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Min son behöver komma till en specialistläkare för en bedömning. Efter många turer får vi tag på en läkare med rätt kunskap
som ber oss att göra en egen remiss så han kan ta sig an uppgiften. Efter avslutat samtal sätter jag mig vid datorn, lika bra att ta
tag i saker på en gång.
-Jäklar! Ungen har fyllt 13 år och jag har inte tillträde till hans
sida på 1177 längre. Sonen har ingen E-legitimation, det är bara
att ta tag i och fixa det.Vi bestämmer oss för att åka till banken
och då passa på att fixa både e-leg och bankkort. Tittar i lådan
där vi förvarar passen, kan nog vara bra att ha med som Id-handling om det behövs. Inser att det var ett tag sedan passen användes och kan konstatera att datumet för giltighet har gått ut, tar
med ändå.
Mannen i mitt liv har lite andra åtaganden för dagen men som
vårdnadshavare inser vi att båda behöver skriva under pass/Id
ansökan.Vi plockar fram en ansökan som vi fyller i och ser till så
att våra namnteckningar blir bevittnade. Nu börjar vår resa med
ett besök hos polisen där vi bokat en tid.Vi går fram, äntligen vår
tur. Handläggaren i luckan informerar mig om att hon inte kan
godkänna ansökan då jag glömt att fylla i personnummer på den
unge. Bara att ta med en ny blankett hem till mannen och göra
om.
Vi tog en sväng förbi banken, jag tänkte att vi tar med det gamla
passet och jag som vårdnadshavare kan intyga att det är vår pojk.
En vänlig kvinna tar emot oss och jag får snabbt veta att utan leg
blir det inget bankkort och inget e-legitimation. Jag kontrar med
att jag som vårdnadshavare kan intyga att jag är helt säker på vem
jag har med mig. Jag får till svar att båda vårdnadshavarna och
den unge ska kunna legitimera sig. Jag får med några A4or att
fylla i till nästa gång vi ses. Nu börjar en viss irritation infinna sig.
Hur in i hela friden kan det vara så att man inte som vårdnadshavare kan söka vård åt sitt barn på grund av att en 13 årsdag har
inträffat. För den delen så kan inte 13 åringen söka vård heller.
Vem i hela friden kommer på en sådan lag?!
Nu skrattar jag högt och den unge undrar om jag blivit galen?
Kanske, svarar jag.
Vi i FaCO satt med i remissrundan runt den här lagen och jag
var vår representant. Diskussionen då handlade om utsatta tjejer
och killar som behövde skydd för att kunna söka vård utan att
förövarna skulle kunna se det. Då när vi satt där kändes det så
självklart att göra allt för att skydda dessa barn.
Idag är känslan inte lika klar. Min pojke kan inte få någon vård
förrän vi tagit oss igenom denna labyrint av olika instanser.
När jag tänker på alla utsatta tjejer
och killar som förhoppningsvis fått
det lättare att söka vård och hjälp
utan att bli påkomna så känns dagen
ganska ok ändå.
En liten uppmaning; se till att fixa
E-leg innan era stjärnor fyller 13 år.

Trevlig sommar!
Annelie Abrahamsson
Ordförande
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Som familjehemsförälder har du oftast inte
tystnadsplikt. Däremot ska du inte i onödan föra
vidare något som barnet berättat i förtroende eller
annan känslig information.
Har du kontrakt med kommunen, att ta emot ett
visst antal barn, har du tystnadsplikt, (jourhem)
Socialstyrelsen

Nu finns vi även på Instagram!
Du hittar oss genom att söka på faco.nu. Här
kommer vi, precis som på Facebook, berätta
om vårt arbete och andra saker som händer
inom familjehemsvården. Kika in och följ oss!

FaCO
:s s
ty
önsk
ar a relse
lla
skön
somm en
ar!

Vi finns här för er!
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.

Foto: Pixabay.com

Kontaktpersoner:
Anneli Abrahamsson
Catarina Ekervall
Jeanette Spindel
eller e post:

070-797 54 25
070-648 03 18
070-966 96 50
maila@faco.nu

Händer i FaCO
Familjehemmens Dag
Den 27 april arrangerade SKR en heldags utbildning som riktade sig till chefer och medarbetare
verksamma inom socialtjänsten.
Syftet med dagen, som även hade en kvällssändning
riktad mot allmänheten, är att ”uppmärksamma familjehemmens roll för barn som behöver stöd”. Den
kommer att bli ett årligt återkommande event för att
lyfta det arbete som familjehemmen gör samtidigt
som nya kunskaper förmedlas till de berörda.
Många intressanta föredrag hölls. Bland annat
presenterade Socialstyrelsen och SKR en brukarundersökning som hade studerat placerade ungas
upplevelse av deras tid på familjehem. Överraskande
många var nöjda med sin tid på familjehem.Vissa
hade hunnit med några misslyckade placeringar inn-

an de tillslut hamnat rätt. För en mindre grupp var
dock deras tid på familjehem ett totalt misslyckande.
FaCO fick även möjlighet att under 30 minuter presentera vår agenda för att lyfta Den Svenska Familjehemsvården.Vi hoppas naturligtvis att några av de
ca 1200 deltagarna ska bli tillräckligt intresserade av
vår förenings gemensamma erfarenheter kring god
familjehemsvård för att vilja ta upp en fortsatt dialog.
Sammanfattningsvis så är det mycket glädjande att
SKR tillsammans med Socialstyrelsen tar detta initiativ och vi kan bara hoppas att vi nästa år kan träffas
för en riktig konferens. Huvudfrågan borde då vara
hur den svenska socialtjänsten på bästa sätt ska förvalta oss familjehem för att säkerställa att de utsatta
barnen verkligen får den andra chans de förtjänar.
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FaCOs styrelse
Jag heter ANNELI ABRAHAMSSON
och är ordförande i FaCO. FaCO
har varit och är en stor del av mitt
liv. Jag gick med som medlem
1993.
Jag bor en bit utanför Enköping.
Huset delar jag med min man och
fyra av våra barn. I familjen finns
också två hundar,Stina och Maja.
Till den närmaste familjen räknar
jag våra 11 barn och 5 barnbarn. När det bjuds in till
jul,påsk och andra högtider dukar vi upp till en härlig
gemenskap.
Ett annat intresse är trädgården. I min trädgård får jag tid
till ro och återhämtning och en hel del motion.
Jag heter CATARINA EKERVALL
och har varit jour -och familjehem sedan 2010. Jag tycker det är
ett stort förtroende och en ära att
få vara en viktig del av ett barns
liv för en kortare eller längre tid.
Tillsammans med min man och
barn gör vi skillnad för barn som
förtjänar en andra chans.Vi bor i
Strängnäs, jag är hemma på heltid
och min man arbetar utanför hemmet. Jag har suttit
med i FaCO styrelse sedan 2019 och varit medlem i
flera år före dess. En utveckling av VÖF brinner jag för,
samt att stötta och dela med mig av min erfarenhet till
alla NI nya familjehem eller som funderar på att bli.
Hemma hos oss är alla en del av vår familj, här och nu,
magbarn eller inte. Bli medlem DU också, tillsammans
kan vi utveckla svensk familjehemsvård. ALLA barn
förtjänar ett tryggt hem vare sig de bor hemma eller i
familjehem!
Jag heter ANN LILIUS och är 49
år. Jag kommer från en förort till
Stockholm men bor nu på landet
utanför sala med våra djur. Jag har
allt från höns till hästuppfödning,
som är min stora hobby. Man kan
se att djuren är till stor hjälp för
ungdomarnas mående.
Mina biologiska barn är utflugna
så när vi träffas så blir de med barn
och barnbarn. Jag har varit familjehem i över 16 år och
jag jobbar som undersköterska inom vården.
De är spännande att sitta med i FaCO:s styrelse och
arbeta för alla barns rättighet till en bra start i livet.
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Jag heter ANNE ARONSSON och är
ansvarig för bland annat hemsidan
och handboken. Jag bor på landet,
mellan Karlskoga och Örebro, tillsammans med min make och våra
3 barn. Två av barnen kom till oss
som små och är vårdnadsöverflyttade sedan många år.Vi gör allt vi
kan för att barnen ska få en trygg
uppväxt och en väl packad ryggsäck när de går in i vuxenlivet men det är som bekant
inte helt lätt. Tufft och tålamodsprövande men fantastiskt
roligt att se framstegen och att få vara med på den resan!
Som uppdragstagare så är vi en mycket liten del av
samhället men en av de absolut viktigaste för de barn,
ungdomar och vuxna som behöver ett tryggt hem och
trygga vuxna för en kortare eller längre tid. Tillsammans
kan vi förändra familjehemsvården, göra den bättre och
genom att förmedla kunskap, se till att den blir väl förankrad i verkligheten.Verkligheten som du och jag, vi,
lever i varje dag med ”våra” barn.
Jag heter NIINA STENANDER och
jag bor i Götene kommun. Min
familj består av min man, 5 barn,
2 hundar och i skrivande stund 10
hönor och 1 tupp.Vi är en aktiv
familj som tycker om att hålla
igång, på fritiden gör vi små och
stora utflykter, snickrar och påtar
i trädgården. Sedan ett år tillbaka
har jag min egen keramikverkstad,
där är det mest jobb och mamma-tid, men då och då
tittar en och annan familjemedlem in.
När vi blev familjehem skapade jag tillsammans med en
bekant ett nätverk av familjehem, det har varit betydelsefullt för mig, och det har gett mig insyn i hur olika
våra uppdrag ser ut, ersättningar och tolkningar av regelverk skiljer sig åt.Vi konstaterade hemma att det finns
mycket kvar att göra och jag anslöt mig därför till FaCO.
Frågor som jag brinner lite extra för är pappornas roll i
familjehemmet, rekrytering av familjehem och matchningen av barn. Men den fråga som ligger mig absolut
varmast om hjärtat och som jag drivit starkt och kommer fortsätta driva är barnens rätt till en trygg anknytning. Trygga barn blir trygga vuxna.

Jag heter CARINA ALMLÖV och vi
har varit ett aktivt familjehem i
snart 11 år. Placeringar, där i alla
fall tanken är, att barnet/ungdomen ska stanna kvar hos oss är det
som passar oss bäst,
men vi har även haft flera stycken
kontaktfamiljsuppdrag och även
jourhemsuppdrag
i varierande längd.
Efter alla år som familjehem så vet jag hur viktigt det är
att någon kämpar för att villkoren
och tryggheten ska förbättras, så att vi kan lägga all fokus
och energi på barnen istället.
Jag heter CAMILLA SKOG och bor
i Enköping. Vi är familjehem
och brinner för att barnen som är
placerade ska ha det bra.
Jag gick med i styrelsen i år för
att jag tycker att styrelsearbetet är
en viktig funktion i en förening
och att vi gör något bra för alla
placerade barn.
Hej! Heter KERSTIN ÖBERG bor
i Örsundsbro. Är just nu jourhem
men varit familjehem sen 2008.
Tycker alla familjehem borde vara
med i Faco. Tillsammans blir vi
starka och kan påverka så alla barn
och unga får en bra framtid.

Mitt namn ANN-LOUISE LARSSON
bor i Uddevalla. Jag är ensamstående mamma till två döttrar 21
och 17 år. Jobbar 75 % som undersköterska i Uddevalla kommun.
För fyra år sen blev jag avlastnings
familj till en kille varannan helg.
När de uppdraget efter ett år
avslutades beslutade jag mig för att
bli familjehem. Sommaren 2018
flyttade de in ett syskonpar till oss, en prins på 2,5 år och
en prinsessa på 6,5 år. Jag är fortfarande familjehem till
barnen.
Jag blev medlem i FaCo när jag hade vart familjehem
i ca 6 månader. Har fått mycket stöttning och haft ett
toppen bollplank av några medlemmar. Sedan snart ett
år tillbaka så sitter jag med i styrelsen och är medlemsansvarig. Jag brinner för barns rättigheter!
Mitt namn är JEANETTE SPINDEL
och jag bor i Västra Götaland i hus
med man, placerade barn och djur.
Utöver uppdrag som familjehem
arbetar jag inom psykiatri och
missbruk.
Från början blev vi tillfrågade
om vi kunde ta ett uppdrag. Det
uppdraget blev inte långvarigt
men vi valde att fortsätta med nya
placeringar.Vi har nu varit familjehem i 13 år.Vi är nu
vårdnadshavare för en av våra tidigare placeringar.
I början gick jag med i FaCO för att vara med på aktiviteter och träffa andra familjehem. Jag blev mer och
mer engagerad i föreningen och sitter nu med i styrelsen
sedan några år tillbaka.

Vi behöver hjälp med att fylla på vår bildbank
med diverse bilder. Gärna på barn, tonåringar och
familjer 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 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.

Foto: 123 RF Stock Photo

Bilder till Familjehemsnytt
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När behövs
en SIP?

Både socialtjänsten och hälso- och sjukvården har en
skyldighet att ta initiativ till samordnad individuell plan
när de bedömer att insatser behöver samordnas för att ett
barn ska få rätt hjälp och stöd. Det kan till exempel vara:

• när ett barn behöver ha kontakt med flera olika sam•
•
•

hällsinstanser samtidigt såsom skolan, socialtjänsten,
LSS-verksamheten och barn- och ungdomspsykiatrin
när barnets vårdnadshavare lägger ner mycket tid på
att förmedla information mellan olika verksamheter
om en ungdom missbrukar
när ett barn inte går i skolan.

kompisar eller andra viktiga personer i familjens eller
barnets liv.

Personal inom socialtjänst och
hälso- och sjukvård
SIP är till för att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kunna samordna sina insatser. Därför deltar alltid
personal därifrån i arbetet.

Personal inom förskola, skola
och andra verksamheter

All planering kring SIP ska utgå från vad barnet behöver. Barnet själv ska alltid få möjlighet att göra sin röst
hörd på en nivå som är lagom för dess ålder och mognad. Familjen runt barnet har en viktig roll och behöver
självklart vara delaktiga i planeringen.

Det finns inget som hindrar att förskolan eller skolan
är med i arbetet med SIP, även om de inte omnämns i
lagstiftningen. I många kommuner kan de ta initiativ
till en SIP då man slutit regionala eller lokala överenskommelser om detta. Förutom förskola och skola kan
även aktörer som polisen, Försäkringskassan, Statens
institutionsstyrelse (SiS) eller andra verksamheter som
är involverade i hur barnet har det, vara med i arbetet. I
andra fall kan de kontakta en verksamhet inom socialtjänst eller hälso- och sjukvården, som sedan initierar
arbetet om de bedömer att barnet behöver det.

VILKA INVOLVERAS I EN SIP FÖR BARN?

Lokala överenskommelser beskriver SIP-arbetet

Vårdnadshavare

På många håll i landet finns särskilda överenskommelser
för hur verksamheter inom kommunen eller regionen ska arbeta med SIP. Överenskommelserna kan till
exempel beskriva vilka som kan ta initiativ till SIP, vilka
som kan delta i arbetet och hur samverkan ska ske med
till exempel skola och förskola. Ta reda på om det finns
överenskommelser som gäller din verksamhet, och hur
de i så fall ser ut.

Barn och ungdomar som är placerade, asylsökande eller
nyanlända behöver ofta hjälp från olika samhällsinstanser
och kan därför ha god hjälp av en SIP.

Lyssna till barnets behov och önskemål

Vårdnadshavare är centrala i allt arbete med samordnad individuell plan, eftersom de har den juridiska
vårdnaden fram till dess att barnet är 18 år. Ibland
börjar SIP-arbetet med att det är vårdnadshavaren som
vill ha en SIP.Vårdnadshavarnas behov och önskemål ska
väga tungt i arbetet med planen.

Närstående
Närstående kan delta i SIP-arbetet om barnet och
familjen vill det. Det kan till exempel vara släktingar,
10
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Tre Snabba
fick lägga ut. Det var bl a lönebortfall. Detta har visat sig
tyvärr inte heller vara helt ovanligt och väldigt tråkigt
när man blir drabbad.
Några blev lämnade att klara sig själva mer eller mindre
i sitt/sina uppdrag. Svårt när dom var nya och behövde
stöttning i updraget.

Vill börja med att tacka för alla svar trots
sent utskick och kort svarsdatum. Svaren
visar att det är många som får ta del av
åtgärdsplanen för barnet som är placerat
vilket är väldigt positivt. Vi hoppas nu att
det i framtiden blir ännu fler som får ta
del av den.

Får ni ta del av åtgärdsplanen runt barnet?

En av våra medlemmar vill gärna att vi utvecklar frågorna.Vi tackar för feedbacken.Vi arbetar för att utveckla
frågorna då vi relativt nyss startade upp med detta.

Ja 64%
Nej 36%

Fick ni vänta länge mellan utredning och
placering?
Ja 25%
Nej 75%

Roligt att så många ändå har fått ta del av åtgärdsplanen. Några har fått den muntligt men vill gärna ha den
skriftligt. Någon fick svaret att lösa den själv. En del har
fått tjata sig till den. Många av er har ändå fått sitta med
dom som det berör och göra åtgärdsplanen tillsammans.
Några skriver att planen finns men kommunen jobbar
inte efter den.

Svaren visar att ni familjehem har fått vänta ända upp till
ca 1 år på första placering medan några har fått placeringen innan utredningen kommit i gång. Några har
blivit utredda för ett specifikt barn och då har barnet
flyttat in efter utredningen var klar. Någon skriver att
dom inte hört av kommunen på ca 13 månader och när
familjen hörde av sig så hade handläggaren slutat och
dom hade hamnat mellan stolarna. Efter det gick det
fort. Ett fenomen som inte är helt ovanligt.

När ni blev familjehem blev er vardag som ni
tänkt er?

Här visar det ganska jämnt i hur ni upplevde er vardag
efter att ett/flera barn flyttade in hos er. Några av er har
svarat både ja och nej. Några skriver att det förändrades
positivt. En i familjen blev som det var tänkt men inte
för den andra. Beskrivningen var inte rätt på barnet/barnen så det blev mycket mer jobb med framför allt myndigheter för att få hjälp.Vi ska vara som en vanlig familj
men det går oftast inte då det inte är ”vanliga” barn vi
har.Vi har haft hjälp av bl a FaCO och föreläsningar.
Några familjehem började som jourhem och uppdraget
gick sedan över i att bli familjehem då kommunen inte
hittat något familjehem som passat barnet/barnen.
En familj blev lovad en massa från en handläggare som
sedan den andra handläggaren drog tillbaka vilket gjorde
att familjen förlorade en massa pangar som dom själva

Foto: Annsan Palmborg

Ja 44%
Nej 49%
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24-26 sep 2021
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.
HÖSTLÄGERHELGEN 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 (fre-sön):
Stugor med 6 bäddar, allrum, kök,
dusch och toalett 2 200 kr
Vandrarhemsrum 800 kr Delat rum/
bädd 200 kr
Husvagn/husbil inkl el 500 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 samlingsrummen i
Masmästaren. Lakan, handdukar och
städning ingår inte.
För helpension fredag kväll – söndag
morgon tillkommer:
Vuxen:
350 kr/pers
Barn 3-12 år: 200 kr/barn
Barn
0-2 år är 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
bokade 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 15/8.
Vid frågor: ring Camilla Skog 0705167273 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 höstläger till Uskavi!
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Tack för mig

jag nu över
Efter sju år och 28 tidningar lämnar
har varit
ansvaret för tidningen till styrelsen. Det
utvecklats
en lärorik tid. Tekniken har verkligen
och jag
sedan FaCO gjorde sin första tidning
sida på en
fick uppdraget att veva fram sida för
. Jag grät
gammal, krånglig stencileringsapparat
ades ihop
innan det var klart. Suddiga sidor häft
ett riktigt
till en bedrövligt ful tidning men med
bra innehåll.
och framför
Jag vill tacka Bok och tryck i Bollnäs
texter.
allt Therese Sahlin som trollat med våra
mmendeDeras hjälp har varit ovärderlig. Jag reko
uppdrag.
rar dem varmt för andra och fortsatta
Skr iv! Vi
Till er medlemmar vill jag bara säga:
derna på
behöver en bra tidning att sätta i hän
erat ett
de som inte riktigt förstår hur komplic
att få skriva
familjehemsuppdrag är. Det är skönt
försvinner
av sig i facebook-grupperna men där
vad vi alla
viktiga budskap.Vår egen tidning blir
gör den till.
ingens
Jag önskar styrelsen lycka till med tidn
t ett tag) så
framtid och kanske, kanske (när jag vila
text.
kanske jag kan bidra med någon sida
Annelie Hed
Pensionär ;-)
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Enkelt recept på fantastisk
t god flädersaft. Allt du be
höver är
fläderblom, citroner, citron
syra, socker och vatten.
TIPS! Frys in saf
tkoncentrat
i lite större burkar och sko
pa
sedan upp den frysta fläde
rblomssaften när du vill bla
nda
saft.Vill du göra en god flä
derdr ink kan du spä ut saf
ten
med iskall cava – mums!
Ingredienser 1 liter saft
20 blomklasar fläder
2 citroner
40 g citronsyra
1 l vatten
1 kg socker (plus minus
lite beroende på smak)
Så här gör du (20 minu
ter)
1. Skiva citronerna. Lägg
i en stor bunke eller en kas
trull.
2. Skölj av flädern om
den är nyplockad och läg
g ner i
bunken. Pudra över citron
syran.
3. Koka upp vattnet oc
h häll det över flädern.
4. Sätt på ett lock och
ställ kallt, minst tjugofyra,
men
gär na fyrtioåtta timmar.
5. Sila av. Eftersom fläde
rn har en del mindre detal
jer kan
ett tygnät eller silduk var
a bra om man vill ha den
helt
klar. Annars funkar en van
lig sil.
6. Rör i cirka 1 kg soc
ker. Lite mer om man tyc
ker den
blir för sur eller lite mind
re om man tycker den ska
vara mindre söt.
7. Koka upp på hög vär
me och låt koka cirka 5
minuter.
Skumma av löpande. Man
måste inte koka upp utan
kan om man så önskar en
bart röra saften tills sockre
t
löst sig. Det förlänger do
ck hållbarheten med ett
rejält
uppkok.
8. Ta av från plattan, låt
svalna och häll upp på fla
skor.
Källa: Mitt Kök
Recept:12889 Recept: Johan
”Matgeek” Hedberg

När nattens stilla ty
stnad, bryts av barn
ens andetag
Då njuter jag av stu
nden och gläds åt at
t vara jag
Glömd är skjutsar,
städ, slit och tvätt
Då känns mitt livsv
al som familjehem
alldeles självklart rä
tt
Mor myra

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

Ge av det du har.
För en annan människa
kan det vara värdefullare
än du vågar tro

Foto: Annsan Palmborg

Henry Wadsworth Longfellow

Nästa nummer

Tema: Mannens roll i familjehemmet

I nästa nummer ska vi belysa männens roll i familjehemmet
lite extra.Vilka svårigheter möter man som familjehemspappa?
Kan en ensamstående familjehemspappa ta emot flickor? Finns
det någon sanning i att papporna är mindre engagerade i de
placerade? Det finns många frågor som kan locka till en diskussion.Var med och berätta om dina erfarenheter och åsikter.

Har du andra 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.

Tycker du det är jobbigt att skriva själv går det bra att berätta
på t.ex. telefon eller skype och någon annan omvandlar det till
text. Hör av dig!

www.faco.nu

