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Familjevårdens Centralorganisation för
familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

Insidan
I skrivande stund planerar FaCO för det kommande årsmötet som i år kommer att hållas i Örebro. Det har skett en stor
förändring inom FaCO som skiljer sig från alla tidigare verksamhetsår vilket är unikt.
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av insatser från socialtjänsten.
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”Nu är alla medlemmar välkomna till Årsmötet
och har en egen röst. Det ökar medlemsinflytande
och ger en ökad möjlighet till delaktighet.”
Under tidigare år har varje medlemsförening i Sverige skickat
en representant till kongressen. På kongressen 2018 i Uskavi beslutade FaCO centralt att inte ansluta medlemsföreningar längre.
Beslutet grundade sig i att det var svårt att få till verksamhet ute
i vårt avlånga land och även svårigheter att få medlemmar att engagera sig i styrelser. Det har resulterat i att medlemsföreningarna
under åren har minskat i antal och därmed också de aktiviteter
för medlemmarna som tidigare erbjöds.
Från och med 2019 kommer alla medlemmar att vara direktansluta till FaCO centralt.
Det har kommit en del kritik från både medlemmar och från
personer som inte är medlemmar att FaCO har varit osynliga
och även frågor vad medlemsnyttan är.

FaCo har nu en ny medlemsorganisation med tydliga
mål att:

•
•
•
•

öka medlemsinflytande
öka delaktigheten
ökade kunskaper inom vårt område
öka aktiviteter/utbildningar

Alla organisationer behöver sätta upp tydliga mål, göra uppföljning och utvärdera verksamheten för att kunna göra förändringar och utveckla arbetet.
Arbetet påbörjades 2018 och jag ser fram emot att utvärdera
verksamhetsåret.
Jag vill också berätta att FaCo växer och i takt med ökade medlemsantal behöver vi också utöka styrelsen.Vill du vara med och
göra skillnad? Ta då kontakt med valberedningen så kan de berätta om vårt utvecklande styrelsearbete och vad engagemanget
innebär. Kontakta valberedningen genom
e-post: hed.annelie@gmail.com
Jag skulle vilja veta mer om dina
åsikter! Jag hoppas du kan ge
feedback och berätta vad som
ligger dig varmast om hjärtat.
Skicka gärna en e-post på
mejla@faco.nu
OBS! Glöm inte att boka
11-12 maj!
Maria Magnusson , Ordf FaCo

På gång!
Representant från FaCO har deltagit i Socialstyrelsens
referensgrupp. Arbetet går ut på att ta fram stödmaterial
som syftar till att öka kvaliteten på umgänget mellan
barn som är placerade i familjehem och barnets föräldrar.
Socialstyrelsen har sökt forskning inom umgänge, och
funnit ett material som är utarbetat och utvärderat i
USA. Umgängesguiden bedöms ha potential för att öka
kvalitén vid umgänge, och öka förutsättningarna för
samarbetet mellan vårdnadshavare och familjehemsföräldrar. Guiden har också förutsättningar att stödja barnen
inom familjehemsvården.
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Guiderna är anpassade till fyra olika målgrupper för
familjehem, yngre barn och äldre barn samt till vårdnadshavare.
Alla guider innehåller fem olika teman. Det handlar
om känslor, kommunikation, förberedelse för umgänge,
anknytning och övergångar (att bryta upp, separation)
Föräldrar, familjehem och de äldre barnen ska kunna ta
del av guiderna och reflektera över materialet, medan de
mindre barnen behöver hjälp av någon vuxen. Guiderna
riktar sig inte till socialtjänsten för någon form av uppföljning, utan tanken är att socialtjänsten ska distribuera
guiderna till de berörda att gå igenom för egen del.
Socialstyrelsen har fått ett uppdrag att utveckla familjehemsvården, och arbetet med umgängesguider är en del
av det arbetet. En annan del är att revidera handboken
för ”Barn i familjehemsvård och HVB.
Tips och mer i ämnet ”umgänge” gällande bedömningsstöd för familjehemsplacerade barn finns på:
https://fou-sodertorn.se/wp-content/uploads/2018/01/Rapport-nr-160-1.pdf

O.B.S.

Kontaktpersoner
Skåne
Anna 073-358 85 46
Västra Götaland
Åsa 070-630 42 57
Södermanland
Gunnar 070-395 78 66
Värmland
Barbro 0586-556 13
Västmanland - Uppland
Annelie 070-757 54 25
Närke
Anne 073-084 12 90
Övriga Sverige
Maria 070-580 31 71

Man ska smida medan järnet är kallt...
Konflikter löses sällan när det är stormigt och stökigt.
Vänta tills stormen lagt sig.
R.W.

Foto: 123rf.com

Har du blivit medlem sent på
förra året och inte fått tidningarna
som du blev lovad? Hör då av dig
till kansliet. Tyvärr kan man inte
längre lita på postgången.

Nr 1 2019 | Familjehemsnytt

3

Jag vill bara slå ett slag för FaCo!
Som familjehem och jourhem arbetar vi ofta ensamma i hemmet. Jag har haft tur
som har många likasinnade i vår kommun. Vi är ett par stycken som träffas en gång
i veckan. Vi delar både svårigheter och glädjeämnen i vardagen, ger varandra uppmuntran, njuter av att se våra placeringar växa och utvecklas.

Tack tjejer för att ni har gjort mina 10
år som jourhem/familjehem till att känna
att jag har så fina arbetskamrater.
Utöver denna ynnest är jag sedan några år tillbaka medlem i FaCO och därmed träffat superhärliga människor
på Uskavi. Det i sin tur ledde till att vi blev inbjudna till
grannkommunen Enköping, på bowlingkväll i höstas via
FaCO med Anneli A i spetsen. De var ju jättetrevliga där
med! Sedan har Gunnar B bjudit in till träffar i Strängnäs där jag mött många jag känner samt några nya som
jag inte tidigare känt.
Vi är många olika som har lika intressen inom Familjehemsvården, så därför önskar jag att fler blir medlemmar

i FaCO. Några är aktiva och några är inte aktiva. Några
väntar ivrigt på ett nytt nr av medlemstidningen, eller
en ny inbjudan till träff någonstans i Sverige, eller ännu
bättre kanske en gratis fortbildning/föreläsning om man
är medlem. Hoppas att vi är många medlemmar som
träffas i Örebro i maj.
Jag har fått förtroendet att sitta i Valberedningen 18/19
för FaCO tillsammans med Annelie H, Dan och Annelie
C. Det känns jättespännande att få vara med att förbereda val av nya styrelsemedlemmar!
Catarina Ekervall
Jourhem, Strängnäs

Här kommer ett härligt recept på en

Italiensk kyckling i form med pasta
Du behöver:
8 kycklingfileer
salt och svartpeppar
10-12 soltorkade tomater i olja
1 klyfta vitlök
0,5 röd chili utan kärnor eller
chiliflakes
1 tsk torkad basilika
1 tsk torkad oregano
3 dl utspädd kycklingbuljong
1,5 dl vispgrädde
1 dl riven parmesan
Körsbärstomater
Färsk basilika
Nykokt pasta och en god sallad

Gör så här:
Sätt ugnen på 175 grader,
varmluft.
Salta och peppra kycklingen
och fräs kycklingen på tills
den får färg runt om. Strimla
de soltorkade tomaterna. Finhacka chilin. lägg i pannan fräs
tomaterna, pressade vitlöken
och chilin i med kycklingen
cirka 2 minuter.
Krydda med basilika och oregano och häll i buljongen.
Lägg över allt i formen och
strö över parmesanen. Grädda
i mitten av ugnen i cirka 15
minuter.
Ta ut formen. Toppa formen
med halverade körsbärstomater och färsk basilika. Servera
kycklingen formen med nykokt pasta och sallad.
Buon appetito!
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ca. 4 portioner

Boka helgen den 11-12 maj!
Välkommen till utbildning och årsmöte!
Den 11 maj håller Åsa Schill , föreläsare och utbildare sedan 2009, från Family-Lab
utbildningsdag för FaCOs medlemmar.
Family-Lab är den Svenska delen av en internationell utbildnings- och rådgivningsorganisation grundad av författaren och terapeuten Jesper Juul.
Vuxenledarskap – med närhet, respekt & gränser OBS! Obligatorisk anmälan till utbildningen som är

•

•
•

•

Från lydnad till ansvarstagande
Förr präglades relationerna mellan barn och vuxna av
en ”lydnadskultur” Så är det inte idag, det kan väcka
både glädje och frustration! Många upplever vanmakt
och osäkerhet.
Att sätta gränser utan att kränka
Hur kan man som familjehem/vårdnadshavare på
bästa sätt tackla konflikter?
Barn behöver vuxnas ledarskap
Det ideala vuxna ledarskapet. Är: förutseende, flexibelt, dialogbaserat och hänsynsfullt. För att klara
detta i utmanande situationer behöver vi utveckla vår
personliga auktoritet.
Relationskompetens – yrkesprofessionell
utveckling
Föreläsningen/utbildningens centrala begrepp är
relationskompetens, det är nyckel till den omsorg,
lyhördhet

Kostnad ej medlem: 500 kr
Medlem:
GRATIS (medlemsavgift 400kr)
Datum:
Tid:
Plats:

Telefon:
E-post:

0586 – 556 13
mejla@faco.se

Kallelse till FaCOs årsmöte 12 maj 2019!
Vid kongressen 2018, beslutades det att FaCO skall arbeta för att man framöver inte ska tillhöra en medlemsförening. De medlemsföreningar som finns får möjlighet
att omstrukturera sig till direktanslutning. Alla medlemmar är välkomna!
Tid :
Dag:
Plats:

10.00-12.00
12 maj 2019
Drottninggatan 19, Örebro

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse kommer att
finnas tillgänglig på mötet.
Kan rekvireras från kansliet via e-post från och med den
19-04-13
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 19-04-14
Vill du äta lunch efter årsmötet till en kostnad på
155 kr/person behöver du anmäla dig till vårt kansli
senast den 13 april, Anmälan är bindande!

Foto: 123rf.com

Lunch och fika:
Middag:

11 maj
kl 10-16
Drottninggatan 19, Örebro
(Margaretas festvåning)
Ingår!
kl 18.00, 200 kr / person

bindande! Vill du vara med på middagen på kvällen till
en kostnad om 200 kr / person anmäler du på valfritt
sätt med namn, adress och e-post till kansliet:
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Foto: Annsan Palmborg

Välkomna till Uskavi!
30/5-2/6 2019

Längtar ni som vuxna i familjehemmet efter en ”frizon”? Ett ställe där ni kan träffa
andra familjer i liknande situation? Ett ställe där man kan prata om glädjeämnen,
irritationer, frustrationer, men också kanske kan hitta nya vänner och gemensamt se
öppningar? Ett ställe där ingen behöver känna sig konstig, ensam eller utanför (om
man inte själv väljer det)? Då är Uskavi rätta stället! Uskavi ligger en bit utanför Nora
vid sjön Usken.
Kristihimmelsfärds helgen är vikt till träff med familjehem där både biologiska och placerade barn/ungdomar
är med.Vi umgås under lättsamma former, och man väljer om man vill boka stuga (begränsat antal, så först till
kvarn gäller!), bo i Masmästaren (enkel vandrarhemsstandard med toalett/dusch i korridor och 4/2 bäddsrum),
eller om man har husvagn/husbil, boka elstolpe.

spela mini-golf, hyra kanot och fiska från bryggan. Om
önskemål finns för de yngre barnen ordnar vi gemensam
sångstund med lite roliga ”tillbehör” förutom gitarren.

Priser (to-sö):

Begränsat antal massage-tider (klassisk massage 300 kr/
halvtimme) kommer att finnas.

Stugor med 6 bäddar,allrum, kök och toalett
Vandrarhemsrum
Delat rum/bädd
Husvagn/husbil inkl el.

3200 kr
1150 kr
290 kr
750 kr

Om vi blir tillräckligt många kan vi ev. åka och spela
paintball med de lite äldre. Bowlingbanor är bokade i
Lindesberg den 31/5 om några vill det.

Kort sagt; Det finns alla möjligheter att tillsammans skapa en underbar helg!

OBS! FaCO fakturerar /tar betalt i efterskott. Betalas
alltså inte på plats. Kolla med placerande kommun om
de betalar.Vissa kommuner gör det.

Anmälan är bindande (FaCO måste ut med kostnaderna
i alla fall) om du avbokar efter sista anmälningsdagen.
Plats går dock att överlåtas till någon annan.

För alla boenden gäller fri tillgång till Masmästarens
samlingsrum. Lakan, handdukar och städning ingår
inte.

Anmälan görs till annsan.palmborg@faco.nu och skall
vara inne senast 12/5.

För helpension tor-sön morgon tillkommer:
Vuxen
Barn 3-12 år
Barn under 3 år

500 kr/person
300 kr/barn
Gratis

Som vanligt kommer vi att ha tillgång till badtunna,
låtsastjur och hoppborg. Dessutom kommer vi att prova
s.k. vattenbollar i år. Under hela vistelsen kan man

Vid frågor ring Annsan Palmborg 076-130 30 55
(skicka gärna sms att det rör Uskavi, så ringer jag upp
snarast) eller maila till annsan.palmborg@faco.nu
Mer information/detaljer kommer till anmälda då helgen närmar sig.
HOPPAS VI SES PÅ USKAVI
hälsar alla vi i FaCO genom
Annsan
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Avsändare:
FaCO
c/o Anna Persson
Anton Nilsvägen 3
275 61 BLENTARP

Det finns inget som varken
är bra eller dåligt, utan det är
tankar som gör det så.

Foto: Annsan Palmborg

William Shakespeare

Nästa nummer

Tema: Skola

Nästa nummer handlar om hur skolan fungerar eller inte
fungerar. Allt fler blir ”hemmasittare” och många får inte
de resurser som de behöver. Barn och unga kämpar med
sina skolarbeten utan att kunna nå de mål som sätts för ett
godkännande. I en del kommuner måste man vända sig
till skolverket för att få reda på barnens rättigheter, så man
kan kräva de insatser barnen har behov av och rätt till.

Fungerar samarbete med skolan för er? Har ni barn som
vägrar gå i skolan? Har ni fått några fantastiska insatser
som underlättat livet för er? Skriv och berätta! Vi behöver din text, lång eller kort, före den 1 maj. Tidningen
kommer ut i mitten på juni.

www.faco.nu

