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Mars månad och våren är på väg. Några av oss lapar vårsol i
söder och några av oss njuter av solen av snötäckta vidder i norr.
Påsken är i antågande och hoppas påskharen kommer till Er alla.
Med det skrivet kom jag att tänka på den gången vi hade ett
syskonpar på jour med oss till Jämtlandsfjällen där vi hade husvagnen uppställd ett par vintrar. För det första är det inte enkelt
(även om det är hur mysigt som helst) att vintercampa, sen en
extra tonåring och en liten 2,5 åring med som inte är vana att
vara ute i snön och friska luften hela dagen. Min man som har
ett tålamod av guld provar ut pjäxor och skidor, för trånga, för
stora, för fula, men tillslut... med uppmuntrande ord kom de ut
i backen. Hårt plogande skidor och skräckblandad förtjusning,
många skrik och många skratt.
De yngre barnen och jag hängde i pulkabacken och förberedde lunchen vid grillarna, vaktade väskorna i värmestugan.
Utförsåkning är inte min grej då jag åker likt Stig-Helmer så jag
ser allt till att ha en liten med som måste passas! (Vilket våra barn
sett igenom för länge sedan)
Nere på campingen härjade de i snöhögarna som var jättestora,
vi bastade, åt god mat, spelade spel och hade allmänt husvagnsmys.
När påskafton kom hade ju som tur var påskharen varit
framme och lagt påskägg på de mest konstiga ställena. Under
förstugan, på taket, i skidförrådet, ja han är påhittig han. Många
utmaningar blev det för både placeringarna och oss men så roligt
vi hade och så kul att få ha dem med.
Detta nr av Familjehemsnytt handlar om anknytningsteorin. Ett
väldigt stort ämne som går att beta ner i många olika grenar och
delar. Anknytningsteorin krockar ibland med upplevda trauman.
Många av våra placerade barn, jag skulle våga påstå att alla har
någon form av upplevd trauma och eller bristande anknytning.
Idag vet vi att det inte räcker med att ha ett stort hjärta och
mat på bordet när man väljer att ta sig an ett barn på uppdrag
av socialtjänsten i samhällets tjänst. Därför är det extra viktigt
att vi familjehem och jourhem får utbildning och kunskap i
anknytningsteorin, mentalisering, förståelse för vikten av traumabehandling och att vi därpå har en stor portion tålamod och tid.
Vi kan inte göra saker ogjorda men vi kan läka en bit på vägen,
stärka upp genom att vara en trygg och stabil vuxen både manliga och kvinnliga.Vi vill hitta och ge redskap till barnen/ungdomarna så de får en andra chans till en god anknytning.
Håll utkik på vår hemsida och facebook när vi erbjuder nya
föreläsningar och utbildningar, FaCOs familjehem ska vara
rustade.

Med hopp om en skön
och covidfri vår och en
Glad Påsk!
Catarina, en del av
FaCO styrelse

Letterbox
FaCO medverkade i ett webbinarium hos Allmänna
Barnhuset, ang Letterbox*. Även det i februari, 19:de
närmare bestämt. Pratade om vilket stöd familjehemmen
behöver för att barnen ska få samma förutsättningar som
andra barn att klara skolan.
*Letterbox är ett bokläsning projekt som familjehem ska
kunna erbjudas eller äska om hos sin placeringskommun.
Projektet vänder sig till barn i åldern 6-11, som bor i
familjehem eller lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Barnen som deltar får ett paket per månad
under sex månader fylld med noggrant utvalda böcker,
spel och skrivmaterial.

Hänt i FaCO
Axplock av vad som hänt i FaCO sedan
sist...
FaCO är medlemmar i NOFCA, det är ett nordiskt samarbete för familjehemsvård.
Sveriges representanter skall alltid vara en från
yrkesvärlden och en från familjehemsvärlden.

Innehåll

Familjehemsnytt
nr 1 2021

Insidan. .............................................................................. 2
Innehåll.............................................................................. 3
FaCO.................................................................................... 4
Tema : Anknytning................................................ 5-11
Positivt umgänge - Guide för
dig som bor i familjehem.................................12-13
Anknytningsteorin används felaktigt...... 14-15
Insändare................................................................. 16-19
Annons............................................................................ 20
Tre snabba frågor. ..................................................... 21
Inbjudan Uskaviläger.............................................. 22
Gott och blandat........................................................ 23
Nästa nummer............................................................ 24

Glad Påsk önskar
FaCOs styrelse

Annika Qvarfordt är socionom, familjevårdsinspektör och dessutom ordförande i Föreningen
Socionomer i familjehemsvården FSF.
FaCO har tackat ja på förfrågan om vi kan vara
representanten från familjehemmen.
Vi ser fram emot samarbetet med våra nordiska
grannländer och känner såklart oss hedrade för
uppdraget. Representant för FaCO är vår ordförande Anneli Abrahamsson och som reserv
Catarina Ekervall

Digitalt möte
I februari deltog FaCO, med inbjudan från Centerpartiets riksdagskansli, i ett digitalt möte med bl.a. riksdagsledamöterna Sofia Nilsson (nuvarande talesperson
för socialtjänstfrågor) Anders W. Jonsson, Lars Krangnes,
Martina Johansson.
FaCO fick möjlighet att presentera de frågor vi jobbar
med just nu och anser som viktiga framöver.Vi diskuterade om familjehemmens situation, vilka åtgärder
behövs för att fler ska kunna välja att bli familjehem och
få stärkt kompetens, adekvat stöd och uppföljning?
Fler inbjudningar har inkommit från några av landets
politiker och planerade möten står på agendan för FaCO
längre fram i vår, men de har inte genomförts ännu i
skrivande stund.

Inbjudna till samtal
FaCO har blivit inbjudna till samtal hos SKR, Sveriges
Kommuner och Regioner.

Utveckling av
familjehemsvården
Många spännande saker händer i FaCO just nu,
vi brinner för utveckling av familjehemsvården. Har vi familjehem rätt förutsättningar och
kunskaper får våra placerade barn och ungdomar
större möjlighet till utveckling, trygghet och
stabilitet. Det förtjänar de.

Nya medlemmar
FaCO jobbar febrilt med inskrivningar av nya medlemmar som kommer in varje vecka.

Ni är alla varmt välkomna till FaCO,
Familjevårdens Centralorganisation.
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Kunskapshöjande insatser
I Februari blev FaCO inbjuden att delta i
Socialstyrelsens uppdrag från Regeringen
“Kunskapshöjande insatser”. Uppdraget innefattar bl.a. nationella adoptioner
inom familjehemsvården.

• Hur ser vi som familjehemsföräldrar på möjligheten

Intentionen i svensk lagstiftning är att barn i familjehem
ska återförenas med sina föräldrar, när syftet med vården
är uppnådd, men ibland är det av olika skäl inte möjligt.
En del barn behöver bo i en annan familj en längre tid,
kanske hela sin uppväxt.

Vi kommer fortsätta samarbetet med Socialstyrelsen
kring detta. Har ni som medlemmar några erfarenheter,
kunskaper eller frågor inom det här området ni vill lyfta
eller dela med er av?

Några av frågorna som vi diskuterade var:
• Hur ser vi som familjehem på möjligheten till över-

•

att ansöka om att få adoptera ett barn vi har placerat
hos oss? Ser vi något hinder för detta?
Vilka utmaningar och möjligheter ser vi i arbetet med
att skapa bästa möjliga förutsättningar för trygghet
och stabilitet för barnen?

Skriv till oss i styrelsen mejla@faco.nu Självklart får du
vara anonym!

flyttning av vårdnaden till oss familjehemsföräldrar?
Ser vi några hinder för detta?

Foto: Catarina Ekervall

Foto: Catarina Ekervall

Foto: Annsan Palmborg

Snart är det påsk och vår!
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Kontakta FaCO

Rekrytering av nya familjehem,
med mentorsprogram för dessa

Kontakta FaCO

Vill du veta mer om FaCO, ”Det Svenska Familjehemslyftet” eller bara prata familjehemsvård?
Kontakta då någon av oss i styrelsen eller besök

hemsida
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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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Längtar ni efter en plats där ni kan träffa andra familjer i liknande situation? En plats
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.
Kristi Himmelsfärds 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/tält och
behöver boka elstolpe.

Priser (tor-sön):
• Stugor med 6 bäddar, allrum, kök,
dusch och toalett 3 200 kr.

• Vandrarhemsrum 1 150 kr Delat
rum/bädd 290 kr.

• Husvagn/husbil inkl el 750 kr.
OBS! FaCO fakturerar eller tar
betalt i efterskott. Betalas alltså inte
på plats. Kolla med placerande kom-
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mun om de betalar.Vissa gör det.
För alla boenden gäller givetvis
fri tillgång till samlings rummen i
Masmästaren. Lakan, handdukar och
städning ingår inte.

För helpension torsdag kväll–
söndag morgon tillkommer:
Vuxen:
500 kr/pers
Barn 3-12 år: 300 kr/barn
Barn 0-2 år
Gratis
För icke FaCO medlemmar tillkommer en bokningsavgift på 500 kr
(det lönar sig att bli medlem!)
Under hela vistelsen kan man
spela minigolf, hyra kanot och fiska
från bryggan, bada (!) spela volleyboll mm. Om önskemål finns för de
yngre barnen, ordnar vi gemensam
sångstund. Om tillräckligt många vill,
kan vi åka och spela paintball med
de lite äldre. Bowlingbanor är boka-

de i Lindesberg om några vill det.
Badtunna, och hoppborg kommer
att finnas från och med fredagen.
Kort sagt; Tillsammans skapar vi en
underbar helg! Tillfällen till gemensamma lekar kommer också att ges.
OBS! Anmälan är bindande om du
avbokar efter sista anmälningsdagen.
Plats går dock att överlåta till någon
annan. Anmälan görs på FaCOs
hemsida www.faco.nu och skall vara
inne senast 30/4.

Vid frågor: ring Camilla Skog 070516 72 73 eller maila till camilla.
skog@faco.nu
Mer information/detaljer
kommer till anmälda då helgen
närmar sig.

Vi ses på Uskavi!

Foto: Annsan Palmborg

Välkomna på läger till Uskavi!

Foto: Annsan Palmborg

Avsändare:
FaCO
c/o Ann-Louise Larsson
Samnerödsvägen 14 a
451 32 UDDEVALLA

Tro att du kan och
du är halvvägs där.
Theodore Roosevelt

Nästa nummer
Tema: Familjehemmens vardag
I nästa nummer ska vi försöka beskriva hur familjehemmens
vardag kan se ut.Vardagen kan ju se lika olika ut som uppdragen.Vara ute och leta tonåringar är ju inte detsamma som
att vaka med tröstlösa småbarn. Det vi kan enas om är att det
krävs lite mer än att ”bara vara som en vanlig familj”, som
är en inställning som sprids. Skriv till oss och berätta om din
vardag på familjehemsnytt@faco.nu

Vad tycker du om
vår tidning?
Finns det något som du skulle vilja läsa mer om? Ska artiklarna vara kortare eller vill du att vi går djupare i ämnena.Vi
behöver också lite idéer till nya teman.Vad skulle ni vilja läsa
om? Kom med önskemål!
Manusstopp för nästa tidning är 1 maj och tidningen hittar du
i din brevlåda i mitten på juni.

www.faco.nu

