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Insidan
Vilken härlig värme! Äntligen är den tillbaka. I år är det lite annorlunda. Covid-19 ser till att vi måste tänka till lite. Grillfesten
får bli för den närmaste familjen.
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Vi satt och planerade för sommarens semester och inser att det
kanske inte måste planeras hela tiden. Jag ska försöka vara lite
mera här och nu. Jag har blivit bättre på att hålla kontakten med
min grundsläkt, ringer oftare min mamma och provade på att
skicka blommogram till påsken.
Här har vi provat på lite andra varianter av umgänge.Vi Facetimar med barnens biosar och det går riktigt bra, blir till och
med lite oftare nu än när vi träffas fysiskt. Det är viktigt att hålla
kontakten när det går. Om det inte går, om barnen vägrar, om ni
har hjälpt barnen så mycket ni kan för att få till ett bra umgänge,
hur gör ni då? Är det någon som lyssnar och respekterar barnets
vilja? Hur har socialtjänsten ställt sig till det? Om det varit uppe i
rätten hur har det gått?
Jag önskar att vi snart ska märka av att Barnkonventionen blivit
lag.Vi vill inte behöva höra om några flera små hjärtan som ska
behöva mista livet för att föräldrarätten ska väga tyngre.
Jag läser i tidningar och hör i media om olika yrkesgrupper som
extra samhällsviktiga just nu. Läkare, sjuksköterskor, vårdpersonal,
lastbilschaufförer mm. som gör ett fantastiskt jobb. Har funderat
på hur länge samhället skulle klara sig om alla familjehem la ner
sitt arbete. Jaja, vi har inget arbete, det är ett uppdrag. Men vilket
uppdrag! Tänk på det ni alla där ute i vårt avlånga land. Nog
förtjänar vi en högre status.
FaCO är med och påverkar i arbetet med framtidens socialtjänst. Det
är en av vägarna vi jobbar på för att
nå bättre vård för våra mest utsatta
och för en bättre familjehemsvård.
Jag önskar att hela familjehemssverige kunde gå samman och visa hur
viktiga vi är.
Ta nu hand om varandra.
Nu ska jag gå ut i solen och lyssna
på fågelsången.
Anneli Abrahamsson
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Behöver du prata med någon som förstår eller har
du frågor om något rent praktiskt? Har du idéer
om vad FaCO kan göra eller dela dina åsikter?
Som medlem kan du höra av dig till FaCOs
styrelse.
Anneli Abrahamsson
Catarina Ekervall
Jeanette Spindel
Anna Persson
Barbro Bengtsson
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070-797 54 25
070-648 03 18
070-966 96 50
073-358 85 46
070-357 87 09

eller e-post: mejla@faco.nu

Bonusfamiljer och familjer
Håll regelbundna familjemöten!
Vad fungerar? Vad fungerar inte?
Vuxna måste vara oerhört öppna.
Alla ska komma till tals!

FaCO:s styrelse
önskar alla
en skön sommar!

Foto: Annsan Palmborg

Foto: Annsan Palmborg

R.W.

Visste du att:
Har ni gjort en vårdnadsöverflyttning och blivit
utsedda till särskilt förordnade vårdnadshavare ska
ni söka alla ersättningar som man kan få från annat
håll än placeringskommunen. T.ex underhållsstöd
och omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan. Underhållsstödet är 1 573 kr i månaden till och med
månaden när barnet fyller 11 år. Därefter 1 723 kr till
och med månaden när barnet fyller 15 år och 2073
kr efter att barnet fyllt 15 år. Underhållsstödet liksom
barnbidraget dras av från den omkostnadsersättning
man får från placeringskommunen. I avtalet som

man skriver på inför vårdnadsöverflytten och innan
ärendet varit uppe i rätten. Blir det förändringar efter
att domen fallit att t.ex. barnet får diagnoser som
berättigar till omvårdnadsersättning eller meromkostnadsersättning som man kan söka på Försäkringskassa
anser vi i FaCO att den ökningen inte ska påverka
det som skrivits i avtalet som skrevs före vårdnadsöverflytten. Dras det av efter avtalsskrivningen så får
man ingen ökning för det merarbete som tillkommit
efter att vårdnadsöverflytten gått igenom.
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Du behövs!

Behovet är stort och det behövs fler fantastiska
människor som vill bli familjehem, jourhem,
kontaktfamiljer och kontaktpersoner!
Familjehemsbanken är mötesplatsen för dig som är intresserad av uppdrag och kommuner och företag som exempelvis söker efter familjehem.
Vi som är grundare av Familjehemsbanken heter Anne och Andreas Aronsson och är
själva familjehem från början. Även om det inte alltid varit en dans på rosor, så är det
en fantastisk resa att få vara med om och att se vilken skillnad man kan göra för ett
barn men också dess föräldrar.
Vill du veta mer?
Kika in på hemsidan och läs mer om uppdragen och om hur du kan anmäla intresse
och synas för kommuner/företag som använder oss i sitt dagliga arbete. Har du frågor,
stora som små, tveka inte att höra av dig till oss. Välkommen!

www.familjehemsbanken.se/blifamiljehem
Tidningen_FaCO Kopia.indd 1
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Miniläger i Coronatider
På grund av Coronakrisen fick vi ställa in vårat FaCO-läger i Uskavi. Vi var då ett gäng
från Enköpingsområdet som beslöt oss för att anordna ett miniläger efter konstens
alla regler och rekommendationer.
Inom en tvåtimmars radie hittade vi Örsunda camping
nära Sandviken.Vi fick med oss ett gäng förväntansfulla
och entusiastiska familjehem. Jag och mannen lyckades
köra lite vilse så vi kom lite senare. När vi anlände hade
redan två husvagnsekipage hittat sina platser.

Solen lös över oss och vi kunde umgås på lagom avstånd.
Vi spelade boule på stranden. Några modiga hann med
ett svalkande dopp i sjön. På lördagen vände några av oss
hem för att delta vid FaCO:s årsmöte.

Foto: Marie Sandberg

Foto: Marie Sandberg
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Anneli A

Årsmöte i FaCO
Under lördagen på Kristi himmelsfärds helgen var det sedvanliga årsmöte i FaCO, men
det var också där alla traditioner tog slut. Inget läger, inga glada barn som avbröt
mötet och inget gott hembakat fika i utemöblerna på lägergården i Uskavi. Med Corona förändras allt, även FaCO:s traditioner.
Det finns ett motstånd mot förändringar och utan
Corona kanske styrelsen inte orkat/tordas pröva på nya
tekniska lösningar för årsmöten på distans. Nu blev de ju
liksom tvingade och fick slita hårt för att på kort tid lära
sig/hitta lösningar för ett årsmöte över nätet. Och tänk
så duktiga de hann bli! Det blev verkligen ett möte och
jag kände som om jag reste in i framtiden.

bidrag för utbildningar och vi kunde anlita föreläsare,
bo på hotell och äta tre-rätters. Nu satt jag på min altan
i sommarstugan, doppade kardemummaskorpor i mjölk
och pratade med FaCO:s medlemmar från hela Sverige
på min mobiltelefon. Nog har det varit en fantastisk
resa! Och den slutar inte här. Den har nog alldeles nyss
bara börjat.

Jag var med när vi startade FaCO i början på 80-talet.
Vi hyrde en kursgård i Kolsva, lagade all mat själva och
hade egna lakan med oss. Så kom en del år när vi fick

Tack tjejer! Lycka till och glöm inte att skratta också!
Annelie Hed
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När orken tryter och
tjatet är samma...

Så hör man plötsligt sig själv säg
a något som inte var
planerat.
Vi har en riktig slarvpelle hos
oss, allt går sönder, hen
hittar ingenting, har inte koll
på något, hen blir av med
sina saker, vi måste påminna om
allt, heeela tiden! Nu ska
hen åka bort i helgen.
Skärmen på luren är splashad
eftersom hen tappat den
(för tusende gången) så vi kan
inte fixa smsbiljetter.Vi
skr iver ut biljetterna och vi titt
ar på varandra och de 5
stycken A4-papprena som ligg
er framför oss.
- Hur ska hen hålla ordning på
det här?
- Jaaa?? Hur?
- Ska vi lägga dem i ett kuvert?
- Ja, då borde de finnas till för
sta resan iaf... Hoppas jag.
Jag lägger ner biljetterna och
går till hen.
- Titta här, säger jag och visar
pedagogiskt hur jag lagt
sidorna i datum och tidsordnin
g, skr ivit på buss nr och
tågnr. Sen frågar jag, har du kol
l nu?
- Ja! Det tror jag, säger hen och
tittar upp på mig och ser
ut som hen är förvånad över
att jag står där...
- Men du, säger jag. Det är vik
tigt, du måste ha koll på
det här biljetterna, annars.... Får
du väldigt långa promenader!
Vårbild inskickad av
Jeanette Spindel.

Viktor_ia
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Avsändare:
FaCO
c/o Anna Persson
Anton Nilsvägen 3
275 61 BLENTARP

”Om du tror att du har gett
nog, tänk en gång till.
Det finns alltid mer att ge
och någon att ge det till.”

Foto: Lillsan Ljung

/Norman Vincent Peale

Nästa nummer
Tema: Jourhem
I nästa nummer ska vi belysa jourhemmen lite extra.Vad
krävs av ett jourhem? Vilka svårigheter möter man som
jourhem? Hur påverkar det familjen att få in ett barn

eller en ungdom som snart ska vidare?
Har du egna historier att berätta? Ta en regnig sommardag, skriv och dela med dig. Skicka till familjehemsnytt@faco.nu.
Manusstopp för nästa tidning är 1 augusti och tidningen
kommer i din brevlåda i september.

www.faco.nu

