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Varför gör inte FaCO mer? Vi har hört den frågan ställas. Vi har också hört upprörda
familjehem ropa efter en fackförening som strider för familjehemmens rättigheter
och framför allt högre ersättningar. Det går att gå med i en fackförening redan idag.
Tyvärr kommer det inte att förbättra villkoren för familjehem. Knuten är att vi inte
är anställda utan endast har ett uppdrag. Familjehem får ingen lön utan ett arvode,
som justeras utifrån ett avtal med uppdragsgivaren. När man har skrivit på avtalet
har man också accepterat villkoren i det. Oftast är detta avtal redan skrivet då FaCO
får kontakt med nya medlemmar.
Ett annat problem är att familjehemmen inte är någon homogen grupp. Behoven
och kraven hos ett familjehem som hämtar en bäbis på BB, som ersättningsbarn för
det barn de själva aldrig fick och som har annan förvärvskälla utanför hemmet, är
oftast inte detsamma som hos ett familjehem med flera tonåringar, där familjen har
hela sin inkomst av de placeringar de har. FaCO ska vara en organisation för alla. Vi
måste arbeta med alla olika typer av familjehem i blickfånget.
FaCO´s aktiva funktionärer lägger ner många ideella timmar på arbetet i organisationen, ofta mellan skjutsar till fotbollsträningar, matlagning och läxläsning. Då
möten med myndigheter, representation och samarbeten oftast sker på dagtid får
funktionärerna ofta ta ut egen komptid/semester och/eller fixa barnpiga för att kunna
närvara, detta utan någon ersättning från FaCO.
FaCO och dess medlemsföreningar arrangerar utbildningsdagar, läger och andra
aktiviteter. Tyvärr är deltagandet alltid alldeles för lågt. Ibland erbjuder kommunerna till och med att betala, men familjehemmen kommer ändå inte. Trots detta ger
FaCO inte upp utan fortsätter att arrangera nya sammankomster med tron att det en
dag ska komma fler familjehem som inser att det är viktigt att träffas.
FaCO har tagit fram en handbok till ett mycket förmånligt pris för medlemmar.
Där kan man bl.a. läsa vad familjehem har för rättigheter och skyldigheter. Ideellt
arbetande FaCO-funktionärer har lagt/lägger ned ett ofantligt stort antal arbetstimmar på att leta uppgifter för att ständigt hålla den uppdaterad. Det borde vara en
självklarhet att alla familjehem hade handboken, men till den målsättningen är det
lång väg.
FaCO uträttar så mycket (tidning, medlemstelefon m.m.) utifrån våra mycket små
resurser och antalet aktiva medlemmar. Om alla familjehem vore medlemmar i
FaCO och fler var villiga att dra ett strå till stacken skulle vi kunna utföra storverk!
Annelie Hed
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Föreläsare är Karin Lundén som 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.
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Inte medlem ännu?
Om du blir medlem efter den 1/10 så betalar du för hela
2013 och får resterande månader av 2012 gratis. Gå in på
vår hemsida www.faco.nu och anmäl dig redan idag.

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.
Anmälan kan göras till Annelie Hed, tel: 070 - 687 75 53.

Välkommen som medlem!

Sänd oss några rader!
Vi vill vara en tidning för såväl familjehem som för jourhem och kontaktfamiljer. Vi efterlyser nu särskilt material som gäller jourfamiljer. Skriv till oss: mejla@faco.nu
Anne och Annelie
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Varmt välkomna!

Gamla nummer av AM
Intresserad av ett tidigare nummer av Aktuellt Magazin?
Du kan nu beställa enstaka nummer av tidningen.
Gå in på www.faco.nu/AM.php, där hittar du gamla nummer samt information om hur du gör för att beställa.

Meddela gärna namn och
adressändringar!
På så sätt slipper du missa något nummer av
tidningen Aktuellt Magazin eller annan information som vi skickar ut.
Har du en e-postadress? Anmäl gärna den till
oss så kan vi nå dig med information när det
är planerade aktiviteter eller andra intressanta
händelser som vi vill berätta om.
Du kan anmäla ändringar och din e-postadress till vår medlemsansvarige Ewa
Weibull, telefon 0413- 54 40 75 eller skicka
ett mail till oss på mejla@faco.nu.
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Uppskattad föreläsning
Under lördagen på Rikslägret i Uskavi, höll Annelie
Hed en uppskattad föreläsning om detta med att vara
familjehem. När jag efteråt fick frågan om jag kunde
skriva några rader i tidningen om denna föreläsning,
tänkte jag att det väl inte kan vara så svårt... Men svårt
är det. För hur förklarar man för
en person som kanske inte alls var
där, eller inte är/har varit familjehem, hur det faktiskt är, och hur det
känns?

samma sida: nämligen barnets.... Eller beskrivningen av
den enorma glädje man som familjehem känner när det
går bra för barnen... Eller det ständigt gnagande dåliga
samvetet gentemot de egna barnen.... Eller dilemmat vad
man svarar när någon frågar hur många barn man har....
Listan kan göras hur lång som helst.
Sammantaget kan jag konstatera att
vi familjehem aldrig tröttnar på att
höra andras tankar kring familjehemsvård. Vi kan heller aldrig träffas för mycket. Vi behöver FaCO
och alla sorters sammankomster
där vi kan ta del av andras erfarenheter. Alla vi som var på Annelies
föreläsning är glada för att vi fick ta
del av hennes gedigna erfarenheter
av att vara familjehem.

Det var nämligen den allra största
behållningen av hennes föreläsning;
detta att hela tiden sitta där och nicka jakande och igenkännande. Att
nästan jämt tänka att "det ju är precis så det är..." Detta med att t.ex.
se bristerna hos biologföräldrar, och
ändå på alla sätt försöka få umgängen att fungera... Eller att gång på
gång arbeta med att få skola och omgivning att förstå... Eller att känna
att man måste "slåss" mot socialtjänsten ibland, trots att vi borde stå på

TACK Annelie!
Annsan

Foto: Annelie Caurell

Kongress 2012

Foto: Annelie Caurell

FaCO´s 29:e kongress gick i år av stapeln på Uskavi
lägergård utanför Nora. Det var i samband med det årliga rikslägret och efter att ha lyssnat på Annelie Heds
intressanta berättelser och reflektioner om ett 30-årigt
liv som familjehemsförälder, så var det dags att ta fram
agendan för årets kongress.
Verksamhetsberättelse, resultat - balansräkning och revisionsberättelsen redovisades och styrelsen gavs ansvarsfrihet för 2011. Styrelsens förslag till stadgeändringar
fastställdes och årsavgiften förblev oförändrad.
Styrelseposterna blev tillsatta och vi hälsar Annsan
Palmborg välkommen som ny ledamot till styrelsen.
Likaså välkomnas Anna Persson, Maria Wallqvist och
Madeleine Benerius som valdes till valberedningen. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till de styrelsemedlemmar
som lämnat sina poster.
Annelie Hed svingade klubban snabbt och vant. Så snart
var vi framme vid punkten för nästa års kongress. Boka

redan nu den 11 maj, för i samband med nästa års kongress kommer vi att på något trevligt sätt uppmärksamma att FaCO firar 30 år som förening!
Därefter avslutades kongressen och Annelie tackade för
visat intresse. Tillsammans med alla lägerdeltagarna intog vi sedan kongressmiddagen i restaurangen.
Barbro
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Aktuellt
Stärkt stöd och skydd
för barn och unga
14 juni 2012│Lagrådsremiss
I lagrådsremissen föreslår regeringen
ändringar i främst socialtjänstlagen för
att stärka stödet och skyddet för barn
och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Barnrättsperspektivet
stärks genom att barnets bästa ska
vara avgörande vid beslut och andra
åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser. [...]
Lagförslagen föreslås träda i kraft den
1 januari 2013.

Inspektionen för vård och omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård
och socialtjänst
15 juni 2012│Ds 2012:20
I promemorian lämnas förslag till att Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och patientsäkerhetslagen förs över till en ny tillsyns- och tillståndsmyndighet - Inspektionen för vård och omsorg.
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2013.
Källa: www.regeringen.se/sb/d/15860/a/194900

Ersättning av staten till personer som utsatts
för övergrepp eller försummelser i samhällsvården
15 juni 2012│Prop. 2011/12:160

Källa: www.regeringen.se/sb/d/15839

Skyddet för placerade
barn förstärks
28 juni 2012│Pressmeddelande
Inga barn ska riskera att fara illa i
familjehem som inte är tillräckligt
utredda. Genom Socialstyrelsens nya
föreskrifter och allmänna råd skärps
bland annat kraven på hur socialtjänsten ska utreda familjehemmen. Alla
placerade barn ska också få bättre information och möjlighet att komma
till tals.
De nya föreskrifterna och allmänna
råden träder i kraft den 1 oktober.
Källa: www.socialstyrelsen.se/nyheter/
2012juni/skyddetforplaceradebarnstarks

"Pappa är inte sån som tar ansvar... han förnekar att han slog
mamma och att han missbrukar,
men han vet att jag vet. Jag såg
ju alltihop. Jag ville vittna. Men
ingen frågade. Ingen frågade mej.
Speciellt i tingsrätten. Kan åtminstone fråga."
(ur "Innerst inne var man rädd",
Rädda Barnen 2007)

Propositionen innehåller förslag till en ny lag om ersättning av staten på grund av
övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga.
För att övergreppen eller försummelserna ska kunna ge rätt till ersättning enligt
lagen ska de vara av allvarlig art och ha skett i samband med vården när personen
varit omhändertagen för samhällsvård, det vill säga placerad av sociala myndigheter, någon gång under tidsperioden den 1 januari 1920 till och med den 31
december 1980. [...]
Ersättningen lämnas med ett schablonbelopp om 250 000 kronor.
Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.
Källa: www.regeringen.se/sb/d/14013/a/195123

Stadig ökning av placerade tonårspojkar
20 juni 2012│Nyhet
Antalet barn och unga som placeras eller tas omhand i exempelvis familjehem
eller hem för vård eller boende (HVB) fortsätter att öka. 2011 stod pojkar i åldern
13-17 för nästan hela ökningen. En viktig förklaring är den växande gruppen ensamkommande flyktingbarn.
Socialstyrelsens statistik över kommunernas insatser för barn och unga har visat ökande trender under en följd av år. Störst har ökningen varit för pojkar i
åldern 13-17 år. Andelen som påbörjat en placering av alla 13–17-åriga pojkar
har gått från en halv procent 2005 till 1,4 procent 2011. Medan kurvorna planade
ut för andra grupper 2011 fortsatte ökningen bland tonårspojkar under 18.
Pojkar med annan vårdnadshavare än förälder eller med okänd vårdnadshavare
står för största delen av ökningen i gruppen. Därmed finns det med all säkerhet
en koppling till ökningen av ensamkommande flyktingbarn under senare år, även
om denna grupp inte registreras särskilt i statistiken.
Drygt 26 000 barn och unga var placerade eller omhändertagna någon gång
under 2011. [...]
Källa:
www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012juni/stadigokningavplaceradetonarspojkar
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Vad är det bästa med att vara på läger?
Frågan ställdes till några av de som var med på FaCO´s
riksläger under Kristi himmelfärdshelgen. Tack till er alla!

Att vara med dom
stora (barnen)
J 8 år

Jättemycket!
En miljon grejer.
C 11 år

Gemenskapen!
E 17 år
Att få träffa alla
underbara familjer.
S 23 år

Bowlingen!				
Ä 4 år och T 3 år

Massor! En sak är att man
fått nya kompisar och så att
det fanns badtunna.
D 12 år

Typ, att ha kompisar.
Det tycker jag är bra.
E 8 år

Det bästa var att rida.
Jag hade största hästen.
M 9 år

Allt!			
H 18 år
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SVERIGE RUNT

Vilken lyx för en ensamstående mamma att få sätta sig vid
dukat bord frukost, lunch och middag, helt underbart.

Vårt första läger!!

Barnen fann varann direkt, vi vuxna var det lite trevande
för, men det lossnade ganska snabbt. Man blir imponerad
av dessa människor som jobbat med att vara familjehem i
så många år och har sån energi fortfarande och vill hjälpa
barn i samhället som blir tuffare och tuffare.

Jag berättade för barnen att vi skulle på läger.
- Vad är läger???, säger barnen frågande.
- Ja ni, säger jag, vi ska träffa flera familjer som är där och
barn som har två mammor och två pappor precis som ni har.
“Mina barn” brukar förklara så för sina kompisar och nya
bekantskaper som hur naturligt som helst..
- Okej, va bra, va kul! säger dom och så bär det av mot
Uskavi. Vi sjunger och har det bra på vägen och barnen är
förväntansfulla.
Jag känner att det ska bli intressant att få träffa andra vuxna
i samma situation och prata om olika erfarenheter, bra och
dåliga. Jag är lika spänd som barnen på mitt första läger...

Det är jättegivande att få lyssna på deras berättelser hur deras liv sett ut med barn i olika sammanhang. Jag själv har
ju inte jobbat som familjehem så länge, så för mej är det
väldigt intressant.

Första barnen sa när vi lastade in i stugan:
- Men mamma var är tv-n??, OHHH katastrof...hihi.
- Den behövs inte, sa jag. Vi kommer att ha så mycket kul
att göra här och mycket nya kompisar kommer ni att få så
vi kommer att glömma bort att vi inte har nån tv, och så
blev det.

På lördagen var det föreläsning för oss vuxna. Ett väldigt
bra föredrag, man fick inblick i mycket som man inte tänkt
på.
Man får mycket att tänka på när man bryter upp, men min
tanke är att det vi familjehem gör är ETT JÄTTEBRA
JOBB FÖR DESSA BARN och att framtiden är ju barnen,
och vi gör så gott vi kan och det gör vi bra.
Tillsammans blir vi starkare för det finns mycket att jobba
med för familjehemmen och barnens rättigheter.
Detta var mitt första läger men inte det sista kan jag lova.
/Nina i Säffle
Foto: Annelie Caurell

Riksläger 2012
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Rapport från FaCO-projektet:
Boken ”Familjehem” är nu färdigskriven. Håll utkik på vår hemsida om du vill veta
när den kommer ut till försäljning.
"En dag är det ingen som hämtar Anton, snart 7 år, från fritids. Lena ser ingen annan lösning än att ta med pojken hem till sig. Plötsligt förändras livet för dem båda.
Anton blir placerad i Lenas familj, och deras vardag blir aldrig mer sig lik!"
Detta är en påhittad, men fullt möjlig berättelse om ett familjehem som gör så gott
den kan. Boken är tänkt som ett diskussionsunderlag, som FaCO kommer att använda främst lokalt i cirkelform.
Vi söker kontakt med familjehem
Nu jobbar vi vidare i projektet och söker därför familjehem som kan tänka sig
hjälpa till med intervjuer av både fosterbarn och egna barn i åldrarna 8-18. Intervjuerna sker via mejl. Barnen får läsa tio små korta berättelser (hämtade ur boken)
och får sen skriva vad de tror barnen i berättelsen tänker, tycker och känner. Som
vuxen ser du bara till så att barnen gör uppgiften men påverkar inte vad de skriver. De 10 berättelserna och barnens intervjuer kommer att tryckas som en egen liten bok. Som tack för hjälpen kommer
ni att få boken "Familjehem" redan innan den släpps och er familj kommer också att så småningom bli inbjuden till ett
FaCO-läger med mycket reducerat pris och givetvis får barnen ett eget ex av barnintervjuboken.
Annelie Hed
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Under året har vi haft mycket fokus på barnen och avslutar därmed detta år med
temat Barnperspektiv. Det pratas mycket om att man ska jobba efter ett barnperspektiv, men vad betyder det egentlgen? Kan det ha flera olika betydelser?
Vad betyder det för dig när du hör att man har ett barnperspektiv? Skriv gärna till
oss och berätta!
Skicka e-post till oss på mejla@faco.nu eller skriv ett brev till adressen:
FaCO
c/o Barbro Bengtsson
Flygfältsvägen 19 C
691 37 Karlskoga
Manusstopp är den 1 november. Tidningen kommer ut i december.
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