsätta stjäla
barns barndomar?

Annelie Hed ordf. FaCO

Så var det då klart att de som varit placerade innan 1980 och farit mycket illa ska
få ersättning från staten. Jag hoppas det kan ge många upprättelse och ett erkännande för sin bestulna barndom. Jag kan däremot inte förstå hur man från statens
sida ska kunna få fram en utredningsmodell som blir rättvis och inte gör så att en
stor grupp känner sig ännu mer kränkt, då deras upplevelser av sin placering inte
räknas som tillräckligt dålig för ett erkännande.
Det kanske också är dags för staten att samla in en pott med pengar till nästa
gång de ska ersätta de som blivit kränkta under sin placering. Eller räknas bara
aga och tungt arbete? Är det inte att stjäla av ett barns barndom då barn flyttas efter flera år i familjehem p.g.a. att socialarbetaren inte kan samarbeta med
familjehemmet eller att kommuner fattar beslut om att dra ned på sina placeringar för att spara pengar? Det sker faktiskt i Sverige idag!
Kan vi tro på att alla nu placerade barns behov tillfredsställs och att deras allra
bästa är grunden för alla beslut som fattas, när makten ligger på en yrkesgrupp
som i stort sett saknar kunskaper om barns behov och utveckling i sin utbildning?
Där små kommuner ska sköta svåra ärenden med placeringar av barn utan tillräckliga erfarenheter eller resurser. Där barn blir placerade i det hem som kommunen råkade ha turen att hitta och inte noga utvalt utifrån barnets behov.
Är vi så naiva?
Nej, ska vi stå upp för framtidens placerade barn krävs lite mer än finputs i
kanten av familjevården. Då måste staten ta över, lägga ner massor med resurser,
handplocka alla duktiga familjehemssekreterare/konsulenter/barnomsorgspersonal/barnpsykspersonal m.fl. Skapa team som utreder både familj, barn och
familjehem, förstår anknytningens betydelse och kan välja rätt hem till rätt barn
så de slipper vandra runt som vandringspokaler. Dessa team kommer att förstå
att familjehemsföräldern är en kollega som har rätt till handledning, utbildning
och stöd i sin svåra uppgift och aldrig bli hotade att ”lyda” för att inte barnen ska
flyttas.
Låt inga fler barn få sin barndom stulen genom att flyttas runt från hem till hem
p.g.a. vår föråldrade syn på familjehemsvård!
Annelie Hed
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En synpunkt som finns är att vi bättre ska beskriva hur
vi arbetar och tar hand om barn, att barnperspektivet ska
tydliggöras. Har du förslag på hur detta bäst formuleras
eller har du andra synpunkter om FaCO:s stadgar är du
välkommen att skicka in dessa till: mejla@faco.nu.
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Vi vill gärna ha ditt förslag senast 15:e januari 2012.
Tack för din medverkan!
Not. Stadgarna i sin helhet hittar du på vår hemsida.

TACK till Allmänna arvsfonden!
FaCO har blivit beviljade medel från Allmänna Arvsfonden, som gör det möjligt för oss att under tre år driva
projektet ”Lära av barn och unga i familjehem”. I nästa
nummer av AM kommer vi att presentera projektet som
startar först januari 2012.

Gilla oss på facebook!

FaCO´s Styrelse

Illustrerade bilder
I förra numret efterlyste vi någon som kunde teckna och
vi fick bl.a. kontakt med Maxine Winter. Till detta nummer har hon gjort illustrationen till följetongen på sidan
16, "Umgänge till varje pris". Vi ser fram emot flera
spännande illustrationer i kommande nummer!
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Lästips

Familjevardag med autism och
asperger - om att komma vidare
efter diagnosen

Du och jag, Farsan

Malin Mårtensson
Carolina Lindberg
GOTHIA FÖRLAG, 2011

Cajsa-Stina Åkerström
Norstedts, 2011
Boken
handlar
om Cajsa-Stinas
uppväxt med sin
kända, alkoholiserade pappa, Fred
Åkerström.
Han var en av de
främsta vistolkarna i 1960- och
70-talens visvåg.
Här berättar hans dotter Cajsa-Stina
med kärlek, sorg och saknad om sin
när- och frånvarande far. "Den rungande tystnad som min far lämnade
efter sig när han försvann ur mitt liv
för 25 år sedan, ekar i mig än i dag.
Jag var 17 år då, 1985. Alla dessa ord
och meningar som aldrig utväxlades
mellan oss, dessa frågor som aldrig
blev besvarade. Vi hann inte mötas, på
lika villkor - trots min biologiska ålder
var jag rent mentalt 8-9 år då han gick
bort. Den monumentala respekten
för honom - skräcken - frös min inre
klocka." [...]

Familjevardag
med autism och
asperger ger svar
på många av de
frågor som dyker
upp under den
första tiden med
en ny diagnos.
Boken riktar sig
till föräldrar och
andra anhöriga vars barn nyligen fått
diagnosen Aspergers syndrom eller
någon liknande diagnos inom autismspektrum, AST.
Hur kan man prata om diagnosen med
barnet och omgivningen? Hur påverkas familjelivet? Vilka rättigheter
finns i skolan och samhället, och vad
kan man ställa för krav?
Författarna delar frikostigt med sig
av sina erfarenheter från habilitering,
psykiatri, skola och arbetsliv med mycket kloka tankar och många talande
fallbeskrivningar.

Familjehemsboken - frågor, fakta
och personliga berättelser
Lisbeth Pipping
GOTHIA FÖRLAG, 2011
Familjehemsboken riktar sig
till den som är
eller funderar på
att bli familjehem, samt till
alla som möter
placerade barn i
sitt arbete.
Boken
innehåller intervjuer med familjehem och
placerade barn som berättar ärligt och
öppenhjärtigt om sina erfarenheter,
både positiva och negativa. Deras
berättelser ger både inspiration och
konkreta råd om hur man får vardagen
som familjehem att fungera.
De personliga berättelserna varvas
med fakta: ett kapitel om utsatta barns
anknytning och ett annat om socialtjänstens arbete med familjehem. I bokens sista kapitel finns de vanligaste
frågorna om familjehem samlade och
besvarade.
Familjehemsboken kan med fördel användas i utbildningssammanhang.

Skadad
Cathy Glass
Norstedts, 2008
En djupt rörande berättelse om hur en fosterförälders stora tålamod och kärlek fann
nyckeln till en liten flickas mörkaste och mest smärtsamma hemligheter.
Cathy Glass hade varit fostermamma till femtio barn under loppet av tjugo år när hon
välkomnade åttaåriga Jodie till sitt hem. Inget tidigare barn hade varit så trassligt som
Jodie, vars våldsamma och aggressiva sätt skrämt iväg fem fosterfamiljer på fyra
månader.
När Cathy tog emot Jodie visste hon inte vad som låg bakom Jodies chockerande
beteende. Hon skär sig själv, slåss och gömmer sig bakom flera olika personligheter
som hon har gett olika namn. Allt eftersom Cathy kommer Jodie närmre lär sig den
lilla flickan att hon kan lita på Cathy och anförtro sin fruktansvärda historia till henne.
En förfärlig berättelse om vad vuxna människor kan utsätta ett litet barn för rullas upp. Slutet är inte självklart lyckligt utan
lämnar en del frågetecken kring hur det skall gå för Jodie i livet.
”Ett mycket gripande människoöde och en otroligt bra bok” rapporterar Åsa Gustavsson som läst boken.
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Hearing på Socialstyrelsen

Barn som utmanar oss!
FaCO bjöd in till föreläsning i Studiefrämjandets lokaler i Västerås den 8 oktober under rubriken ”Barn
som utmanar oss” med Karin Rosvall som föreläsare.
Karin är förskollärare och specialpedagog sedan 1976
och har vidareutbildning i metodikutveckling och handledningsteknik. Hon har sedan 1988 arbetat med handledning och utbildningar för personal inom barnomsorg och skola och föreläser även för föräldragrupper
och föreningar som arbetar med barn och ungdomar.
Denna föreläsning handlade om barn med beteendeproblem och koncentrationssvårigheter och om barn
som överhuvudtaget av olika anledningar, har svårigheter när det gäller inlärning och utveckling.
Det var en intressant och lärorik dag för oss ca 20-talet deltagare. Vi som var med kom från familjehem, HVB-hem, jourhem och personal från förskola.
Karin gav oss handfasta råd och tips hur man lättare
klarar av att hantera och förebygga beteendeproblem i
vardagen. Helt enkelt hur man agerar när barnen utmanar oss.
Camilla Hellstrand

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att
ta fram ett program för trygg och säker vård för placerade barn. Det pågår ett arbete med att ta fram handbok, föreskrifter och allmänna råd. Ett nationellt material
för grundutbildning av jour- och familjehem ska tas
fram och FaCO var inbjudna med andra från familjevården för att lämna synpunkter. Diskussionsunderlaget
baserades på inhämtat material från ca 15 kommuner
gällande deras utbildningars genomförande, innehåll och
process.
Vi var överens om att alla jour- och familjehem ska få
samma grundutbildning innan påbörjat uppdrag, varpå
jourhem ska få vidareutbildning inom sitt område. Vi
tycker detta är viktigt även för kontaktfamiljer, men de
kommer inte med denna gång.
En utbildning ska ge realistisk information men även
förmedla positivitet. Viktigt med välutbildade ledare
med erfarenhet av familjevård. Efter grundutbildningen
bör det finnas vidareutbildning och möjlighet till handledning för det som är specifikt för uppdraget.
Vi vill att det ska tydliggöras att det handlar om professionella med viktiga samhällsuppdrag. Att alla får en bra
utbildning förtydligar detta för socialtjänsten vilket kan
bidra till att vi ses som en likvärdig part i arbetet med
placerade barn.
Annelie Caurell

6:e Familjehemskonferensen i Göteborg
Vartannat år hålls det Familjehemskonferens i Göteborg.
Under tre dagar fick vi, tilsammans med ca 500 andra
deltagare, lyssna på många olika intressanta föreläsningar.
En av föreläsarna som vi lyssnade på var Mats Herlin,
leg psykolog och leg psykoterapeut med särskild inriktning på utbildning och handledning av ungdomar. Han
pratade om den psykologiska motsvarigheten till puberteten även kallad adolescensutvecklingen.
Tyresö kommuns familjevård presenterade sitt arbete
med hur de bemöter barnen, de biologiska föräldrarna
och familjehemmen. Man har gjort intervjuer för att kunna bemöta alla parter så att de alla ska känna att de får det
stöd som de behöver.
Eva Körner, leg psykolog och leg psykoterapeut, höll
föreläsning om handledning av familjehem. Ett myck-

et underhållande seminarium med många skratt. Som
familjehem reagerade vi dock starkt när hon ironiserade
familjehemmen. Familjehemspappan som hånades för
att han luktade illa, han hade förmodligen kroppsarbete
och då kan det inte alltid undvikas att man kan lukta
svett, men vi ska nog vara tacksamma för att inte alla sitter på en kontorsstol. Försiktighet med ironi ska man nog
iaktta om det finns familjehem i publiken, för utan oss
vet vi inte hur handledarna skulle överlevt.
Ingrid Höjer docent i socialt arbete, lärare och forskare
vid institutionen för socialt arbete, med inriktning särskilt på den sociala barnavården fick Föreningen Socionomer inom Fosterbarnsvårdens välförtjänta pris i år.
Ett par mycket intressanta och lärorika dagar fick vi
uppleva och ser redan fram emot nästa konferens.
Ewa Weibull och Åsa Gustafsson
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Insatsen kontaktfamilj används i familjer där det finns behov av avlastning. I
många fall är det familjer med ytterligare social problematik där barnen behöver
komma till en annan miljö och vara med kapabla vuxna för att få stimulans och
ett utökat nätverk.
Kontaktfamiljer hamnar lite i skymundan när man talar om familjevård, men
är nog så viktiga då det kan vara en förebyggande åtgärd som kan förhindra att
problemen i familjerna blir värre.
Skriv till oss!
Har du erfarenheter av uppdraget kontaktfamilj, skriv gärna till redaktionen
och berätta: mejla@faco.nu
Manusstopp är den 15 januari. Tidningen kommer ut i februari 2012.
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