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Att ”bara” vara
kontaktperson

Annelie Hed ordf. FaCO

Jag har träffat så många kontaktpersoner, på utbildningsdagar och träffar, som
presenterar sig som ”bara kontaktperson”. Det är inte så ”bara”! Det är en viktig
insats, och det kan vara ett mycket svårt uppdrag och ibland näst intill omöjligt.
Förhoppningsvis får man sitt uppdrag väl beskrivet och målsättningen blir klargjord för alla parter. Det kan låta så enkelt. Kanske ska man träffa en ungdom ett
par dagar i veckan för att göra någon aktivitet eller stötta en ung mamma i sin
föräldraroll. Som kontaktperson börjar man då planera det rent praktiska - ”vi träffas då och där och gör si och så”.
Men så kanske det inte blir. När det väl är dags har ungdomen ”inte lust att komma”
eller så har mamman inte samma behov av en kontaktperson som handläggaren tycker att hon har. Det är då man kommer fram till vilka viktiga egenskaper en kontaktperson behöver ha; tålamod och uthållighet.
Man kan inte räkna med att ”lyckas” med sitt uppdrag på en gång. Det kan ta många turer innan man bygger upp en fungerande kontakt. Under den tiden är det lätt
att tappa modet. Det är då det är viktigt att ha uthållighet. Man måste komma ihåg
att ungdomen eller mamman inte alltid förstår att man som kontaktperson kan göra
skillnad i deras liv. Det är inget personligt gentemot kontaktpersonen som gör att
de drar sig undan. De kanske inte ens känner att det är en frivillig insats de har fått.
Ibland kommer dessutom insatsen alltför sent och det skulle behövas betydligt större
insatser.
Motsatsen är då man känner att man inte räcker till. Då exempelvis ungdomen vill
flytta hem till en eller då mamman ständigt ringer och vill berätta intima detaljer
om sina förhållanden i långa samtal. När man är tvungen att sätta en gräns som gör
att man känner sig elak och egoistisk, kanske får man till och med höra det i hårda
ordalag. Det är då man måste ha mod att tåla.
Familjehem får sällan det stöd de behöver, men kontaktpersoner är ofta ännu mer
utlämnade. Det dyker ofta upp svåra frågor som ”ska jag berätta detta för handläggaren, men då kanske personen upplever det som ett svek och vi förlorar kontakten”.
Nöj er inte med att ha uppföljning var 6:e månad, se till så ni får något stödsamtal
ensam med handläggaren däremellan. Ibland kan man också behöva handledning.
Och än en gång; man är aldrig ”bara en kontaktperson”. Hela Sveriges grundsyn är
att man i första hand ska sätta in förebyggande insatser i hemmiljön, och det handlar
ofta just om insatsen kontaktperson.
Annelie Hed
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Boklotteriet!
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Boklotteriets bok, ”Familjehem” av Annelie Hed, FaCO,
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I nästa omgång lottar vi ut "Livet nästa" av Ramona Karlsson som fanns med som lästips i AM nummer 4, 2013.
Skriv till oss! Skicka in din berättelse eller insändare till
mejla@faco.nu. Vill du hellre skriva ett brev, adressen
till vårt kansli hittar du på sid. 2. Vi är mycket tacksamma
för alla bidrag - korta som långa, stort som smått! Det
enda kriteriet är att det ska ha med familjevård att göra.
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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.
Har du flyttat eller vill anmäla din e-postadress för att få information om t.ex. planerade aktivteter? 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.

Redaktionen förbehåller sig rätten att välja ut bidrag till
boklotteriet, samt att redigera texter vid behov.
Hälsningar från redaktionen
Anne Aronsson & Annelie Caurell

Ersättningar och deklaration
2014
Vi får många frågor om SKL´s ersättningsrekommendationer och deklarationen. I nummer 1 2013 skrev vi en
artikel om detta ämne och som en hjälp inför 2014 års
deklaration, så har vi lagt upp en uppdaterad version av
artikeln på vår hemsida, www.faco.nu.
Hittar du inte svar på dina frågor så kontakta oss gärna!
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Lästips
Det här är ett utdrag ut boken ”Vill du ha hjälp? - Nej tack
gärna, Att ge stöd till personer med adhd och Aspergers syndrom” av Carolina Lindberg, Jill Carlberg-Söderlund,
Agneta Lindberg och Malin Valsö. Boken handlar om vad
samhällsrepresentanter kan tänka på för att nå fram med
sina stödinsatser.
Carolina och Malin skriver ur ett professionellt perspektiv
medan Jill och Agneta skriver utifrån ett inifrånperspektiv.
Jill har Aspergers syndrom, och Agneta har både Aspergers
syndrom och adhd.

Här reflekterar Jill om livet som
stödbehövande:
Livet med en annorlunda hjärna är utmanande, omvälvande
och krävande. Jag är en av dem som lärt mig att njuta av
upplevelsen och göra det bästa av min situation. Det hade
inte varit möjligt om jag inte fått allt det stöd jag fått. Jag
kommer aldrig att bli helt självständig i samhällets ögon,
och att behöva boendestöd eller mammas hjälp är inte accepterat för en vuxen individ. Jag tycker det är konstigt.
Alla är ju olika och har olika behov – därför behövs också
olika typer av stöd.
Men att orka be om hjälp är inte lätt. Det är en lång resa
med många steg. Först ska man acceptera att man är annorlunda och i mångas ögon ofullständig som människa, en
åsikt som man riskerar att utsättas för när som helst. Man
måste lära sig att se sina svaga sidor utan att falla handlös
ner i hjälplösheten. Redan här ger många upp och slutar
ens försöka vara sig själva. Det dubbla i att vara så duktig
på vissa saker och totalt oförmögen när det gäller annat, är
svårt att förstå. Det är ännu svårare att förmedla till någon
på utsidan. För att lyckas ta sig förbi den barriären och be
om hjälp krävs att man pressar sig själv långt utanför vad
man är bekväm med. Man måste visa precis vilka svaga
sidor man har. Man förväntas förklara dem och lämna ut
det mest privata, innersta och mänskliga i sig. Det är en tuff
uppgift som många gånger kräver månader eller till och
med år av förberedelser.
Ofta ska man öppna sig inför någon form av samhällsrepresentant som sällan har förutsättningar att möta en på det sätt
man skulle behöva i en så känslig situation. Några sådana
negativa erfarenheter under ett liv leder snabbt till rädsla
och därmed än mer sårbarhet – nästa gång är det ännu läskigare att försöka eftersom det inte gick bra sist.
4

Min erfarenhet är att jag många gånger nekats den hjälp jag
verkligen behövt. Den typen av upplevelser bryter ner en
stor del av människorna i min situation. Den smärtsamma
processen att be om hjälp kostar otroligt mycket energi och
tid. Ärligt talat är det i perioder mer än ett heltidsarbete.
Telefontider, korkade blanketter och griniga handläggare
utgör hinder i processen och under tiden står man där med
samma behov som när man började men fortfarande utan
hjälp. Att gå igenom det gång på gång tar all energi och
vilja. Jag har haft turen att hela min familj funnits där för
mig och hjälpt mig lösa problemen. Tyvärr så har ju inte
alla den tillgången.
Ofta möter jag människor som mer eller mindre lever i misär, trots att de har rätt till mer stöd, pengar och hjälp. Frågar
jag varför är svaret nästan alltid ”Jag orkar inte gå igenom
det”. Det är förnedrande att behöva be om hjälp med enkla
saker. De flesta handläggare och myndighetspersoner saknar rätt kunskap för att kunna förstå utan att ifrågasätta om
man verkligen inte kan försöka lite till. En sådan fråga är
ju ganska absurd, i ljuset av det jag just förklarat om förberedelser, förnedring och kamp. Tyvärr är det mer regel än
undantag att människor inte vet bättre än så.
Ni som jobbar med att ge personer som mig stöd i vardagen
är otroligt viktiga. Era jobb räddar liv. Därför är det jätteviktigt att vi som kommit långt, men ändå behöver stöd,
börjar uttrycka vad det är som behövs. För mig är det än
idag svårt att alltid acceptera mig själv och mina behov. Det
är nog ett livslångt projekt att lära sig vara okej med den
man är. I slutändan är jag tacksam för all den hjälp jag fått.
Jag förstår idag att jag inte levt om det inte vore för dessa
människor.

såg alla att umgänge är mycket viktigt för våra placerade
barn, för att de ska må så bra som möjligt, men också att
det kan vara så att umgängen under vissa perioder inte
skulle vara alls.

Möte om nationella adoptioner
inom familjehemsvården hos
Socialstyrelsen
Jag och Sanna, båda är vi från FaCO Västmanland, var
på besök hos Socialstyrelsen fredagen den 9 november,
2013. Solweig Freby var den som höll i mötet. Det här
mötet var till för att regeringen vill veta hur vi inom
familjehemsvården ställer oss till adoptioner. Det fanns
representanter från bl.a. FR, FSF, FfF och AFO (vad förkortningarna står för hittar du sist i texten, Red. anm.).
Den stora frågan är hur vi tryggar barnen bäst och att vi
väger in allt som är viktigt så som t.ex. tillhörigheten i barnets nya familj och den fortsatta kontakten med barnets
biologiska nätverk. Men det finns naturligtvis många andra aspekter också.
Adoptioner tyckte vi alla kan kännas oroväckande då den
nya familjen inte behöver hjälpa barnet/ungdomen att ha
kontakt/umgänge med det biologiska nätverket. Vi an-

Vi var alla eniga om att vi är nöjda med vårdnadsöverflyttningar (vöf.) men vill där att det arbetas för att få
bättre villkor för både barnet och familjehemmet. Att socialtjänsten fortfarande kan stå bakom och stötta oss i det
vi i dag som familjehem, kan få av dom.
Det är svårt att säga någon generell regel då alla fall är
så olika så vi ansåg att varje fall måste prövas var för
sig, om man funderar på en adoption. År 2000 gjordes
92 vöf. och 42 adoptioner, 2011 är siffrorna 213 vöf. och
11 adoptioner.
I Sverige görs inga tvångsadoptioner. Vid en vöf. kan
det f.d. familjehemmet välja att adoptera barnet då de är
vårdnadshavare.
Malena Andersson,
Ordförande Västmanlands Familjehem, FaCO
Förkortningarna står för:
FR – Familjehemmens Riksförbund
FSF – Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården
FfF – Forum för Familjevård, paraplyorganisation
AFO – Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn

Riksdagsledamöterna Helena Bouveng (M) och Meeri Wasberg (S)
inbjuder gemensamt med Familjevårdens Centralorganisation (FaCO)
till ett seminarium om ”Familjehem i framtiden”
När: 12 mars kl. 13:00-15:00
Plats: Riksdagshuset, Riksgatan 2, Stockholm, i lokalen Mittpoolen.
Underrubriker:
- Vårdnadsöverflyttning och adoption
Inga Näslund, Adoptionsombudsman, Adoptionscentrum
Malena Andersson, familjehem och ledamot i FaCO
- Sammanbrott i familjehem
Inger Wolf Sandahl, ordförande i Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården
Annsan Palmborg, familjehem och ledamot i FaCO
- Skolans betydelse/roll för barn som är placerade i familjehem
Annelie Hed, familjehem och ordförande i FaCO
Rikard Tordön, Nationell samordnare Skolfam
Intresseanmälan och frågor
Kontakta Annelie Hed på telefon 070 - 687 75 53 eller via mail mejla@faco.nu, senast den 3 mars.
Seminariet är gratis. OBS! Begränsat antal platser.

Välkomna!
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Vi önskar att barnen alltid är i fokus när vi vuxna pratar om deras
behov och rättigheter. De här sidorna är vikta för allt som kan
gagna barnen och för allt som kan gynna dem i deras liv.

Läs tillsammans med
ditt barn!

Foto: 123RF Stock Photo

barnPeRsPektivet

Har man barn med en försenad språkutveckling eller som behöver stöd på
andra sätt, vilket många av oss har, får man ofta rådet att läsa ofta tillsammans. Det gynnar språkutvecklingen hos barnet som lär sig ord och grammatik
snabbare. Det hjälper också barnet att bli mer intresserat av att lära sig läsa
och det får även lättare att lära sig det.
Parläsning - särskilt projekt för familjehemsplacerade barn
Allmänna Barnhuset har drivit ett utvecklings- och forskningsprojekt i samarbete med Stockholms universitet med
syfte att förbättra familjehemsplacerade barns läsutveckling och läsförmåga. Detta är första gången som Parläsning
prövas i någon av de skandinaviska länderna. Projektet är
nu avslutat och rapporten ”Paired Reading, Ett försök i sju
kommuner med lästräning för familjehemsplacerade barn”
finns på Allmänna barnhusets hemsida att ladda ned.
Modellen/programmet har introducerats av psykolog Julia
Alfano från HCC Children´s services, Hampshire (England) och går under namnet ”Paired Reading” (Parläsning).
Där fick man mycket goda resultat. Familjehemsföräldrarna
som deltagit i det svenska försöket utbildades i metoden
och har sedan läst tillsammans med sina barn under 20 minuter per dag, tre dagar i veckan under fyra månader. Under
programmets gång har familjehemsföräldrarna haft veckovisa kontakter med specialpedagog. Drygt 80 barn, 8-12 år
gamla har deltagit. De har sedan fått genomföra olika tester
för att visa hur de upplever sin läsning och sitt skolarbete.
Metoden är välkänd inom pedagogiken, målet med parläsning är helt enkelt att barnet ska bli bättre på att läsa. Forskning från hela världen har entydigt visat på starka samband
mellan barns läskunnighet och deras skolresultat. Ett andra
mål är följaktligen att barnen som medverkar i projektet ska
klara sig bättre i skolan. Som det står i förordet till rapporten:
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Att få godkända betyg från grundskolan utgör den bästa
prediktorn för ett fungerande vuxenliv. För att framgångsrikt klara skolan är en god läsförmåga ovärderlig; att ta
steget från ”learning to read” till ”reading to learn”.
Resultatet av denna före-efterstudie har visat sig förbättra
läsförmågan hos barn i årskurs 2-6. Rapporten finns att läsa
i sin helhet på www.allmännabarnhuset.se, under “Böcker
& rapporter”.
Nu behöver man ju inte alltid ha ett mål med allting - att
läsa tillsammans kan ge en mysig stund som kanske också bjuder på en nära känslomässig kontakt med ett barn.
Dessutom blir vi underhållna och får lite sällskap en stund!
Annelie Caurell

Parläsning
Kommunerna som deltagit är Linköping, Västerås,
Jönköping, Värnamo, Nässjo, Huddinge och Sundbyberg
Forskning visar tydligt att samhällsvårdade barn generellt går ut i livet med sämre skolunderbyggnad än
andra jämnåriga, vilket med stor sannolikhet är den
största riskfaktorn för placerade barns livsmöjligheter.
Liksom SkolFam är Paired Reading programmet inriktat på att minska problemet med familjehemsplacerade barns underprestationer i skolan.

Gilly Hopkins hittar hem
Katherine Paterson
En bok för alla, 2006 (F.n. slutsåld, finns på många bibliotek)
Elvaåriga Gilly dagdrömmer om sin mamma i Kalifornien, som någon enstaka gång
hör av sig genom ett vykort, medan Gilly flyttar från fosterhem till fosterhem. Hon
har blivit övergiven så många gånger att hon bestämt sig för att hädanefter är det hon
själv som ska bestämma spelreglerna. Så placeras Gilly hos Maimie Trotter, och hur
mycket hon än utmanar och provocerar finns Trotter där, fet, slarvig och mycket annorlunda, men med en kärlek som aldrig släpper taget. När till slut Gillys mamma
griper in i hennes liv, blir resultatet ett helt annat än i dagdrömmarna.
Katherine Paterson tilldelades 2006 års Litteraturpris till Astrid Lindgrens Minne,
”en lysande psykolog, som kryper under huden på de unga utsatta människor hon
skapar ...”. Inspirationen till boken fick Katherine Paterson när hon under några
månader på 70-talet var fosterförälder till ett par flyktingbarn.

Böcker för alla
"En bok för alla" ger ut kvalitetsböcker till låga priser. Statsstödet upphörde 2007 då verksamheten krymptes men den har
fortsatt enligt den ursprungliga grundidén, ca 25 böcker ges ut per år. Böckerna säljs i bokhandeln och genom ombudsverksamhet. Man kan hitta böcker för barn med alla möjliga olika bakgrund, här följer några boktips med afrikansk touche. Se
”En bok för alla”: www.ebfa.se. De går också att köpa på t.ex. www.adlibris.com.

Spåmännen

Mamy Wata och monstret

Lloyd Alexander

Veronique Tadjo

Det var en gång en ung snickare som inte var nöjd med
sitt yrke, han fick slita hårt för nästan inga pengar alls.
Han hörde talas om att en spåman kommit till grannbyn, han åkte dit för att få höra hur hans framtid skulle
bli. Han blev lovad stora rikedomar, men hur skulle det
gå till…? Den humoristiska berättelsen utspelar sig i
Kamerun skildrat i färgstarka detaljerade bilder som
prisbelönts. (3-6 år)

Mamy Wata, vattnets drottning, simmar omkring i
floden när hon får höra att ett monster är elakt mot
folket som bor vid floden. Hon bestämmer sig för att
hjälpa till. När hon hör monstret gråta förstår hon att
något är fel, vad kan hon göra för att få honom glad?
Tadjo föddes i Paris men växte upp i Elfenbenskusten.
(3-6 år)

...alla barn har rätt att växa, må bra och vara trygga
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Posttidning B
Avsändare:
FaCO
c/o Ewa Weibull
S Hultserödsgården
24195 BILLINGE

Glöm inte gilla oss på Facebook!

Nästa nummer
Tema: Insatser enligt SoL och LSS
Om man som förälder är i behov av hjälp och stöd till sin familj, kan man vända
sig till socialtjänsten som utreder vilka insatser som kan behövas. Det kan vara en
kontaktfamilj eller att barnet får komma till ett korttidsboende.

Familjevårdens Centra

lorganisation

aktuelltmagazin

Nr 1 2014 Årgång 31

för familjehem, jourhe
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Beslut tas enligt SoL (Socialtjänstlagen) eller LSS (Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade). Ofta har man redan många kontakter kring sitt barn för
att vardagen ska fungera, man kan behöva hjälp att samordna dessa.
Vi vill gärna höra både från föräldrar som har erfarenhet av att ta emot hjälp och
från er som beslutar om att ge stödinsatserna. Stort som smått, kort som långt – allt
är som vanligt varmt välkommet! Skriv till: mejla@faco.nu, eller om du föredrar
kan du skriva till vårt kansli, adressen finns på sidan två.
Tack för att du delar med dig!
Manusstopp är den 14 mars. Tidningen kommer ut i maj.
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