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Annelie Hed ordf. FaCO

Jag var bra i matte i skolan och med matematisk begåvning har jag inbillat mig
att det även följer med en stor portion logiskt tänkande. Ändå kan jag inte förstå
logiken i familjehemsvården.
I alla kommuner finns tjänstemän som ska vara bra på att placera barn. Man måste
väl utgå från att dessa tjänstemän med en så viktig uppgift besitter stora kunskaper,
har social kompetens och förmågan att bedöma människors förmåga? De ska ju
kunna bedöma ett barns behov, utveckling, förmåga och ta beslutet att barnet måste
flytta från sin familj, ett livsavgörande beslut för barnet.
Dessa tjänstemän utreder och rekryterar också familjehemmen. Då borde ju allt
vara lugnt! Ändå möter jag så många familjehem som känner sig överkörda, kränkta, ifrågasatta, misstrodda och tycker sig bli behandlade som klienter. Hur kan det
komma sig? Ska familjehem och tjänstemän inte kunna samarbeta? Vore det inte
en självklarhet, om tjänstemannen dessutom valt familjehemmet? Kan en socialsekreterare med allt för liten social kompetens överhuvudtaget utföra sin arbetsuppgift?
Barn flyttas med motiveringen att det inte går att samarbeta med familjehemmet.
Det är ett faktum idag. Det kan väl ändå inte vara skäl nog? Skulle inte familjehemmet och tjänstemannen tillsammans först gå i någon typ av handledning, för att hitta
ett förhållningssätt till uppdraget och de delade åsikterna? Om det ändå inte gick att
lösa problemen vore det då inte tjänstemannens arbetsledares uppgift att byta ut tjänstemannen, alltså byta handläggare? Så stora fel på familjehemmet kan det ju inte
vara. Det är ju rekryterat och utrett av en socialarbetare med stora kunskaper, social
kompetens och med förmågan att bedöma människor!?
Ska inte barnets intresse stå i första rum? Varför är det då så svårt att få till ett byte
av handläggare? Varför ska det finnas prestige inom familjehemsvården? Kan man
inte bara göra bedömningen av vem som är viktigast för barnet, familjehemmet eller
handläggaren?
Det förekommer till och med hot om omplaceringar. ”Om ni inte kan gå med på
det och det, så måste vi placera om barnet.” Ska det finnas den typen av hot på
2000-talet? Vem är den största förloraren vid en omplacering? Jo, barnet!
Varför händer det att familjehem undanhålls, för uppdraget, viktig information, får
den ryktesvägen eller ibland för sent? Varför upplever en del familjehem att det mest
energikrävande är socialarbetaren och inte placeringen eller dess förälder? Visst
måste det väl vara något fel? Jag förstår egentligen ingenting!
Hoppas vi ses på rikslägret i Uskavi!
Annelie Hed

Omslagsbild Andreas Aronsson
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Sommarlov

Detta vill vi ska avspegla sig i handboken som nu innehåller ett helt nytt kapitel Barnet i centrum. Där förklaras
begrepp som bl.a. barnets perspektiv, barnets bästa och
barnets rättigheter. Kapitlet innehåller också information
om utredning av barn och unga samt om neuropsykiatriska
funktionshinder.
Handboken består av drygt 130 sidor som numera riktar sig
även till jourhem, kontakt- och stödfamiljer samt kontaktpersoner. Om du inte redan har en kod, skaffar du det enkelt
på vår hemsida: www.faco.nu. Som medlem får du koden
till det förmånliga priset 140,- (450,- för icke medlemmar)
vilket är en engångssumma. Handboken uppdateras kontinuerligt och på det viset har du alltid tillgång till aktuell
information.

Nu tar vi ett välbehövligt sommarlov. Vila, värme och sol
behöver vi nog alla efter denna långa mörka period.

Annelie Caurell

Vi är tillbaka i september med nya spännande artiklar och
annan intressant information inom området familjevård.

Bilder

Kom ihåg att medlemstelefonen och mailen alltid är öppna.
Det kan vara stora som små frågor eller bara att någon lyssnar och förstår när det är tungt. Så tveka inte att höra av er!
Trevlig sommar önskar redaktionen Anne och Annelie

Pia Olsen hörde av sig till oss efter vår efterlysning i nummer 3 2011 om att vi sökte tecknare. Pia har ritat, målat och
fotat mesta delen av sitt liv, hon har även en blogg http://
piaolsenart.blogg.se
Till detta nummer har Pia bidragit med ett foto som finns på
sidan 9. Vi ser fram emot fler foton och bilder i kommande
nummer av Aktuellt Magazin.

aktuelltmagazin nr 3 1990

3

Lästips

Och han sparkade mamma...

Barn har rätt - Tema Barnkonventionen artikel 19: Skydd mot
våld och övergrepp

Ami Arnell, Inger Ekbom
Gothia Förlag 2010

Tolv nitton Förlag AB, 2011
200 000 barn lever våldsutsatta i
Sverige. Utbildningar får kritik
av högskoleverket för att inte
tillräckligt belysa våld och
övergrepp mot
barn. Vem ska kunna hjälpa, när
inte ens hjälparen själv har tillräcklig
kunskap?
Kompendium som samlar nio föreläsares texter i ämnet. I samarbete
med Studentkåren Ersta Sköndal,
Ersta Sköndals högskola och Brottsoffermyndigheten i anslutning till
seminariet Barn har rätt med tema
Barnkonventionen artikel 19, skydd
mot våld och övergrepp, 2011
Medverkande: Birgitta Allmo, Bo Edvardsson, Christina Citron, Eva Diesen, Anna Källdén, Lotta Molander,
Karin Persson och Björn Tingberg.

Trappanmodellen i möte med barn
som bevittnar våld

Varje år upplever
många barn att deras mamma blir
svårt slagen och
förnedrad av någon närstående.
Denna bok presenterar en krissamtalsmodell för att stödja dessa barn – Trappanmodellen. Metoden
har under de senaste tio åren fått stor
spridning i Sverige. Boken innehåller
dels en faktadel, där författarna diskuterar hur barn påverkas av våldet i
sina familjer samt hur samhällets stöd
är utformat, dels ett konkret arbetsmaterial med utförlig beskrivning av hur
det kan användas i arbetet med barnen.
I denna reviderade utgåva är faktadelen uppdaterad.
Ami Arnell är psykolog och leg psykoterapeut, Inger Ekbom är socionom
och leg psykoterapeut.
Boken ges ut i samarbete med Rädda
Barnen.

Det gör ont när pappa slår
mamma
Inger Ekbom, Åsa Landberg
Gothia Förlag, 2009

”Lina är ledsen
och rädd. Ibland blir hennes
pappa arg. Då
skriker han och
slår handen i
bordet. Och ibland knuffar
han till mamma och slår henne i ansiktet.”
"Det gör ont när pappa slår mamma"
handlar om barn som upplevt våld i
hemmet. Genom korta berättelser får
vi möta olika barn och ta del av deras
tankar och känslor. Boken är tänkt som
ett stöd i samtal med barn som upplevt
våld i hemmet. Varje barns upplevelse
är unik, men barnens berättelser i boken kan vara en utgångspunkt för att
möta barn och för att samtala.
Detta är en svensk utgåva av en dansk bok, anpassad till svenska förhållanden av Åsa Landberg och Inger Ekbom, verksamma vid Rädda Barnens
Centrum för barn och ungdomar i kris.

Bara ett barn
Malin Persson Giolito
Piratförlaget 2010
Malin Persson Giolitos förra bok "Dubbla Slag" skapade debatt i advokatvärlden. Nu gör hon
comeback med romanen "Bara ett barn" som handlar om barn som far illa och vuxenvärldens svek.
Alex Andersson är en märklig unge. Han hamnar ideligen i nya slagsmål, har svårt att koncentrera
sig i skolan och sitter och somnar på lektionerna. Han pratar knappt och säger han något så svär
han bara. Men en dag upptäcker hans lärare något som får henne att slå larm. Hon tror att hon har
förstått varför Alex har problem. Misstankarna tas på största allvar. Alex tvångsomhändertas av
socialen och polisen inleder en brottsutredning för att ta reda på vem det är som har behandlat Alex så illa. Sophia Weber,
delägare på en liten advokatbyrå i Gamla stan, utses till Alex advokat.
Advokat Sophia Weber får aldrig företräda några massmördare, bankdirektörer eller våldtäktsmän med ordnade familjeförhållanden och bättre ekonomi än hon själv. Hon har väntat många år på den kallblodiga brottsling som hon tycker att
hon förtjänar. Hennes senaste klient Alex Andersson, sju år gammal, väger inte ens trettio kilo. Han kan vare sig åtalas
eller straffas, kan inte klockan och har ingen aning om vad en advokat egentligen håller på med. Ändå är det han som ska
göra Sophia Weber känd. Boken är en spänningsroman om de vuxna som styr och de utsatta barn som de bestämmer över.
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Programmet för rikslägerhelgen
Under hela helgen finns möjlighet att hyra kanoter, spela
minigolf och fotboll, fiska m.m. Under fredagen och lördagen har vi badtunnan igång.
Torsdag 17/5
Vi samlas kl.17.00 för korvgrillning och har sedan lite gemensamma lekar för de som vill vara med.
Fredag 18/5
08.00 - 10.00 Frukost
10.00 ”Prova-på-ridning” på ponnys i ridhus 100:-/barn
12.00 Lunch
13.30 Bowling för alla, 5 banor

Förslag till ändring i FaCO´s
stadgar
Vi har tidigare aviserat att vi vill förtydliga § 2 i våra stadgar vad gäller barnperspektivet. Till kongressen i maj har
därför styrelsen skrivit ett förslag till ändring.

Idag
§ 2 Uppgift
FaCO är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vilken organiserar enskilda personer, familjehem
och föreningar vilka arbetar med eller har anknytning till
familjevård av barn, ungdomar och vuxna.
FaCO´s uppgift är
-- Att tillvarata och bevaka de barn, ungdomar och vuxnas intressen, vilka berörs av familjevård
-- Att stödja och hjälpa de enskilda familjehemmen
-- Att genom utbildning och information stimulera rekrytering av familjehem
-- Att genom enhetlig grundutbildning (bygd på familjehemmens erfarenheter), samt ändamålsenlig vidareutbildning, skapa förutsättning för kvalitativt bra familjevård
-- Att verka som informationsorgan i familjevårdsfrågor
-- Att hålla fortlöpande kontakt och verka för ett gott samarbete med centrala myndigheter
-- Att verka för forskning och nytänkande inom familjevården
-- Att verka som remissinstans i frågor rörande familjevården

14.30 Paintball. Ungdom under 18 år kräver målsmans
skriftliga tillstånd. Egna oömma kläder. 300:-/pers, 200
skott ingår, 25 öre för ytterligare skott
18.00 Tacomiddag i Masmästaren
Lördag 19/5
08.00 - 10.00 Frukost
10.00 Föreläsning för vuxna med Annelie Hed och lek för
barn och unga
12.00 Lunch
13.00 Föreläsning och lek fortsätter
18.00 Middag
Söndag 20/5
08.00 - 10.00 Frukost
Städning, fri lek, fika och avsked för denna gång.
Programmet finns även på hemsidan, vi ses!

Styrelsens förslag till ändring
§ 2 Uppgift
FaCO är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vilken organiserar enskilda personer, familjevårdare
(familjehem, jour-, avlastnings- och kontaktfamiljer samt
kontaktpersoner), HVB-hem och föreningar vilka arbetar
med eller har anknytning till familjevård av barn, ungdomar
och vuxna.
FaCO´s uppgift är;
-- Att verka för att barnperspektivet alltid ska styra arbetet inom familjevården, alla barn har samma rätt till
professionell samt kompetent vård och till en trygg
uppväxt
-- Att tillvarata och bevaka de barn, ungdomar och vuxnas intressen, vilka berörs av familjevård
-- Att medverka till att barn och ungdomar kommer till
tals
-- Att stödja och hjälpa enskilda familjevårdare
-- Att genom enhetlig grundutbildning, bygd på praktiska
erfarenheter och forskning, samt ändamålsenlig vidareutbildning, skapa förutsättningar för kvalitativt bra
familjevård
-- Att arbeta för förbättrade och enhetliga villkor samt att
arbetsförhållanden ska gälla i alla kommuner
-- Att verka som informationsorgan i familjevårdsfrågor
-- Att hålla fortlöpande kontakt och verka för ett gott samarbete med centrala myndigheter
-- Att verka för forskning och nytänkande inom familjevården
-- Att verka som remissinstans i frågor rörande familjevården
-- Att skapa opinion och i samarbete med andra främja en
bättre förståelse för familjevårdens alla uppdragstagare
5

Välkomna till en hel dags
föreläsning i Borlänge!
Dag: Lördagen den 29 september i Borlänge (tid och lokal meddelas senare)
Föreläsare är Karin Lundén. Hon är universitetslektor vid Institutionen för Socialt arbete, Göteborgs universitet, leg. psykoterapeut och fil.dr. i psykologi. Hon har arbetat länge med barn och
familjer, både med utredning/behandling och med handledning/utbildning. Hennes forskningsområden är barn som utsätts för omsorgssvikt och deras familjer samt anknytning.

Anknytning och omsorgssvikt – är det något för oss?
Föräldrar har en betydelsefull del i sina barns utveckling. Så är det för familjehemsplacerade
barn också. Många av de barnen har inte fått det utvecklingsstödet som de skulle behövt för
att säkra utvecklingen. Många har dessutom upplevt olika former av omsorgssvikt. Att försöka
läka de sår som uppstått, blir en del av syftet med familjehemsplaceringen.
Föreläsningen kommer att fokusera på områden som forskning visat är betydelsefulla för
familjehemsplacerade barn. Ett viktigt område är förstås omsorgssvikt. Ett annat är anknytning.
Det gäller både barns anknytning och anknytningen hos vuxna inklusive deras familjehemsföräldrar. Vi kommer bl.a. att tala om anknytningens del i att barns svårigheter minskar och hur
utvecklingen kan få hjälp att gå i en läkande riktning. Det har visat sig att familjehemsföräldrars
egen anknytning spelar stor roll. Vi kommer att resonera en del om det och också om anknytningens roll i den familjehemsutredning, som socialtjänsten gör. Avslutningsvis kommer vi att
tala om ett sätt att mäta anknytning hos vuxna, som används i Sverige och de erfarenheter som
vi hittills gjort.

Kostnad

Medlem 500:-, icke medlem 750:-. I priset ingår för- och eftermiddagsfika. Lunch intages på
egen hand.

Anmälan
Anmälan görs till Annelie Hed, telefon: 070-6877553 eller via e-post: mejla@faco.nu (glöm
inte att ange namn, adress och telefonnummer).
OBS! Anmälan är bindande. Senast den 14 september vill vi ha din anmälan.
Kontakta er socialförvaltning för att höra om de bekostar denna viktiga dag!

Varmt välkomna!
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Familjevårdens Centralorganisation,
30 års erfarenhet!
Familjevårdens
tion
Centralorganisa

Ny broschyr 2012

för familjehem,

taktfamiljer

jourhem och kon

FaCO bildades 1983 som en intresseförening för familjehem. Idag vänder vi oss
även till jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt andra som arbetar
med barn, ungdomar och vuxna, vilka omfattas av socialtjänstens insatser.
Samhörighet och gemenskap
FaCO anordnar föreläsningar och utbildningsdagar. Vi organiserar också läger
och andra roliga aktiviteter, både genom centralorganisationen och via medlemsföreningarna, ute i landet. Familjer får på det viset tillfälle att träffas och
dela erfarenheter och barnen får möjlighet att träffa andra barn. Det kan vara
värdefullt, både för placerade och biologiska barn, att få tillfälle till att känna
samhörighet med barn i liknande situationer.
Ett av årets huvudpunkter är FaCO´s riksläger som oftast brukar infalla under
Kristi himmelfärds helgen. Då träffas familjer för en trevlig samvaro under
några dygn.

- vägen mot bra

familjevård

Bli medlem redan idag!
Medlemsföreningarna, kontaktuppgifter och medlemsavgifter hittar du på
vår hemsida www.faco.nu.

Kontakta oss gärna
Har du frågor, stora som små, är du alltid välkommen att ringa till vår medlemstelefon 070 - 473 54 75, eller kontakta något
av ombuden. Vill du hellre maila, så kan du göra det på mejla@faco.nu. Varmt välkommen!

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!
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Ett samtal kan vara så mycket. Hur ett samtal utformar sig beror på vem som deltar i
samtalet, vad det har för syfte och hur parterna kommer till tals. Det kan exempelvis
vara samtal mellan vuxna och barn i allmänhet eller mellan en socialsekreterare och
det placerade barnet.
Vad har du för erfarenhet av att samtala med barn? Har du exempel på bra respektive mindre bra samtal eller andra funderingar kring detta? Skriv gärna till redaktionen och berätta: mejla@faco.nu.
Manusstopp är den 1 augusti. Tidningen kommer ut i september.

Tema

Samtala med barn

