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Tema
Matchningsprocessen
Familjevårdens Centralorganisation för
familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

Hej alla FaCO-vänner!
Äntligen är våren på väg, fåglarna kvittrar, solen skiner, det luktar
vår. Efter en tuff vinter för många av oss, känns allt genast lite
lättsammare. Lämnar två corona år bakom oss med hopp om att
det tar slut nu…
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FaCO har ett nytt spännande år framför sig.Vi ser fram emot att
träffa medlemmar och tillsammans fortsätta göra skillnad för alla
barn och ungdomar som bor hos alla oss.

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

Många medlemmar hör av sig till FaCO via mail och vår medlemstelefon. Frågorna och samtalen tar vi med oss när vi pratar
med olika beslutsfattare inom familjehemsvården, helt anonymt
så klart! Samma sak med “tre snabba frågor” Det är er delaktighet
som gör FaCO levande!

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:-

Vill också passa på att hälsa alla nytillkomna medlemmar i FaCO
extra varmt välkomna, tveka inte höra av er till oss!
Planeringen och bokningar för
FaCOs populära riksläger i Uskavi
pågår för fullt, se inbjudan på sidan
11.Vi hälsar både gamla och nya
medlemmar varmt välkomna och till
alla er som inte varit med tidigare år,
Anmäl Er!

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.
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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Med ett enkelt ingrepp får du en påskkaka
av favoritkakan!
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Önskar er alla en härlig vår!

Vår favoritkaka
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Tidningen utkommer med 4 nr. per år
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Ansvarig utgivare Carina Ferm
Tryck & layout Bok & Tryck AB
ISSN 2002-0694

I det här numret av Familjehemsnytt
har vi temat matchningsprocessen,
ett ämne av vikt för bla att undvika
uppbrott som varken gynnar barnen
eller familjehemmen. En intressant
intervju med Camilla Waltersson Grönvall (m), en insändares
berättelse om att växa upp i familjehem, samt mycket mycket mer.
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Vår alltigenom svenska favoritkaka, snoddas, kärleksmums,
chokladrutor, moccarutor, ja kär kaka har många namn, kan
snabbt förändras till att bli en påskig påskkaka. Ta det klassiska
receptet och färga kokosen med gul färg i en skål. Enkelt och
smidigt, precis som vi vill ha det i påsk. Sen kan du dekorera
med färgglada påskägg om du vill det.

Vi vill ge fler barn och
ungdomar en andra chans
FaCO lyfter svensk familjehemsvård genom olika
prioriteringsområden.
FaCOs målsättning är att genom olika insatser
medverka till att utveckla och förbättra alla former
av familjehemsvård och kontaktpersonsverksamhet.
Främst för att de mest utsatta – våra barn och
ungdomar – som omfattas av våra insatser skall få
en så bra vård som möjligt.

Du vet väl om att vi finns på
Instagram och Facebook?
Här lägger vi upp spontana träffar, planerade aktiviteter och annat spännande som
händer i föreningen. Missa inget, gå in och
gilla oss idag!
TIPS! Även om du inte har Facebook kommer
du åt att se innehållet om du googlar.

faco.nu

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
FaCO var inbjudna att delta i arbetet med att se över
SKRs rekommendationer. I ett första möte med SKR,
gick vi igenom punkt för punkt, deras riktlinjer till
kommunerna gällande familjehemsvård. Det var ett
givande möte och vi hoppas att våra synpunkter tas i
beaktning i deras fortsatta arbete med riktlinjerna.
18/2 Hade FaCO möte med regeringens särskilda utredare Carina Olsson och gick igenom förutsättningarna
för familjehemmen. Våra viktiga frågor om trygghetssystem, stöd till familjehemmen lyftes. Särskilt pratade
vi om VÖF.
21/2 Träffade FaCO socialstyrelsen och fick se deras informationsmaterial kring barn som är placerade långsiktigt. Informationsfilmen som beskriver skillnaden mellan
VÖF och adoption, den finns att se på deras hemsida.
25/2 Samverkansmöte med BRIS
12/3 FaCO Årsmöte i Örebro
12-13/5 Seminarium med NOFCA vårt nordiska
samarbete

Hör av dig till oss!
Har du idéer om vad FaCO kan göra eller vill
du dela dina åsikter? Har du tips på ämnen eller
personer vi kan intervjua till Familjehemsnytt?

Hör av dig till oss!
Du når oss enklast via mailen, mejla@faco.nu.
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- vägen mot bra familje

Det är mycket att tänka på
vid ett uppdrag, många frågor
som inte finns något klart svar
på innan uppdraget men också att
frågor uppstår under uppdragets gång.
Handboken är till för att erbjuda information och
stöd för att du ska kunna känna dig bekväm och
professionell i din roll.Vår strävan har varit att ta
upp det mesta som gäller för familjehemsföräldrar,
jourhem, kontakt- och avlastningsfamiljer.
Förutom det praktiska kring uppdragen förklarar
vi olika begrepp som kan vara bra att känna till.Vi
berättar om rättigheter och skyldigheter, om vad
som gäller beträffande ekonomi, avtal och andra
överenskommelser.
Du kan även läsa om lagar och paragrafer och som
bilagor finns bl.a. blanketter för avtal och genomförandeplan.
Handboken består idag av drygt 150 sidor, inklusive bilagor.

Några av rubrikerna i Handboken
• ABC-fakta
• Bra att tänka på inför uppdragen
• Beskrivningar av de olika uppdragen
• Barns behov – anknytning och umgänge
• Utbildning och Handledning
• Ekonomi
• Avtal
• Genomförandeplan
• Försäkring
• Vårdnadsöverflyttningar
• Avslutning av familjehemsvård
Beställ Handboken idag!
Idag finns handboken endast på nätet. Detta för att
den alltid ska vara aktuell, då vi uppdaterar den vid
behov.
Om du inte redan har en kod, kan du enkelt beställa den via vår hemsida: www.faco.nu.
Som medlem får du koden till det förmånliga
priset 140,- (450,- för icke medlemmar), vilket är
en engångssumma. Handboken uppdateras kontinuerligt och på det viset har du alltid tillgång till
aktuell information.

www.faco.nu
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Tema

Anknytning
Matchningsprocessen

Matchningsprocessen
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Matchningsprocessen

Att bli familjehem är inte
alltid så lätt och speciellt inte
om matchningen blir fel.
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Foto: Annsan Palmborg

Tema

Välkomna på läger
till Uskavi!
26- 29 maj 2022
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 förskott. Betalas alltså inte på plats. Kolla med placerande kommun 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 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. Elektrisk tjur och hoppborg kommer att finnas från
och med fredagen.
Kort sagt; Tillsammans skapar vi en underbar helg! Tillfällen till gemensamma lekar mm 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 och skall vara inne senast 15/4.
OBS! Du är bokad i samband med att din betalning är FaCO tillhanda. Först till kvarn gäller!
Vid frågor ring Camilla Skog 070-516 72 72 eller maila till camilla.skog@faco.nu.
Mer information/detaljer kommer till anmälda då helgen närmar sig.
Vi ses på Uskavi!
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Hon kallades
HEMMASITT
AR

Om skolan, tåra

rna och kampen
i hallen
Av: Nadja Yllner

E

Hon kallades he
mmasittare
är en bok för al
la som brottas
med sitt barn
i hallen på
morgonen, alla
som mutar,
tjatar, vädjar oc
h kämpar
med att få barn
et till skolan.
Här ges igenkä
nning och råd.
Varför är det så
många barn
som inte längre
klarar av att
gå till skolan?

Information om
svensk socialtjänst
på flera språk
Den senaste tidens desinformationskampanj där det framförs falska
uppgifter om socialtjänstens arbete,
bland annat i sociala medier, har
ökat behovet av korrekt information.
Därför har Socialstyrelsen sammanställt information och samlade länkar
till material som rör socialtjänstens
område, både på svenska och på flera
andra språk. Det finns även svar på frågor om LVU, lagen om vård av unga,
på svenska, arabiska, ryska och engelska.
Källa: Socialstyrelsen

Kroppslig integritet

p är deras
Alla barn ska få lära sig att deras krop
sådant
egen och att de har rätt att säga ja till
som inte
de vill göra, men också nej till sådant
känns bra.
ps signaler
Om man kan lyssna på sin egen krop
känslor
blir det också lättare att förstå andras
veta att
få
och gränser. Även små barn behöver
a på.
lyssn
deras känslor är viktiga och värda att
är
det
att
Respektera barnets gränser och visa
Upp
ar.
okej att säga nej till kramar och puss
a
kram
muntra till exempel inte ett barn att
och
någon om det uttrycker att det inte vill,
kittla inte ett barn som har sagt nej.
, en
Låt också barnet få tillgång till ensamtid
då
sig
möjlighet att kunna stänga en dör r om
kan
ten
och då, och visa respekt för att sexualite
et
grit
inte
s
kännas privat. Ett sätt att stärka barn
er
tyck
de
är att låta dem öva på att berätta vad
barnet
om, och vad som inte känns bra. Tycker
i
mad
om att kli kliat på ryggen, eller kam
var
och
bra
håret? Låt det tala om var det känns
et
barn
du
det inte känns skönt. På det sättet lär
det
att
och
att berätta vad det vill och inte vill,
hjälper
kan bestämma över sin egen kropp. Det
sig att
lär
de
barnen att lära känna sig själva och
Man
r.
olika personer kan tycka om olika sake
a sätt man
kan också prata med barn om på vilk
inte
kan visa att man vill något, och att man
annan
on
vill, och att man aldr ig får tvinga någ
att göra saker den inte vill.
a: RFSU
				 Käll

KROPPEN HÅLLER
RÄKNINGEN:

hjärna, sinne och kr
opp vid
läkning efter psykisk
t trauma

Traumatiserade människor
finns överallt. I Sverige
växer ett av fem barn up
p i en familj med missbruk, 1-2 bar n i varje sko
lklass mobbas under uppväxten och en av tio svensk
a kvinnor har någon
gång i sitt liv utsatts för sex
uella övergrepp.
Modern forskning visar
att den här typen av
traumatiska upplevelser bo
kstavligen omfor mar
både kropp och hjärna oc
h försämrar de drabbades
för måga att känna glädje
, engagemang, självkontroll och tillit.
I boken Kroppen håller
räkningen erbjuder traum
aspecialisten Bessel van de
r
Kolk ett nytt perspektiv
på trauma och går igeno
m
innovativa behandlingar
som öppnar nya vägar till
återhämtning och skänker
hopp om ett harmoniskt liv.

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

Antingen så hittar jag en väg,
eller så skapar jag en.

Foto: Pexels

Philip Sidney

Nästa nummer

Tema: Barnens röster

I nästa nummer kommer man kunna läsa om Barnens röster.
Undersökningar kring både placerade barn och biologiska
barn i familjehem. Intressanta intervjuer, låt barnen berätta!
Skriv till oss nu på Familjemhemsnytt och dela med dig av
dina erfarenheter.

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 maj och tidningen
kommer i din brevlåda i mitten av juni.

www.faco.nu

