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Tema
Försäkringar
Familjevårdens Centralorganisation för
familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

Hej alla FaCO-vänner!
Tänk vad tiden rusar iväg och i skrivande stund närmar vi oss
julen och det nya året 2022 med stormsteg. Pandemin till trots
har vi under det gångna året haft sammankomster både fysiskt
och digitalt, det är glädjande att vi varit många samlande vid
dessa tillfällen.
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Styrelsen har haft planeringsmöte där vi tagit fram förslag på
sammankomster och utbildningar mm under våren 2022.Vi vill
också passa på att hälsa alla nya medlemmar som tillkommit
under året, välkomna till FaCO.

Familjevårdens Centralorganisation
är en ideell organisation som vänder
sig till alla som arbetar med barn,
ungdomar och vuxna, vilka omfattas
av insatser från socialtjänsten.

Så kom snön till slut, och med den kom julstämningen till oss.
Det som för många är en högtid som firas med familjen kan vara
en tung och sorgsen period för andra, något som ett flertal av
våra placerade barn och ungdomar erfarit.. många känslor kan
bubbla upp till ytan. Julen är en utmanande tid för många, vi vill
föra in julglädje i hemmen och ge våra placerade en minnesvärd
jul. . Så låt oss göra julen till en lugn högtid där vi bryr oss om
varandra. Kanske är det här julen
som kommer att betyda mest för
våra barn och ungdomar. Det behövs
inte mycket för att sprida glädje.

Kansli
FaCO
c/o Ekervall
Svartängsvägen 5
645 93 Strängnäs
E-post: mejla@faco.nu
Hemsida: www.faco.nu
Facebook/Instagram: faco.nu
Bg: 818-2206
Swish: 123 390 6476
Medlemsskap i FaCO 400:Prenumerationer 400:Redaktion/Annonser Catarina Ekervall,
familjehemsnytt@faco.nu
Annonspriser
1/1 sida 6 800:- 1/2 sida 3 800:1/4 sida 2 400:- 1/8 sida 1 500:För mer information, se hemsidan.

Catarina, FaCO´s ordförande

Redaktionens policy
Vi vill verka för en debatt kring samhällsvården av barn och för en öppen
dialog mellan dem som jobbar med det.
Artikelförfattares åsikter och synpunkter delas inte alltid av FaCO. Ändringar
och omskrivningar av texter görs ibland
för att inte röja barnens identiteter.
Vi förbehåller oss rätten att vid behov
förkorta och redigera texter. Publicerade
artiklar och berättelser kan även komma
att publiceras på hemsidan. Personer på
bilder har ingen anknytning till artiklarna, om det inte särskilt anges.
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God Jul och
ett gott nytt år!
Catarina, FaCO´s ordförande
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Manusstopp 1 februari.
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Jag vill också passa på att tacka styrelsen för ett fantastiskt jobb under
året, många timmar av ideellt arbete
står bakom denna förening, TACK
till alla Er!
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Sökes
Det är viktigt att ge en nyanserad bild av vad det
innebär att ha ett uppdrag inom all form av familjehemsvård. Ett sätt är att dela med sig av sina
erfarenheter.Vem kan göra det bättre än alla som
har har erfarenhet?
FaCO söker nu Era berättelser från verkliga livet,
hur det är på riktigt, alla bidrag ska vara anonyma för respekt om barnen. Skriv ner och maila
ditt bidrag till familjehemsnytt@faco.nu Tycker
du att det är svårt att skriva, skriv isåfall att vi får
ändra i texten om det behövs eller kontakta oss, så
berättar du och vi skriver. Din berättelse behövs
för utvecklingen av svensk familjehemsvård!

Medlemstelefonen

070-735 86 09
Du vet väl om att vi har en ny medlemstelefon?
Behöver du någon att prata med? Ring till oss!
Vi jobbar ideellt och svarar dig eller ringer
upp så snart vi har möjlighet!

Lite av vad som händer
i FaCO just nu
24-26/9 FaCOs höstläger i Uskavi. Äntligen kunde vi
träffas på ett efterlängtat läger.
Oktober-December anordnas bowlingträffar håll
utkik på våra sociala medier.

Kallelse!
FaCO:s alla medlemmar inbjuds till:

Årsmöte med föreläsning
Lördagen den
12 mars 2022 i Örebro
Separat inbjudan kommer via E-post!
Ev motioner skall vara styrelsen tillhanda
senast 10/2
Är du en driven och framåt person med datavana, tycker
om att skriva, prata i offentliga sammanhang och vill
vara en del av FaCO styrelse? Skriv lite information
om dig själv till mejla@faco.nu skriv Valberedningen i
rubriken.Vi söker både kvinnor och män och ser gärna
en geografisk spridning i landet.
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Hör av dig till oss!
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?

Hör av dig till oss!
Du når oss enklast via mailen, mejla@faco.nu.
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Vi stiger tidigt opp
och bjuder saffransdopp
med ljus i håret på Lucia.
Sen rustas i vart kök
och överallt är stök,
från kungens slott till grisens stia.
Och allesammans ska
så många klappar ha,
och därför har vi ryslig brådska,
för nu är det jul igen,
ja nu är det jul igen,
och julen varar ända till påska.
Av: Elsa Beskow
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Socialdepartementet meddelade den 6 oktober

En ny utredning ska se över
kvaliteten på samhällets vård
av barn och unga
Regeringen tillsätter en utredning som ska se över och föreslå åtgärder för hur
kvaliteten i vården kan öka när barn och unga placeras utanför det egna hemmet i familjehem, jourhem, stödboenden eller hem för vård eller boende (HVB), inklusive SiS
särskilda ungdomshem. Regeringen utser Carina Ohlsson till särskild utredare.
–Det vilar ett stort ansvar på samhället när barn och
unga placeras i vård utanför det egna hemmet.Vården
måste vara trygg, säker och av god kvalitet. Trots det vet
vi att det förekommer allvarliga brister. Därför tillsätter
vi nu en bred utredning för att förbättra kvaliteten vid
placeringar, säger socialminister Lena Hallengren. Syftet
med utredningen är att säkerställa att barn och unga som
placeras utanför det egna hemmet med stöd av socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga alltid ska garanteras trygghet, säkerhet och
en i övrigt god vård.Den särskilda utredaren ska bland
annat lämna förslag för att stärka hela vårdkedjan när

ett barn eller en ung person placeras utanför det egna
hemmet, inklusive hur stödet kan förbättras även efter
att själva placeringen upphört. I uppdraget ingår också
att analysera familjehemmens förutsättningar och lämna
förslag till hur tillgången till fler lämpliga familjehem
kan öka. Utredaren ska i uppdragets alla delar beakta
barns och ungas erfarenheter och barnkonventionen ska
vara en utgångspunkt för utredarens arbete. Under 2020
fick 27 300 barn och unga insatser i form av vård utanför det egna hemmet. Den vanligaste placeringen var
familjehem följt av HVB.
Källa: Regeringskansliet

Låt snacket bli till verkstad!
I början av oktober hade dåvarande Socialminister Lena Hallengren en pressträff,
ännu en utredning ska genomföras kring barn och ungdomar i samhällets vård. Utredaren Carina Olsson får i uppdrag att se på hela vårdkedjan av den unge som placerats i ett boende utanför sitt hem.
Samtidigt pågår en utredning som riksdagens socialutskott röstade igenom kring hur barnets bästa kan
stärkas i samband med bedömning om tvångsvård enligt
LVU ska upphöra. Socialstyrelsen har nyligen utrett hur
barnen i familjehemmen har det, de allra flesta är nöjda
eller väldigt nöjda visar resultatet.
Det pågår också en genomlysning av SKR om deras
riktlinjer till kommunerna kring familjehemsvården.
Det är välbehövligt, riktlinjerna uppdaterades senast på
70-talet. Här tror vi att många svar finns på varför nuvarande familjehem avslutar sina uppdrag. Det är givande,
men också väldigt tufft att vara Uppdragstagare inom
familjehemsvården, villkoren och stödet kan förbättras
avsevärt.
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Vi är förstås glada över att frågor kring de barn som
föräldrarna inte kan ta hand om nu är på den politiska
agendan. Men vi behöver se resultat.Vi får dagligen höra
från förtvivlade familjehem att ingen lyssnar på vad de
berättar och barnen blir heller inte lyssnade på.Vi lever
med barnen men har ändå inget att säga till om.Vi vill
att barnet alltid sätts i första rum, att vi alla arbetar tillsammans för barnets bästa och att alla blir lyssnade på.
Inte ett barn ska hamna i fel händer, ett barn med en
stark anknytning i familjehemmet ska inte ryckas upp
och återgå till något som inte är alldeles självklart rätt.
Kanske har man till och med förbrukat sin rätt till sitt
barn efter ett visst antal år av misskötsamhet. Barnens
rätt till en trygg uppväxt måste gå före föräldrars rätt till
sitt barn.

Politiker måste se över lagarna kring utvisning. Flera fall
av barn som omhändertagits redan innan de fyllt några
månader, uppfostrats i några år av ett familjehem, riskerar utvisning till ett land de aldrig befunnit sig i, tillsammans med föräldrar de inte känner särskilt väl och som
gång på gång visat att de inte är kapabla i sin föräldraroll.
Att utvisa dessa barn är rent omänskligt.
Sist men inte minst måste alla förstå hur viktigt och

fint uppdraget som familjehem är. Majoriteten av alla
familjehem arbetar på, kämpar för sina nya familjemedlemmar, tröstar på natten, håller om på dagen. Kanske
kunde media uppskatta dessa familjer som arbetar i det
tysta och som med hjärta och själ tar sig an någon annans barn. De biologiska föräldrarna som vill sina barn
väl och stödjer insatserna syns väldigt sällan, men de
finns. Och samarbete är så viktigt. När myndigheter och
familjehem samarbetar blir det bra. Och när det blir bra
orkar familjehemmen lite till.Varje barn och ungdom
förtjänar ett trygg uppväxt, hjälp oss uppdragstagare att
hjälpa. Gör villkoren humana för barn och vuxna.
Styrelsen för FaCO, Familjevårdens centralorganisation

Foto: Lillsan Ljung

Ett barn ska inte behöva träffa en förövare eller någon
som de är rädd för.Vi måste ta till oss barnets perspektiv,
ingen av oss vuxna skulle vilja möta vår förövare en gång
i månaden. Orättvisorna bland barn beroende på vilken
kommun som placerar dem måste ses över.Vissa barn får
mer stöd av sin socialtjänst än andra.Vissa familjehem får
mer stöd av sin socialtjänst än andra. Orättvisorna är stora.

Alla måste förstå hur viktigt och
fint uppdraget som familjehem är.
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Vill ni bli en av oss?
Klippans kommun söker familjehem som vill
välkomna ett barn i sin familj och hem. Vi vill
gärna att ni bor inom 2h bilresa från Klippan
för att underlätta vårt samarbete med er
och barnets möjligheter till umgänge.

Vi söker familjer som finns där för barnet i vått och
torrt, dvs att ni kan stötta, trösta och glädjas med
barnet i sin utveckling. Familjer som är beredda på
att det kan bli långvariga relationer.
Vi kan erbjuda er en väl inarbetad arbetsgrupp som
arbetar med de familjehemsplacerade barnen.Vi har
regelbunden handledning med er och barnsekreteraren träffar barnet minst 4-6 gånger per år.
För mer information:
Att vara familjehem - Klippans kommun
Är ni intresserade eller har frågor om uppdraget,
var vänliga och kontakta familjehemssekreterarna
Annette Nilsson och Helena Nilsson Ströbeck.

Annette Nilsson
0435- 280 53
annette.nilsson@klippan.se

Helena Nilsson Ströbeck
0435- 286 68
helena.nilsson.strobeck@klippan.se

Du behövs!

Behovet är stort och det behövs fler fantastiska människor som vill bli familjehem, jourhem, kontaktfamiljer/-personer.
Familjehemsbanken är mötesplatsen för dig
som är intresserad av uppdrag och kommuner/företag som söker efter fler trygga
vuxna.
Välkommen in på hemsidan och läs mer!

www.familjehemsbanken.se

TFCO för att förebygga
återfall i brott bland unga
TFCO är en familjeinriktad metod för ungdomar med
allvarliga beteendeproblem, som hög skolfrånvaro, kriminellt beteende och missbruk där situationen är så allvarlig
att en placering på institution eller HVB är alternativet.
Humana är metodgarant i Skandinavien för metoden
och ansvarar för all implementering av den i Norden.
Kontakta oss gärna om du vill bli behandlingsfamilj på:
010 456 47 47
Vill du veta mer om TFCO?
Läs mer på: humana.se/tfco
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Höstläger i Uskavi
Foto: Privat

24-26 September 2021

Så äntligen blev det ett “hål” i Corona pandemin! Vi kunde erbjuda våra
medlemmar ett höstläger i Uskavi. Helt
magiska dagar med strålande sol och ett
underbart Uskavi i höstskrud.
Cirka 45 deltagare blev det, en härlig blandning av
vuxna och barn och ungdomar, många återvändare och
några nya familjer. Stämningen var på topp, maten i restaurangen var god, frukosten och allt flöt bara på. Besök
i kalkbrottet, glassfest, elektrisk tjur, hoppborg, fria lekar,
pyssel och många fina samtal mellan både vuxna och
barn. Nya kontakter knöts.
“När lägret äntligen blir av efter covid!
När man börjar packa så tänker man tillbaka på vårt
första läger, man var lite pirrig vad skulle detta bli och
hur skulle det se ut och vad var det för människor man
skulle få träffa? Mycket frågor i huvudet ,och hur skulle
barnen ta det skulle det bli kaos.
Jag ler lite för mig själv nu när jag packar ner i väskan
helt plötsligt är vi veteraner i detta läger. Försöker tänka
hur många gånger har vi varit i Uskavi och tappar räkningen.
När man ser hur mitt barn börjar fråga när är lägret nu
är det långt kvar hur många dagar åhhh men va långt.
Då är det ett gott betyg som visar att alla gånger vi gjort
denna utflykt så har hon fått minnen för livet och jag
med. Lilla damen är nu 16 år och flyttade till mig när
hon var 2,5 år och är VÖF.Vi varit på läger sen hon var
5-6 år. Gått igenom några åldersfaser.
Det är så fascinerande att se hur när de små barnen hittar varandra helt okomplicerat på lägret och de är ”bästa
vänner”. Nu i åldern 16 år då är allt väldigt ”pinsamt”
men trevande hittar de varandra men på ett annat plan,
det kan bli lite tonårskärlek. Och de blir kompisar får jag
din snap? sen är det klart.
Detta läger tycker jag att det var en sån fin atmosfär och
22
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det blev många fina samtal emellan oss vuxna. Jag ser de
helt ”nya familjehemmen” deras entusiasm och fyllda av
kärlek till sitt uppdrag.
Det gör mig varm i hjärtat och jag tänker många gånger
att VI FAMILJEHEM ÄR DET GLÖMDA FOLKET
vi som öppnar våra hjärtan släpper in barn i vårt hem.
Många vet inte i vårt samhälle att många barn behöver placeras för att få ett bra liv.Vem ser vad vi gör? Vi
kämpar i det tysta, vi ska ha bra kontakt med föräldrar,
bra kontakt med soc, vi ska kämpa med skolan ,vi ska
kämpa med Bup.Vi är krigare som är vana att få ta
mycket okunskap av från vår omvärld gällande att va
familjehem. Jag önskar att världen skulle förstå vilket
FANTASTISKT arbete vi gör. Tycker vi får alldeles för
lite utrymme i media hur ska vi göra för att synas mera?
Kanske ska vi bjuda in till vårt fina läger.
Tack alla fina varma familjehem som var på lägret
hoppas vi syns nästa gång!!
Kram Nina
Vi
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Ansla

gstav

4 dl strösocker
2 dl Ljus sirap
2 dl vatten
250 g smör
2 msk kanel
(1 msk mald kardemumma)
1 msk mald kryddnejlika
1 msk mald ingefära
1 msk bikarbonat
15 dl vetemjöl + lite till kavlingen
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Du vet väl om att vi
finns på
Instagram och Face
book?

Här lägger vi upp spon
tana träffar, planerade aktiviteter och an
nat spännande som
händer i föreningen. Mi
ssa inget, gå in och
gilla oss idag!
TIPS! Även om
du inte har

du åt att se innehållet

Facebook kommer
om du googlar.

faco.nu

Bi lder ti l l
vår fotobank
Vi behöver hjälp med bil
der till vår fotobank med
bilder
på tonåringar, familjer oc
h bar n fotade i olika årstid
er
och miljöer. Ansikten be
höver inte vara med på bil
de
n,
det räcker att kroppsspråk
et signalerar t.ex. att vara
arg
,
trygg, glad etc. Detaljbilde
r mottages även gär na där
ma
t.ex. kan få en känsla av
n
att vara älskad, osäker, en
sam etc.
Bilderna vill vi använda
till denna tidning men äve
n andra
trycksaker inom FaCO oc
h till vår hemsida.
Har du foton och kan tän
ka dig dela med dig av de
m så
skicka dem till: familjehe
msnytt@faco.nu
Ange i mailet vem som ha
r fotograferat bilderna. Gl
öm inte
att fråga de som är på bil
derna om lov först och är
det bar n
under 18 år så krävs även
tillåtelse från vårdnadshav
arna.
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Nästa nummer

Tema: Matchningen

I nästa nummer kommer man kunna läsa om Matchning,
familjehemmets eget ansvar i matchningsprocessen.
Vad behöver vi tänka på? Skriv till oss nu på familjehemsnytt
och dela med er om hur ni gör när ni får en förfrågan! Vi vill
höra era livsberättelser, era frågor, era tips det är ni medlemmar som är FaCO.

Vad tycker du om vår tidning?
Finns det något som du skulle vilja läsa mer om?
Är det något ämne du saknar eller vill veta mer om?
Skriv skriv skriv…
Manusstopp för nästa tidning är 1:a februari och tidningen
kommer i din brevlåda i mitten av mars.

www.faco.nu

Foto: C. Andersson
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