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Jag har hittat ett gammalt kollegieblock där jag har spånat lite inför en
presentation av mig själv till en föreläsning för länge sedan.
"Jag är en sådan person som först handlar en massa på IKEA, för att
sedan med öppen bagagelucka fundera över hur jag ska få in det i bilen.
På något sätt lyckas jag ändå klämma in allt, även om jag får ha ett solparasoll liggande över växelspaken och noll sikt i bakrutan. Väl hemma
packar jag sen lycklig ur bilen och känner att jag har lyckats med det
omöjliga. Igen! Jag är en problemskapande problemlösare!”
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När jag tänker tillbaka på mitt liv med alla trollungar, inser jag hur sant
detta är. Så ivrig jag har varit inför varje barn som kommit, för att några
månader senare grubbla halva nätterna över hur jag ska lösa alla problem. På något sätt har det mesta gått, även om sikten framåt inte alltid
varit så bra. Idag kan jag glädjas åt att det omöjliga ändå inträffade för
de flesta av barnen och att de har ett bra liv.
Utan kunskaper hoppade jag också på den ena uppgiften efter den andra i
FaCO, allt från kassör till tidningsansvarig. Jag har rivit mitt hår många
gånger och det har även hänt att jag känt ångesten krypa inför alltför
svåra uppgifter som jag glatt åtagit mig. Jag minns än mycket tydligt min
känsla då jag första gången stod inför en större folksamling och skulle
försöka framföra något klokt.
Men hur skulle mitt liv ha sett ut utan denna egenskap att bara rusa iväg
av lust och engagemang? Så mycket bekvämare det skulle ha varit. Så
mycket mindre problem jag hade haft och… så mycket tråkigare mitt liv
hade varit! Så färglöst! Jag kan ju bli sittande hur länge som helst på ett
äldreboende och med ett leende på läpparna minnas allt tokigt, roligt och
otroligt jag har varit med om. Förhoppningsvis kan jag också förvänta
mig många besök. Prata om pensionsförsäkring!
Jag önskar er alla en härlig höst och hoppas att vi ses i Örebro på en
inspirerade föreläsning med Hans Gunnar Storm i oktober!
Annelie Hed
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Tack alla ni som skriver till oss!
Boklotteriets bok "Att förebygga livslångt utanförskap"
skriven av Lasse Mattila, skickar vi till Andrea. Tack för
din insändare om hur det är att vara familjehem. Den finns
att läsa på sidan 16.
I nästa omgång lottar vi ut ”Hem, hem, familjehem”, författare Cecilia Moore, Rädda Barnens förlag. Boken är
skriven för barn och ungdomar som själva står inför att bli
placerade i familjehem och ger svar på många frågor och
funderingar. Boken kompletteras med en faktadel där rättigheter för ett barn som är placerat i familjehem förklaras
med enkla ord.
Vi har flera exemplar att dela ut, kanske kan ni vuxna få
era placerade barn att skriva om sina erfarenheter! Det vore
mycket värdefullt för oss alla att få läsa om det.
Vill du vara med så skickar du din berättelse till oss och
märker den 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. Skriv till oss på mejla@faco.nu. Vill du hellre
skicka brev? Adressen till vårt kansli finns på sidan 2.

Bli medlem!
Blir du medlem efter den 1/10 så betalar du för hela 2014 och får resterande
månader av 2013 gratis. Dessutom får
du våra 4 nummer av Aktuellt Magazin
som utkommit under 2013.
Gå in på vår hemsida www.faco.nu
och anmäl dig redan idag!

Diskussionsforum för dig inom
familjehemsvården
På www.familjehemmet.se finns ett forum som blivit till
en mötesplats för många inom familjevården. Personerna
bakom är ägarna till Familjehemmet.se, Anne och Andreas Aronsson.
FaCO har fått möjlighet att skapa en stängd diskussionsgrupp där du som är medlem i FaCO, är välkommen att
deltaga.
För att skapa dig en användare på familjehemmet.se går
du enklast in via vår hemsida www.faco.nu, under ”För
dig som är medlem” finns en länk som tar dig till formuläret där du registrerar dig. Du får sedan en bekräftelse via mail när du är registrerad.
Om du vill tillhöra FaCO’s stängda grupp skickar du sedan ett mail till familjehemmet@familjehemmet.se.
Uppge för- och efternamn, användarnamn och ev. ditt
medlemsnummer om du har det och tala om att du vill
vara med i FaCO´s medlemsgrupp.

Gilla oss på Facebook!
Vi har haft lite sommarledigt från Facebook, samlat
krafter och är nu i full gång igen med vår facebooksida!
Hjälp oss med att hålla sidan levande, dela gärna inslagen
så att vi hjälps åt att sprida information, kunskap och inte
minst våra berättelser. Vi blir väldigt glada om ni går
in och gillar oss! Lättast hittar du oss via vår hemsida:
www.faco.nu.
Har du tips på artiklar eller annan information du tycker
skulle vara med, mejla till oss på mejla@faco.nu.
Varmt välkomna!
Annelie Caurell och Jossan Bengtsson

EFTERLYSNING
Agneta Ronne på Familjehuset i Helsingborg efterlyser
barn och ungdomar upp till 18 år i närheten av Helsingborg. Man ska starta upp stödgrupper för familjehemsplacerade barn. Grupperna ska träffas efter skoltid, 2 timmar/gång 16 gånger och man beräknar att komma igång
med grupperna nu i höst.
Mer att läsa finns på www.familjehusethelsingborg.se
och Agneta Ronne ger mer information på telefon 04210 65 21.
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Lästips

Sorgboken - för dig som förlorat någon
Maria Farm
Rabén & Sjögren Bokförlag 2012

Adjö, herr Muffin

Det här är en bok för alla barn och
ungdomar, från cirka 10 år och
upp, som har förlorat någon. Boken tar upp sorgens faser, olika
dödssätt och hur det påverkar de
efterlevande, hur man hanterar
svåra känslor i vardagen samt
resonerar kring dödens och sorgens mer existentiella perspektiv.

Ulf Nilsson
Bonnier Carlsen 2009

Herr Muffin tänker tillbaka på sitt
liv. En gång var han ett ungt och
starkt marsvin som kunde kånka
och bära på gurkor men nu är han
gammal, trött och grå.
Han minns och gör en liten lista:
Jag har haft det bra, bättre än de
flesta. 1 mycket klok och vänlig fru. 1 blått litet hus med
egen brevlåda. 6 små lurviga barn. 3 gånger om dagen
kelad med. 728 hela gurkor under livet. 2555 fång gräs,
hö och maskrosor. Och post då och då i brevlådan. Men
en onsdag får han plötsligt ont i magen …

Maria Farm väjer inte för något utan
leder med varsam hand läsaren genom sorgen. Det är en
utmärkt bok att ge till någon som har förlorat till exempel
en förälder, men det är också en utmärkt bok för vuxna
som finns i det sörjande barnets närhet.

Jag är också viktig - att vara ung anhörig
Sorgens olika ansikten
Ann-Kristin Lundmark
Columbus förlag 2009
Sorgens olika ansikten vänder sig
till dig som på olika sätt arbetar
med människor som förlorat någon som de tycker mycket om.
Här ges handfasta råd till den
drabbade och omgivningen, med
stor försiktighet eftersom den
personliga sorgen aldrig kan bli
allmängiltig eller generell, men
de flesta kommer att känna igen
sig. Författaren slösar frikostigt med hänvisningar till annan litteratur och ger handfasta råd vare sig det handlar
om vuxnas eller barns sorg i olika faser. Råd både till den
som sörjer och till den sörjandes omgivning.

Andra böcker
Kompisboken om sorg av Lotta Polfeldt
Rädda Barnen förlag 2006
Dödenboken av Pernilla Stalfelt
Rabén & Sjögren 2011
Du är hos mig ändå - ungdomar och barn om att
mista en förälder av Suzanne Sjöqvist
Wahlström & Widstrand 2006
Jag oxå! Dödsviktigt av Mia Berg
Vulkan 2012
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till en familjemedlem som är sjuk eller har
funktionshinder
Elina Sundström
MBM Förlag 2012
Att växa upp som barn till en anhörig som är sjuk eller har ett
funktionshinder innebär ofta påfrestningar som situationen i familjen för med sig. Alla familjer
är olika, men för de unga anhöriga
finns det ofta gemensamma erfarenheter. Dessa barn och unga kan
behöva stöd och uppmärksamhet.
Unga anhöriga tar ofta på sig ett
stort ansvar i sin familj. Då kan det finnas behov av bland
annat praktisk hjälp i hemmet, men också av att få prata
om de egna känslorna. Men ett barn med en sjuk eller
funktionshindrad familjemedlem behöver inte nödvändigtvis må dåligt, och man vill ofta inte bli särbehandlad. Även om situationen i familjen kan föra med sig
besvärligheter, kan den också föra samman familjen och
vara en källa till styrka. I boken ser vi exempel på olika
reaktioner och vägval.
"Jag är också viktig" innehåller intervjuer med professionella, unga anhörigas berättelser - några berättar själva, andra har blivit intervjuade - samt diskussionsunderlag och frågor för vidare reflektion. I boken finns även
litteraturförslag och en organisationsförteckning.

"

Tillsammans kan vi förändra
till det bättre!

Barnrättsdagarna 2013
Barbro Bengtsson och undertecknad hade turen att få åka på
dessa viktiga dagar som årligen arrangeras i Örebro. I år handlade det huvudsakligen om barnens rätt till delaktighet i beslut
som rör dem. En nog så viktig, och mycket komplex fråga att
fundera kring.
Hur mycket skall barn få påverka? Hur mycket kan de vara
med och tycka till om? Hur skall man kunna ta hänsyn till vad
de tycker, samtidigt som alla lagar skall följas? När måste vi
vuxna bestämma helt? Ja frågorna är helt klart fler än svaren
kunde vi konstatera under de två intensiva dagarna med
föreläsningar och interaktiva arbetspass m.m.
Mitt starkaste minne från dag ett, var nog Barn- och äldreminister Maria Larssons invigningstal. Det finns (liksom en del
av föreläsningarna) i sin helhet på nätet www.barnrattsdagarna.se. Hon höll ett brandtal för ungas rätt att få sin röst hörd
på socialtjänstens möten, samt för att de har rätt att ta med
sig vilken vuxen de själva önskar på dessa möten utan att bli
nekade detta. Maria Larsson tryckte hårt på att Barnkonventionen borde bli en del av svensk lagstiftning. Detta skulle föra
arbetet med barns rättigheter ett stort steg framåt.
Det pågår för närvarande ett aktivt jobb med att påverka kommunerna ute i landet till att arbeta med dessa frågor. Som en
del i det arbetet gör man bl.a. stickprov i olika kommuner och
pratar med barn i skolorna. Man tar reda på hur mycket de
vet om sina rättigheter och vart de skall vända sig om de har
problem.

med inom detta med barns rättigheter. Chockerande var det att
höra, att ingen ansvarig person i hela Sverige kunde svara på
FN:s fråga om hur många barn som suttit i polisarrest i landet
under 2011! När man började titta på frågan, visade det sig att
barn suttit i isolering vid fler än 3000 tillfällen! Detta trots att
barnisolering är förbjudet i Sverige. Vi fick också höra på en
inspelning av ”Daniel” som suttit isolerad i över tre månader…
Fredrik Malmberg lyfte problemet med alla barn som är placerade, men som inte vet varför de placerats! De vet inte heller
att information finns att få hos socialtjänsten, eller att de också
har rätt att begära hjälp där.
Faktum är att man som åhörare ibland kan känna hopplösheten
krypa bak i nackskinnet. Men just när man håller på att bli
riktigt deprimerad, kommer det kloka som vi hört förr, men
som är så sant: Ingen kan ensam göra allt, men alla kan göra
något!
Detta genomsyrade de interaktiva arbetspassen som hölls
bägge dagarna. Ett mycket intressant nytt inslag, som jag hoppas återkommer flera år!
Tänk er tanken att det i Sverige finns 290 kommuner. Lek med
tanken att en enda person i varje kommun orkar ta kontakt med
sina politiker. Tänk om en enda politiker i varje kommun börjar driva dessa frågor kring Barnkonventionen, barns rätt till
kunskap om sina rättigheter osv. Tanken svindlar. Sista interaktiva passet slutade med att i vart fall hälften av oss deltagare
fick kontakt med en ansvarig politiker och/eller rektor i våra
respektive kommuner för att bestämma möte och fråga hur just
vår egen kommun tänker arbeta med dessa frågor.
Tillsammans kan vi förändra till det bättre!

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg hade också ett intressant anförande. Tyvärr har Sverige mycket kvar att arbeta

Annsan Palmborg

Några bilder från ungdomarnas tecknade tankar om vad de hörde på Barnrättsdagarna
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"Viktigt att
barnet får ha
kontakt med
sin familj"
Nu har jag en avundsvärd relation till min dotter, som
var familjehemsplacerad. Vi emailar och ringer varandra
ofta (Skype) och jag träffar henne minst varannan vecka.
Hon har också god kontakt med sin mamma och träffar
henne ungefär lika ofta. Hon talar ofta och gärna på mitt
språk med mig och håller kontakt med mina syskon och
deras barn.
Jag har förlåtit familjehemsmamman och alla som gjorde
det svårt under den tiden. Familjehemsmamman hade
problem med att hon inte var barnets biologiska mamma.
Därför skulle min dotter med alla medel, förmås sluta
vilja ha kontakt med oss. Hon var rädd för att visa att
hon höll av oss och för att hon hade haft trevligt med
oss. Jag vill inte gå in på allt som gjordes under rubriken
“uteslutande barnets bästa”. Det är över och min dotter
och jag har fått hjälp att övervinna det.
Däremot vill jag nämna den socialsekreterare, Anki
Ellsäter, som gick med på att etablera en egen enskild
kontakt med min dotter för att ta reda på vad hon egentligen ville. Det var ett verkligen lovvärt helhjärtat engage-

mang för placeringen, tycker jag. Även andra socialtjänstemän försökte hjälpa men en del hade jag mycket svårt
med. Dessutom bidrog den andra familjehemsmamman
mycket aktivt till att återupprätta kontakten mellan mig
och min dotter. Hennes egen dotter är nu min dotters
bästa väninna. Min dotter ville att alla skulle samsas och
vara trevliga mot varandra. Vi vuxna hanterade detta
dåligt.
Min dotter träffar sin första familjehemsmamma då och
då och håller kontakt med resten av familjen samt det
andra fosterbarnet. Jag är glad att hon håller kontakt
med dem. Familjehemmet utgjorde ju en väsentlig del
av hennes barndom och allt var inte mörkt. Det är hennes
rätt menar jag, att bejaka hela sin identitet. Hon umgås
alltså med vem hon vill, när hon vill. Så har jag alltid
velat att det skulle vara. Hon har sällskap med sin fästman sedan 18 år. För några dagar sedan firade de deras
speciella dag. Jag mår utmärkt numera och är en mycket
lycklig pensionär. ■
Edwin

Litteratur från FaCO, boken "Familjehem"
“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.
Boken kostar 190:- inkl frakt (faktureras). Beställ den redan idag på
mejla@faco.nu med ditt namn, adress, telefonnummer och mailadress.
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Familjehemsläger i Uskavi, maj 2013
Vi tog bilen från Göteborg till Uskavi, det regnade nästan
hela vägen, ibland bara öste regnet ner. Så typiskt när man
skall iväg på mycket utomhusaktiviteter. Vi har alltid varit
”den ovanliga familjen” bland våra vänner; vi med mitt,
hennes, våra och andras barn. Vi är så ovanliga att våra
vänner kallar oss familjen Kaos. För första gången skulle
vi i familjen Kaos nu träffa andra kaosfamiljer eller kanske
andra annorlunda familjer.

Foto: Annsan Palmborg

Att lära känna andra i en liknande situation som man själv är
i, gör man inte normalt sett i vardagen. Full med fördomar
som jag ändå är, var jag skeptisk till hela resan. Givetvis
körde vi fel på vägen, men det verkar vara vanligt att man
gör det när man skall till Uskavi, fast ganska snart hittade
vi rätt, kom bara fel några km i Nora och det var dessutom
skyltat den sista biten från Nora.

På fredagen var vi några som åkte upp till en fantastiskt klar
kalksjö i närheten, det blir ett speciellt klart vatten i dessa.
På eftermiddagen var det antingen bowling eller paintball
som gällde för de som ville göra aktiviteter. Eftersom jag är
en alldeles enastående dålig förlorare var jag bara med och
tittade på bowlingen, alla verkade gilla det. Det är tur att
barnen inte är som jag.
Paintballgruppen såg också ut att ha haft roligt, de var
sugna på bad i badtunnan efteråt. Men den hade dessvärre
blivit nedsotad. Tunnan tömdes och när den började fyllas
på igen så visade det sig att det inte var sot från veden som
ramlat ner i tunnan utan det kom från vattenrören. Enda
alternativet var alltså att fylla tunnan med ca 5 000 liter
vatten från sjön. Några av oss var väldigt skeptiska till om
ungdomarna och barnen verkligen skulle vilja göra detta,
men det frågades en gång och sen var alla igång och bar
hinkar från sjön till badtunnan som stod ca 100 m bort.
Jag tror nog att det badet, var det bästa badet på länge!
På lördagen var det kongress och barnen skulle passas utav
några av de äldre ungdomarna. Nog var jag väldigt orolig
över hur det skulle gå med vår yngste och något livliga
pojk. Men allt flöt på och årsmötet blev stadgeenligt avverkat, barnen hade väldigt kul. Vid denna tid hade fler lärt
känna varandra också så många hade blivit mer kompisar,
blygheten hos barnen hade börjat släppa.

När vi kom till Nora hade regnet upphört och väl framme
i Uskavi var det solsken, det skulle vara grillning på kvällen, så väldigt skönt med härligt försommarväder, det glada humöret steg lite. När vi kommer fram verkar min fru
känna en massa personer, medan jag själv försöker få ihop
vilka alla är, namn är inte min starka sida. Vi får en stuga en
bit från matsalen men det är inga långa sträckor på Uskavi.
Våra barn gillar stugan men blir lite blyga till en början när
vi träffar alla vid grillningen alldeles nere vid sjön.

Eftersom alla hade kämpat så väl med vattenbärande,
brännbollsturnering och säkert en massa andra saker blev
det också en liten överraskning i form av en spännande citrusdrink. Det var väldigt uppskattat och allt blev uppdrucket, några svepte i sig flera.

Helt fantastiskt nog hade matlagningsgruppen tänkt på alla
våra konstiga dieter och överkänsligheter mot olika födoämnen. Det visade sig att många hade olika dieter och
liknande, inga vanliga inköpslistor här inte.
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Foto: Annsan Palmborg

Efter att ha varit gift med en uruguayansk kvinna i 20 år har
jag lärt mig att älska mate, ett örtte som dricks ur kalebass.
Den hade jag givetvis med mig till grillningen och efter lite
skepsis var det flera som vågade sig på att smaka. I Uruguay
dricker man mate hela tiden, ungefär som vi dricker kaffe
fast ännu mer, och här märktes det hur lätt en dryck och/
eller en del av en annan kultur kan hjälpa oss att börja kommunicera och lära känna andra.
Den skepsis jag hade för att åka på lägret förbyttes sakta
men säkert till en förhoppning om framtida läger. Rentav en
längtan tills nästa gång man får åka på läger.
Morgan Persson

Titta noga på dessa bilder kära läsare! De är nämligen fulla av energi, framtids-tro, hopp och livsglädje…
När vi som ansvarade för eldningen för att få upp värmen i badtunnan förstod, att vi inte skulle klara att få rent vatten i
den tills ungdomarna skulle komma tillbaka från paint-ballen, blev vi rätt så olyckliga. Vi visste alltför väl hur mycket
ungdomarna och barnen alltid gläder sig åt att kasta sig i tunnan när de trötta, men glada, återkommer från olika aktiviteter.
Vattnet från slangen var fullt med svarta avlagringar, och tunnan rymmer över 5000 (!) liter vatten…. Vad göra?

Foto: Annsan Palmborg

Vissa av oss vuxna är obotliga optimister (annars skulle vi antagligen
inte vara familjehem) så planen blev att informera ungdomarna om alternativen. Antingen bära hinkar med vatten från sjön ca 100 m från tunnan,
eller också inte få något bad.
INGEN sade nej! Efter att i flera timmar sprungit och haft paint-ball,
väljer de att bära. Undertecknad blev så lycklig och stolt. Vilka barn vi
har! Vilken tilltro till den egna förmågan, och vilken vilja att hjälpas
åt! Och nog fick de bära.
Stor som liten. Många var
vi som hjälptes åt, och efter
två timmars spring fram
och tillbaka med alla tillgängliga hinkar som fanns på Uskavi gård, var det klart!
Besökare från Holland på campingplatsen, blev så imponerade när de hörde
vad vi gjorde, så kamerorna kom fram.

Jag är så glad att få vara en liten del av en sådan fantastisk gemenskap som
dessa medverkande familjer ger! TACK alla ni som gör mitt liv så innehållsrikt!
Annsan, som fick ryggskott, men som tycker att det var värt det!

Foto: Annsan Palmborg

När tunnan äntligen var uppvärmd, och när de som ville ta premiärdoppet satt
där, blev lyckan stor då Harry gjort i ordning festliga alkoholfria drinkar till
alla.

Foto: Annsan Palmborg
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Kärlek är gratis, men vi ska leva också! För att kunna erbjuda barnen trygghet och omvårdnad över tid behöver vi en stadig grund, då är ekonomi och pengar nog så viktigt
att tala om. Det handlar inte bara om de placerade barnen, utan om våra äktenskap,
övriga relationer och intressen och om våra biologiska barn.
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Skriv till oss och berätta vad du tycker är viktigt, vad du undrar över när det gäller
ekonomiska ersättningar eller vad du har för övriga tankar och erfarenheter kring
detta. Skriv till: mejla@faco.nu, eller om du föredrar kan du skicka ett brev till oss så
hittar du adressen på sidan två.
Tema

Tack för att du delar med dig!
Manusstopp är den 1 november. Tidningen kommer ut i december.

Uppdragen och
ekonomin

