Nr 2 2022 Årgång 39

Tema
Barnens röster
Familjevårdens Centralorganisation för
familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

Hej!
Det här är min premiär som skribent på ledarsidan. Jag blev
vid årets årsmöte vald till Ordförande i FaCO. Det är ett uppdrag som jag tar mig an med stor respekt och ödmjukhet.
Det känns också kul och hoppfullt, i styrelsen finns nu en
bra mix av erfarna och nyaledamöter.Våra olika kompetenser
och personligheter stärker oss som lag. Jag hoppas att vi kan,
nu när pandemin lättat, sprida känslan av gemenskap mellan
oss alla.Vi vill ut och träffa er, och vi vill möta nya medlemmar. Fortfarande idag är det många inom familjevården som
inte känner till att vi finns- det vill vi förstås ändra på. Just nu
skriver jag detta på ett hotellrum i Östersund, jag har träffat
familjehem från Bergs kommun.Vi åker gärna runt i landet
och presenterar oss, för familjehem, socialtjänst och politiker.
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Familjevårdens Centralorganisation
är en ideell organisation som vänder
sig till alla som arbetar med barn,
ungdomar och vuxna, vilka omfattas
av insatser från socialtjänsten.
Kansli
FaCO
c/o Niina Stenander
Holmestadsvägen 43
533 91 Götene
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:-

Apropå politiker, det pågår mycket inom politiken och familjehemsvården. Det är ett viktigt år då många olika utredningar
och förslag till ändringar av lagen ska upp till beslut. Det är
svårt att hänga med vad som är förslag och vad som ska röstas om.

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.
Nästa utgivning
Tidningen utkommer med 4 nr. per år
Nr. 3/2022 utkommer i september
Manusstopp 1 augusti.
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I förra numret kunde ni läsa om
Camilla Waltersson Grönwall (m)
som initierat en utredning som leds
av Anders Hagsgård, den remissen
har vi svarat på och publicerar svaret på hemsidan, förmodligen innan ni läser detta. I detta nummer
hade vi hoppats på att intervjua
riksdagsledamoten Carina Ohlsson
(s) som leder en annan utredning.
Dessvärre har vi trots flera försök inte lyckats nå henne. Men
vi fortsätter förstås försöka.
Önskar er alla en fin sommar!
Niina Stenander
Ordförande i FaCO

Nyhet från nästa nummer!
Frågespalt, maila dina frågor till
familjehemsnytt@faco.nu märk i rubriken
“fråga juristen” eller “fråga psykologen”

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.

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
Ny lag från 1 juni
Ett nytt brott för hedersförtryck har införts i
brottsbalken.
Den nya brottsbeteckningen innebär en
strängare straffskala för den som upprepat
begår vissa brottsliga gärningar mot en person med ett hedersmotiv och där gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av
personens integritet och varit ägnade att
allvarligt skada personens självkänsla.
Straffet ska vara fängelse i lägst ett och
högst sex år.

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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Årsmötet 2022
FaCOs årsmöte hölls i Örebro 12 mars på Makeriet,
både digitalt och fysiskt.Väldigt roligt att så många hade
anmält sig att delta. Efter årsmötet och avtackningar
bjöd FaCO på lunch. Många trevliga samtal blev det.

har ett år kvar. Årsmötet beslutade att följa styrelsens
förslag för valberedning enligt följande:
Åsa Gustavsson Ett år kvar (Sammankallande)
Silvia Persson Nyval 2 år (Röstades fram under mötet)

Inga motioner hade inkommit men vi pratade tillsammans och en medlem efterlyste en folder för att kunna dela ut till de familjehem som ännu inte är medlemmar. En medlem påtalade att FaCO fyller 40 år nästa
år (2023) och att styrelsen borde utse en arbetsgrupp
som kan börja arbeta med det. En medlem framförde en
önskan om att FaCO ska arbeta för att familjehem ska
ha någon typ av a-kassa och tjänstepension.

Årsmötet ger ett varmt tack till de avgående styrelsemedlemmarna: Anneli Abrahamsson, Ulrica Martinsson, Kerstin Öberg och Carina Ferm. Årsmötet
tackade även av Barbro Bengtsson och Anneli Hed
som har varit med i valberedningen. De som inte var
närvarande på årsmötet får ett presentkort för blommor via posten.

Årsmötet beslutade att välja Tobias Andersson som
revisorssuppleant, Nyval 2 år. Revisor Pär Gustavsson

Årsmötet beslutade att nästa årsmötet ska genomföras 2:a
lördagen i mars 2023. Skicka ett mail till mejla@faco.nu
om ni vill ta del av Årsmötesprotokollet.

Styrelsens sammansättning 2022
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ORDFÖRANDE

VICE ORDFÖRANDE

NIINA STENANDER
Götene

ANNE ARONSSON
Fjugesta

KASSÖR

SEKRETERARE

JEANETTE SPINDEL
Trollhättan

CATARINA EKERVALL
Strängnäs
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LEDAMOT

LEDAMOT

CAMILLA SKOOG
Enköping

ANN-LOUISE LARSSON
Uddevalla

NY! LEDAMOT

LEDAMOT

MONIKA TÖRNQVIST
Nykvarn

ANN LILIUS
Möklinta

NY! LEDAMOT

NY! LEDAMOT

MARIA WINTER
Uddevalla

JENNI ANDERSSON
Offerdal

NY! LEDAMOT

PATRICIA WALLDIN
Skövde
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Riksläger i Uskavi 2022!
Äntligen var det dags för årets riksläger på Uskavi, som vi har längtat. Vi hade naturligtvis hoppats på sol och värme hela helgen men prognosen visade tyvärr ihållande
regn, Suck! Men vi hade faktiskt tur och klarade oss med enstaka regnskurar.
Vi var fler familjer än vanligt som hade anmält sig och det var ju en hel del nya ansikten, som vi såg fram emot
att få träffa. Efter hand som deltagarna kom och installerade sig där de skulle bo kom de till Masmästaren för
fika och mingel. Tjuren sattes i gång och det börjades att elda i den badtunna som vi hade hyrt in.
Till middag blev det på tacobuffé som vanligt och den serverades i Uskavigårdens vackra matsal, vi fick också
information om programmet för helgen. Senare på kvällen var det några som tog sig ett bad i badtunnan.
Efter frukosten på fredagen så gick nästan alla till stenbrottet, när vi kom tillbaka så satte vi upp hoppborgen.
Efter lunchen så åkte ett gäng ungdomar i väg till Lindesberg för att spela paintball medan de andra barnen
och vuxna följde med biologen Urban på upptäcktsfärd nere vid stranden.Vi grillade korv till mellanmål och
några gick tipspromenad och badade i tunnan. Efter middagen blev det disco för barnen och föräldrarna kopplade av med fika i Masmästaren.
Efter frukosten på lördagen samlades vi föräldrar (utan barn) för att kunna prata med varandra och ta del av
varandras erfarenheter. Många har varit familjehem länge och vissa är helt nya och då är det bra att man kan
dela med sig av den erfarenhet som vi besitter, samtalen var mycket uppskattat.
Efter lunchen kom Anna-Karin och gav oss en lektion i att arbeta med lera, det var uppskattat av både små och
stora barn. Korvgrillning till mellanmål även på lördagen och efter det, nytt för i år var skattjakten.
Efter middagen bjöds det på glass med alla tänkbara tillbehör i Masmästaren med efterföljande disco.
På söndagen vaknade vi upp till strålande sol, men då var det dags för städning och frukost och efter det hemfärd.
Enligt utvärderingarna som alla fyllde i så var alla glada och nöjda efter en underbar helg och längtar redan till
nästa läger.
Monica Törnqvist
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Avsändare:
FaCO
c/o Ann-Louise Larsson
Samnerödsvägen 14 a
451 32 UDDEVALLA

Foto: Annsan Palmborg

Jag tror på att vara stark när
allt annat går fel. Jag tror på en
morgondag och jag tror på mirakel
Audrey Hepburn

Nästa nummer

Tema: Nätverken

I nästa nummer kommer man kunna läsa om Nätverket.
Hur är det att vara nätverkshem? Hur fungerar familjehemmets nätverk? Hur ser det ut runt oss och barnen? Hur är det
hos er? Skriv till oss nu på familjehemsnytt och dela med dig
av dina erfarenheter! Vi vill höra era livsberättelser, era frågor
och era tips!

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 augusti och tidningen
kommer i din brevlåda i mitten av september.

www.faco.nu

