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Vi var värdelösa
som jourhem!
Annelie Hed, ordf. FaCO

Jo, jag har allt varit jourhem också, även om det var länge sedan. Med
den erfarenhet vi hade som familjehem, trodde vi naivt att det inte skulle
vara några märkvärdigheter att ha två jourplatser. Vi fick ett fint avtal
skrivet och undertecknat, och nästan i samma andetag kom första jourbarnet.
Hela familjen mådde dåligt av det vakuum vi plötsligt befann oss i. Tiden
stannade upp i väntan på besked från soc., om vart barnet skulle ta vägen
och när det skulle flytta. Vi hade inga svar på barnets frågor. Om och om
igen satt vi där på sängkanten och kände oss maktlösa och ångestfyllda
inför barnets frågande ögon, ”Vad händer nu? När får jag veta?”.
I detta vakuum skapades en samhörighet mellan familjen och jourbarnet.
Vi levde ju i samma bubbla av obesvarade frågor. Utan alla svar blev det
fler kramar och mer prat om vad som hänt tidigare i barnets liv, och vi
knöt banden! När så månaderna gick, blev det omöjligt att lämna barnet
vidare.
Vårt misslyckade försök som jourhem upprepade sig flera gånger, innan
vi insåg att vi aldrig skulle bli ett bra jourhem. Alla våra jourbarn blev
kvar! Sista gången var jag så tydlig med handläggaren och fick honom till
och med att lova att inte fråga om flickan fick stanna. Då kom de andra
barnen och undrade varför inte denna flicka kunde få vara kvar, när alla
andra fått det och det fanns ju ett rum till henne.
Så till alla er jourhem; jag beundrar er mycket för det viktiga men svåra
arbete ni utför!
Ha det gott!
Annelie Hed
P.S. Tänk på att varje medlem är viktig för FaCO! Ju fler vi blir desto mer
blir vi tagna på allvar. Så tappa inte bort inbetalningsavin till medlemsavgiften!
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Glöm inte att betala medlemsavgiften!
På så sätt slipper du missa något nummer av tidningen Aktuellt Magazin eller annan information som vi
skickar ut. Medlemsavgiften är oförändrad för 2013.
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, på telefon 0413 - 54
40 75 eller skicka ett mail till oss på mejla@faco.nu.

Tack alla ni som skriver till oss!
Boklotteriets första bok (se AM4-12, sid. 3) skickar vi till signaturen ”Förundrad” vars insändare ”Här startar vår
resa tillsammans” finns att läsa i detta nummer. Denna omgång går i barnperspektivets tecken, något vi tycker denna
berättelse uppvisar. Tack för att du delar med dig!
I nästa omgång lottar vi ut ”Nya Massagesagor” av Sara Wikander, se artikel på sid. 12-13.
Vill du vara med? Skicka in din berättelse eller insändare och märk ditt bidrag med ”Boklotteriet”. Redaktionen förbehåller sig rätten att välja ut bidrag, samt att redigera texter vid
behov.
Vi är tacksamma för alla bidrag - korta som långa, stort som smått! Det enda kriteriet är att
det ska ha med familjevård att göra. Era bidrag är värdefulla för att vi ska kunna erbjuda en
intressant och läsvärd tidning. Fortsätt skriva till oss! Skriv till mejla@faco.nu.
Anne Aronsson & Annelie Caurell

aktuelltmagazin nr 2 1991
SOCIALSEKRETERARENS ROLL I SAMHÄLLET
Socialsekreterarens uppgift är att omhänderta barn som far illa och ge den
en trygghet i livet. Fast dom menar väl
så vägrar man, som fosterbarn att inse
det.
Det finns bra och dåliga socialsekreterare. Dom bra är svåra att få
tag i. Dom dåliga finns alltid där.
Efter att ha haft ett antal, så undrar
jag om det är lätt att bli socialsekreterare, eller om det inte krävs någon utbildning? Det finns ju så många! På 5
år har jag haft 10- 15 st, jag vet inte så
noga. Dom ska vara ett stöd för “bar-

net” men hur ska man få ett förtroende om man inte känner varandra.
Det här med besök; ett halvår efter
jag blev placerad, så fick jag mitt första besök, med påtryck av min fostermamma. Om jag skulle uppskatta hur
många besök jag fått så vet jag inte,
men dom är få (men sedan familjen
flyttade längre bort ifrån min hemort,
så blev besöken tätare!?).
Krävs det för mycket av socialsekreteraren idag? Det är säkert tufft
att vara socialsekreterare i dagens
läge (även om det verkar som om de
aldrig gör något) men alla barn behöver trygghet och det SKA ges till
oss! ! !

Det tar lång tid innan barnet finner
sig i placeringen. Det tog mig fem år.
Jag hade behövt EN socialsekreterare
- inte massor!
Barnen skulle kunna annonsera efter
socialsekreterare!
Exempel:
Socialsekreterare sökes:
till ett barn som behöver trygghet
när det “rycks” från sina föräldrar
till ett alldeles nytt hem. Vi söker dig,
en varm och besöksgivande socialsekreterare som inte lämnar sin post
på några år.
JAW
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INBJUDAN
Varmt välkomna att deltaga på
FaCO´s kongress 2013
Plats: Uskavi gården, Nora
Dag: Lördagen den 11 maj
Tid: 13.00 - ca 18:00
Program:
13.00 - ca 18.00 Kongressförhandlingar och diskussion med fika
18.00 Middag
Ni är välkomna att vara med på aktiviteterna på förmiddagen. Om ni vill stanna över natten så finns
det möjlighet att boka vandrarhemsrum med en tilläggskostnad på 350:-, då ingår middag på kvällen
och frukost på söndagen. Vill ni bara stanna på middag så är kostnaden 160 kr.
För frågor och anmälan
Kontakta Annelie Hed, telefon 070 - 687 75 53 eller skicka ett mail till mejla@faco.nu. Du kan även
anmäla dig via vår hemsida www.faco.nu.
OBS! Sista anmälningsdag 19 april

Lästips
Maskrosungen

en sann historia
Sandra Gustafsson
Bra Böcker, pocket 2009

Redan när Sandra föddes var hennes mamma psykiskt sjuk. När Sandra växer upp
glider mamman allt djupare in i sin sjukdom och dessutom alkoholmissbruk. Hon
pantsätter Sandras saker för att ha råd med vin och cigaretter. Det är Sandra som så
gott hon kan ansvarar för hushållet, medan hennes mamma låser in sig i sitt rum och
eldar upp brev och pratar med sig själv. Ofta finns ingen mat i huset, de pengar som
finns går till mammans missbruk. Sandra får mat av sina kompisar, som smugglar ut
smörgåsar till henne. För dem är det ett spännande äventyr, men för Sandra handlar
det om överlevnad.
Situationen blir ohållbar och hon flyttar hem till sin pappa, men även pappan är
alkoholist och Sandra får ta hand om sig själv medan han sitter på krogen. 17 år gammal träffar Sandra sin blivande
man. De kämpar för ett bra liv tillsammans, gifter sig och får två barn. När andra barnet är fött briserar ännu en
bomb i ett liv som bara behöver lugn och ro. De får beskedet att maken drabbats av MS.
Maskrosungen är en gripande och självutlämnande berättelse om en flicka som trots hårda förutsättningar växer
upp till en stark, välutbildad kvinna.
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Ministerhearing 2013
Tisdagen den 20:e november, precis på Barnkonventionens 23:e födelsedag, arrangerade ”Nätverk för Barnkonventionen” en ministerhearing i Stockholm. Vi blev inbjudna som FaCO-representanter. Vi som åkte var Jesper
Larsson 16 år, Leon Andersson 11 år och jag, Malena
Andersson som vuxen. Det här var en dag för barnen,
de skulle få chans att ställa frågor som rör barnkonventionen och berätta om sina funderingar till ministerpanel
som bestod av Maria Larsson (Sveriges barn- och äldreminister), Lena Adelsohn Liljeroth (Sveriges kulturoch idrottsminister), Bertil Östberg (statssekreterare för
Jan Björklund, med ansvar för bland annat grundskolan),
Sara Roxell (Sveriges kommuner och landsting, projektledare för ”Bättre stöd till utsatta barn”), Helene Forssbaeck (Rikspolisstyrelsen, expert på barnfrågor och
brott i nära relationer), Fredrik Beijer (Migrationsverket,
biträdande rättschef) och Staffan Engström (undervisningsråd, Skolverket).
Dagen började med blandad information, bl.a. om att boken ”Alla
barns rätt” hade kommit med
en rolig app. Boken handlar om
barnkonventionen. Appen är gratis
och hittas på www.rabensjogren.
se/appar.
Alla barn fick post-it lappar där de
fick skriva frågor som de ville ställa till panelen. Dessa satte man på ett stort plakat under
rätt tema: skolan, samhället, hemmet och fritiden. Man
kunde även skriva frågor och lägga i en frågelåda. De
frågor och förslag som kom fram under dagen kommer
tillsammans med de senaste årens hearingdokumentation
att sammanställas till en tilläggsrapport som sedan lämnas till FN:s barnrättskommitté under året.
Barnen blev indelade i grupper för att göra grupparbeten
i de olika teman som fanns (hemmet, skolan, fritiden och
samhället). Arbetena utmynnade sedan i att varje grupp
fick berätta för panelen vilka frågor som diskuterats och
så blev det massor av bra frågor som barnen ville ha raka
svar på.

Det kom flera bra frågor rörande familjehem som Maria
Larsson svarade på:
• Barn som bevittnar våld i någon form ska få bättre hjälp. Det ska upparbetas ett arbetssätt som blir
fortlöpande mellan skola, socialen och polisen.
• Socialtjänsten ska också få i uppdrag av regeringen att marknadsföra sig. På så sätt ska man få fler
familjehem för att barn inte ska behöva bo så länge i
jourhem innan de får ett familjehem.
• Det ska också arbetas för att barnen ska kunna ha
samma handläggare hela tiden, de ska inte behöva
byta som många berättade att de får göra nu.
Vidare berättade Maria att regeringen ska satsa på mer
utbildning för de som arbetar på socialtjänsten.
Flera barn hade frågor om sina fritidsgårdar och de
ville ha flera. Där berättade Sara Roxell att det är kommunerna själva som bestämmer om de ska lägga pengar
på fritidsgårdar, så vill man ha flera ska man gå till sin
kommun och berätta det.
Malena Andersson

Om Nätverket för Barnkonventionen
Nätverket för Barnkonventionen är en organisation som
samlar över 40 medlemsorganisationer som arbetar för
att stärka barns och ungas rättigheter i Sverige.
Nätverket för Barnkonventionen granskar hur Sverige tillämpar FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) och verkar för att barn och unga
själva kan kräva sina rättigheter
Fr.o.m. 1992 inbjuds regeringen årligen till en hearing
med Nätverkets frivilligorganisationer för att diskutera
hur barnkonventionen tillämpas i Sverige. Sedan 2000
är det barn och ungdomar som håller i hearingen och
ställer frågorna till statsråden. Varje hearing dokumenteras och sammanställs till en årlig rapport som sprids
till deltagare och politiker.
Läs mer på: http://barnkonventionen.se
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FaCO’s Handbok
Det är mycket att tänka på vid ett uppdrag,
frågor uppkommer säkerligen efter ett tag som
man kanske inte haft möjlighet att förutse.
Handboken är till för att erbjuda information och stöd för att du ska kunna känna dig
bekväm och professionell i din roll. Vår strävan har varit att ta upp det mesta som gäller
för familjehemsföräldrar, jourhem, kontaktoch avlastningsfamiljer.
Förutom det praktiska kring uppdragen
förklarar vi olika begrepp som kan vara bra
att känna till. Vi berättar om rättigheter och
skyldigheter, om vad som gäller beträffande
ekonomi, avtal och andra överenskommelser.
Därtill kan du läsa om lagar och paragrafer
och som bilagor erbjuder vi bl.a. blanketter
för avtal och genomförandeplan.
Handboken består idag av drygt 140 sidor,
inklusive bilagor.
Handboken är nu uppdaterad med SKL´s
rekommenderade ersättningar och Konsumentverkets riktlinjer för 2013. Du hittar
även Socialstyrelsens senaste statistik
”Barn & unga” för 2011.

Några av rubrikerna i Handboken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABC-fakta
Bra att tänka på inför uppdragen
Beskrivningar av de olika uppdragen
Barns behov – anknytning och umgänge
Utbildning och Handledning
Ekonomi
Avtal
Genomförandeplan
Försäkring
Vårdnadsöverflyttningar
Avslutning av familjehemsvård

Beställ Handboken idag!
Idag finns handboken endast på nätet. Detta för att den
alltid ska vara aktuell, då vi uppdaterar den vid behov.
Om du inte redan har en kod, skaffar du det enkelt via
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.
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"Familjehem"
Boken är tänkt som ett diskussionsunderlag för familjehemsträffar för både
nya och erfarna familjehem, med små barn eller tonåringar, men är även en
lättläst och intressant läsning för den ”oinvigde”. Den beskriver ett familjehems vardag under flera års tid och får erfarna familjehem att le igenkännande.
“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!”
Boken ”Familjehem” speglar bl.a. många av de svårigheter ett familjehem
kan uppleva, men också lilla fosterbarnet Antons utanförskap i familjen,
trots att han får det mesta av familjens tid och engagemang. Detta är en
påhittad, men fullt möjlig berättelse om ett familjehem som gör så gott
det kan, men ändå inte riktigt räcker till.

Beställ boken redan idag!
Boken kostar 190:- inkl frakt (faktureras). Beställ den på mejla@faco.nu med ditt namn, adress, telefonnummer och
mailadress.
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I år är det 30 år sedan FaCO bildades och vi gör en tillbakablick. 1902 utkom den
första regleringen av fosterbarnsvården. Vad har hänt inom familjehemsvården
sedan dess? Vad har FaCO uträttat? Behövs det en organisation för familjehem?
Hur går vi vidare?
Vad har FaCO betytt för er medlemmar? Skriv 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 april. Tidningen kommer ut i maj.
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