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Insidan
Efter dryga 30 år som familjehem och snart 15 år inom socialtjänsten som familjehemssekreterare varav de senaste som familjehemskonsulent säger jag bara, det är banne mig inte lätt att vara
varken det ena eller det andra.
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Det ställs krav på familjehem, dels ska man ”knyta an” sen ska
man kunna lämna ifrån sig barnet på ett ”proffsigt” sätt.
Den vånda, frustration och maktlöshet man ibland känner som
familjehem, kan näst intill bli outhärdlig. Jag känner mycket väl
igen den känslan, den är inte olik den man även har som socialarbetare.
Socialtjänsten ska följa lagen, en lag som man inte alltid håller
med om, en lag som inte alltid känns som barnets bästa, en lag
som man ibland förstår med hjärnan med inte med hjärtat.
Jag hoppas och tror att vi alla gör så gott vi kan utifrån de förutsättningar vi får.
1984 skrev Lena Holfve en bok som heter Älska Lagom – en
bok om fosterbarn. Jag tror att det även gjordes en film utifrån
boken.
”Älska lagom är den enda självbiografiska bok som Lena har
skrivit. Den handlar om tio mycket svåra men ändå roliga år med
fosterbarn. Barn som ska älskas lagom därför att det inte går att
slita upp människor med rötterna. Barn har rätt till sina föräldrar,
sa hon i den boken och belyste varför.”
Som familjehem undrar man, hur gör man då, när man ska älska
lagom?
Nej, jag tycker att, älska era placerade barn så mycket det bara
går, varenda minut ett barn är älskat är inte bortkastad tid.Vad
som händer sen får man som vuxen försöka hantera på bästa sätt,
hur svårt det än är.
Pia Granlund

Pia Granlund är med i FaCO:s styrelse och har en gång i tiden även
varit redaktör för tidningen. I detta nummer gör hon ett gästspel på
”Insidan” då vår ordförande fick lite ledigt i sommar.

Vad händer
i FaCO?
Familjehemscentralen i Sala har haft besök av RFSU
Stockholm och FoU Södertörn som träffade ”våra”
ungdomar en kväll i maj.
Det var ca 15 st ungdomar i åldern 13-19 år som samlades under temat sex och relationer.
RFSU Stockholm och FoU Södertörn har startat ett
projekt som riktar sig till familjehem med placerade
ungdomar mellan 12-20 år. Placerade ungdomar har
ofta en sämre sexuell hälsa än andra ungdomar.
Syftet med projektet är att ge kunskap och verktyg till
familjehemmen att prata med ungdomar om sex och
stötta dem i frågor som exempelvis rätten till den egna
kroppen, ömsesidighet och säkrare sex. Målet är att det
ska öka placerade ungdomars sexuella hälsa.
Inom ramen för projektet kommer det tas fram utbildningar till familjehemmen och informationsmaterial
samt utveckla en digital plattform som samlar information, utbildningar och metoder.
Det här projektet
utgår från de behov av
kunskaper som finns
hos familjehem och
placerade ungdomar
kring sexualitet och
sexuell hälsa.

Christina Sandahl FoU Södertörn
Ellen Nordlund RFSU Stockholm.

Projektet som heter
Hemma- ett sexualupplysningsprojekt för
familjehem, finansieras
av Allmänna arvsfonden.
Pia Granlund
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Vi behöver bilder
till vår fotobank
Vi behöver hjälp med att skapa en fotobank med
bilder på tonåringar, familjer och barn fotade i
olika årstider och miljöer. Ansikten behöver inte
vara med på bilden, det räcker att kroppsspråket
signalerar t.ex. att vara arg, trygg, glad etc. Detaljbilder mottages även gärna där man t.ex. kan få en
känsla av att vara älskad, osäker, ensam etc.
Bilderna vill vi använda till denna tidning men
även andra trycksaker inom FaCO och till vår
hemsida.
Har du foton med bra kvalitet och kan tänka dig
dela med dig av dem så skicka dem till:
mejla@faco.nu. Ange i mailet vem som har fotograferat bilderna. Glöm inte att fråga de som är på
bilderna om lov först och är det barn under 18 år
så krävs även tillåtelse från vårdnadshavarna.

Visste du att:
Foto: 123 RF Stock Photo

Som familjehem har man inte rätten att få tjänstledigt från sitt ordinarie arbete för att stanna
hemma med ett placerat barn, utan det är upp till
arbetsgivarens välvilja. Socialtjänsten kan bevilja
ersättning för lönebortfall men kan inte påverka
beslut om tjänstledighet.
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Barnrättsdag
”Jag bor i en värld där det finns en gud
Och jag bor i en värld där det inte finns en gud
Och det är samma värld exakt samma värld”
Detta är första versen från Emil Jensens
dikt Samma värld. Dikten lästes i sin
helhet av barn som kommit till Sverige
från olika delar av världen i den inledande
filmen som Barnrättsdagarna 2017 i
Örebro öppnades med.
Årets tema var: Barnrättsperspektiv på migration,
integration och inkludering. Cecilia Sjölander generalsekreterare Allmänna Barnhuset och Fredrik Malmberg
barnombudsman hälsade den rekordstora 1244 personers publiken välkommen till årets Barnrättsdagar med
temat Barnrättsperspektiv på migration, integration och
inkludering. ( Hela dikten kan ses på youtube.com)
Barnrättsdagarna arrangeras av Allmänna Barnhuset
och Barnombudsmannen. Det är två fullspäckade dagar
med föreläsningar, seminarier och dialogseminarier med
tyngdpunkt på ensamkommande barn och unga och deras upplevelser och rättigheter genom att Barnkonventionen ska bli lag och alla barn som vistas i Sverige har
samma rättigheter. Med orden ”barn är rättighetsbärare”
inledde Fredrik Malmberg årets Barnrättsdagar.
Näst i tur att hälsa publiken välkommen till Örebro
var Maria Larsson, landshövding i Örebro län och före
detta barnminister under åren 2010 – 2014 och som
deltagit som regeringsminister på tidigare barnrättsdagar.
Maria pratade om ett växande Örebro där det nu byggs
nya bostäder i olika områden och att inflyttningen till
Örebro från andra delar av Sverige också innebär att nya
förskolor och skolor måste byggas.
Behrang Miri var de här två dagarnas konferencier.
Behrang kom med sina föräldrar från Iran till Sverige
1987 och han bor nu i Malmö där han senare bildade
föreningen Rörelsen Gatans Röst och Ansikte i Malmö.
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Rörelsens syfte är att motverka diskriminering och skapa gemenskap mellan människor genom olika satsningar
på kultur. Behrang har varit med i teateruppsättningar,
spelat in musik och filmer, deltagit i melodifestivalen
och han var en av deltagarna i TV4:s fredagsunderhållning Stjärnkusken 2015. Sedan 2014 arbetar han som
nationell samordnare för social mobilisering för ABF.
Nästa programpunkt var Ahmad Khan Mahmoodzada,
skådespelare och gymnasieelev. Han flydde ensam till
Sverige från Afghanistan när han var 15 år Han blev
hotad till livet efter att som 10-åring spelat in filmen
Flyga Drake som blev Oscarsnominerad. Ahmad Khan
fick flera utmärkelser för sin medverkan i filmen men
på grund av filmen blev han hotad till livet. Han flydde
till Dubai där han bodde i två år. Då återvände han till
Afghanistan men hoten mot honom fortsatte så han
vågade inte bo kvar. Här har vi sett honom som Abbe i
ICA:s TV- reklam.

Hans livsberättelse var mycket
stark och fängslande och lämnade
ingen i publiken oberörd.
Så fortsatte förmiddagen med kortare anföranden. Jan
Eliasson, tidigare generalsekreterare i FN pratade om
att den massrörelse av människor är en av de största utmaningarna världen står inför idag. Sextiofem miljoner
människor har tvingats fly på grund av krig eller förföljelse. Barn på flykt utsätts för mycket stora risker. Aldrig
någonsin tidigare har fler människor varit på flykt. Det
ställer stora krav på sammanhängande och samordnade åtgärder för att skydda de utsatta. Så fortsatte de två
dagarnas fullspäckade program med mycket intressanta
seminarier och anföranden av kunniga och i ämnet
insatta personer.
Temat för Barnrättsdagarna i Örebro 24-25 april 2018
är: Alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor.
På www.barnrättsdagarna.se finns filmer och vissa
föreläsningar från årets barnrättsdagar att ta del av.
Barbro

garna
Jag har haft den stora förmånen att åter
få åka till Barnrättsdagarna i Örebro. I år
handlade dagarna om integration.
Det är ju en väldigt aktuell fråga på många sätt, och det
märktes också på utbudet av föreläsningar och presentationer av verksamheter som pågår ute i landet.
Efter att ha lyssnat, minglat, diskuterat och lobbat under
två hela dagar, kan jag konstatera att det finns många
goda krafter i Sverige.
Det jag mest kommer att ta med mig från 2017, är
vikten av att försöka samarbeta över gränserna. Skolan
måste samarbeta med Migrationsverket eller socialtjänsten, som i sin tur måste samarbeta med familjehemmen
eller godemän, eller vårdnadshavare eller vilka andra
aktörer som kan tänkas finnas runt barnet. Allt för att
skapa ultimata möjligheter till en lyckad integration till
det svenska samhället.
En föreläsning jag lyssnade på handlade om Integration
och inkludering från födseln.
Inte hade jag en aning om att det i Sverige på 27 (!)
orter finns grupper som heter ”Svenska med baby”.
Dessa grupper leds av föräldrar som själva har små barn.
Syftet är att lära av varandra. Iden vilar på 4 grundtankar.
En tanke är att fler svenskar skall se nya delar av samhället genom att söka sig till dessa träffar. En annan tanke

är att det blir möjligt för fler att träna svenska, och att få
samhällsinformation om hur de sociala koderna fungerar
här i landet. Träffarna har olika teman efter deltagarnas
önskemål. Det kan t.ex. handla om att söka förskoleplats.
Då kan någon (kanske svensk eller annan som redan sökt
för äldre syskon) berätta hur man gör, och ge råd och
tips.
Ett annat tema kan var ”Byta jobb?” (Många nyanlända är överkvalificerade för de arbeten de har, och vill
byta till mer relevanta arbeten)
Jag blev mycket imponerad av sättet dessa grupper är
uppbyggda på, eftersom meningen inte är att någon skall
vara ”lärare”, utan det handlar om ömsesidig respekt och
genuint intresse/nyfikenhet av andra kulturer.
Ingen anmälan behövs, och tiden och platsen är alltid
densamma. Det kostar heller ingenting att vara med.
Man träffas 30 ggr/år, och man har en gång i månaden
familjelördag då även äldre barn får komma med. Barnen blir delaktiga eftersom de i början på terminen får
vara med och önska vad man skall göra på dessa lördagar.
En fråga om hur man vanligtvis startar upp liknande grupper lyftes. Ofta är det ex. Bibliotek, BVC eller
Öppna förskolor som kontaktar Svenska med baby för
att få hjälp att komma igång.
Vill man veta mer om detta kan man gå in på deras
hemsida: svenskamedbaby.se
Annsan Palmborg
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Familjehemscentralen i Gävle har startat upp

kontaktpersonsverksamhet
med kontakthundar

När kommuner beviljat biståndet ”kontaktperson”
kan det ändå vara svårigheter att praktiskt genomföra
detta på grund av bristen på kontaktpersoner. Familjehemscentralen i Gävle har därför startat upp kontaktpersonsverksamhet, främst i grupp men även enskilt vid
behov.
Kommunerna är våra uppdragsgivare och verksamheten
planeras utifrån varje individs behov. Grupper sätts samman av 3-5 barn, ungdomar eller vuxna med samstämda
behov och man träffas ett antal timmar per vecka på
samma dag och tid med vår lokal som utgångspunkt.
Exempel på uppdrag kan vara en ”hemmasittare” som
inte gått i skolan på flera månader, som vänt på dygnet
och isolerat sig allt mer.Vårdnadshavarna vill ha hjälp
med skolgången och att barnet får kamrater. Utifrån det
beviljade antal timmar och uppdragsgivarens bedömning av behov ger vi ett förslag på vad vi kan erbjuda
t.ex. att hämta i hemmet och skjutsa till skolan och/eller

Vad vårdnadshavare till barnen uttryckt:
”Det är otroligt skönt att det är samma tid och dag”
”Min son vill ha mera tid med er och har tackat nej till
en kontaktfamilj”
”Ni gör så roliga saker så man funderar på att själv få tid
med er”
”Min son har vuxit i sig själv sen han började hos er”
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erbjuda en grupp med jämnåriga för mer fritidsinriktat
umgänge.
Fördelarna med denna verksamhet är att den inte är
så sårbar som traditionell kontaktpersonsverksamhet,
eftersom vi är flera som jobbar på familjehemscentralen
och våra besökare känner oss väl behöver vi inte ställa in
p.g.a. sjukdom eller ledigheter, utan uppgjorda planeringar kan rulla på.Våra kontaktpersoner är utredda och
kan inspirera och peppa varandra. Alla våra kontaktpersoner får handledning och utbildning.
Till verksamheten hör också våra kontakthundar Bonita
och Elsa. De fungerar som ”brobyggare” då många ser
det som mycket lockande att få umgås med djur. En pojke på 12 år som skulle börja hos oss var väldigt skeptisk
tills vi nämde att vi har 2 kontakthundar som kommer
att vara med när vi träffas. Då blev det plötsligt mycket
intressantare eftersom han själv älskar djur. När man är
deprimerad kan det också vara läkande att få lägga sina
armar runt en hund och känna värmen.
Målet för FC- kontaktpersonsverksamhet är att de som
ansökt om kontaktperson via socialtjänsten och fått den
beviljad, ska slippa långa väntetider, erbjudas en kvalitativ
och behovsrelaterad verksamhet samt att denna är stabil
över tid.
Vi lämnar också rapport till socialtjänsten en gång i
månaden och har uppföljningsmöten en gång per termin, för maximal insyn i vår verksamhet.

Solen sken på FaCO:s läger i maj

Sumobrottning.

Rodeo
Kalkbrottet.

asmästaren.

Grillning nedanför M

Som vanligt träffades vi Kristihimmelsfärdshelgen på
familjeläger i Uskavi och som vanligt deltog en spännande sammansättning av varma och öppna deltagare i
alla storlekar och åldrar. Inte visste vi då att det var sommarens finaste dagar, men vi tog ändå verkligen vara på
dem.Vi avbokade både paintball och bowling till förmån
för ”bara-njuta-av-vädret-dagar”.

Lite drama ska det väl ändå vara på våra läger. Min bil
havererade i Nora och ett barn bröt benet på vägen
dit så lite trevande inledning blev det för oss som hade
praktiska problem att lösa. En familj utökades under
helgen med två små barn och i en familj fick barnen
vattkoppor. Det var ändå inget som påverkade den goda
stämningen. Lite kaos är ju alla van vid!

Det är märkligt hur väl alla barn kommer överens och
hur lite tillbud det ändå är, trots att så många har diagnoser, särskilda behov och häftiga humör. Kan det bero på
att alla vuxna deltagare har en portion extra tålamod och
överseende samt även griper in och hjälper till var helst
det behövs, även om det inte är deras egna barn?

Vi har redan bokat Uskavi till nästa år igen, så ni som
missade vårt läger i år får en ny chans till nästa Kristihimmelsfärdshelg.

De lite större barnen som varit med förr erbjöd sig
villigt att hjälpa till med både rodeon, sumobrottningen, frukost och efterrättsfixande. Det tackar vi i FaCOs
styrelse lite extra för! Det är så roligt att träffa er och se
hur ni vuxit och utvecklats.

Annelie Hed
Glöm inte att besöka FaCOs hemsida och Familjehemscentralen i Gävle/Sala på Facebook för att se vad
som är på gång. Hör gärna av er om ni har något speciellt
önskemål om aktivitet.
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”Jag tror att den största gåvan jag kan tänka mig att
få av en människa är att bli sedd av henne, hörd av henne,
förstådd och vidrörd av henne. Den största gåvan jag kan ge
är att se, höra förstå och vidröra en annan människa.
När så har skett känner jag att vi har skapat kontakt.”
En dikt av Virgina Satir
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Nästa nummer
Tema: Vad händer sen, när placeringen
upphör?
Vad händer när barnet blir 18 år? Kan det fortfarande
vara placerat? Vem har ansvaret då ungdomen är myndig
och kan bestämma själv? Vilket stöd kan den unge räkna
med då den flyttar ut i eget boende? I nästa nummer

försöker vi ge svar på frågor om vad som gäller när den
placerade ungdomen blir myndig och flyttar ut i eget
boende.
Som vanligt efterlyser vi berättelser från våra läsare.Vill
du berätta om egna erfarenheter så skriv till
mejla@faco.nu
Manusstopp 1 november och tidningen kommer ut i december.

www.faco.nu

