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Tema
Nätverk
Familjevårdens Centralorganisation för
familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

Hej!
Vi på FaCO hoppas att ni har haft en riktigt skön sommar.
Nu börjar vårt arbete att dra igång igen och det händer en del
nytt och roligt.Vi fick bland annat innan sommaren det glada beskedet att vi tilldelats mer medel som ger oss möjlighet att träffa
er medlemmar och framförallt ge er inom familjehemsvården
möjlighet att träffa varandra.
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Det här numret av Familjehemsnytt handlar just om nätverk.
Familjevårdens Centralorganisation
är en ideell organisation som vänder
sig till alla som arbetar med barn,
ungdomar och vuxna, vilka omfattas
av insatser från socialtjänsten.

Att nätverka med andra familjehem är något som de flesta av
oss uppskattar. När vi var på läger i Uskavi hade vi egen tid för
föräldrar, det var mycket omtyckt och vi fick till oss att man önskade mer tid för samtal. På lägret lyfte vi också frågor om pappor
skulle vilja träffas på egen hand, antingen med eller utan barn.
Skriv gärna till oss och tyck till i den frågan.

Kansli
FaCO
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:-

Att nätverka är också viktigt för barnen. Att barnen får känna
att de inte är ensamma om att ha fått ett nytt hem. Och barnen
har sitt egna nätverk som både kan vara en tillgång eller hinder.
Ibland flyter samarbetet på bra och ibland kärvar det… ibland
ställer det till oro, oordning, rädslor. I värsta fall hot, våld och
att hastigt ryckas iväg, ta skydd. Hur utbildade och rustade är vi
familjehem för att hantera detta och vad får vi för stöd för alla de
känslor som väcks inom oss?

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. 4/2022 utkommer i december.
Manusstopp 1 november.

Med vänliga hälsningar
Niina, Ordförande i FaCO
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Ni förstår, i det här ämnet finns det
mycket att prata om. Jag hoppas att
vi får flera möjligheter att träffas och
just prata med varandra om svåra
men också roliga saker.
Vill du att vi hittar på något i närheten av er, tipsa oss gärna på mejla@
faco.nu.

- vägen mot bra familje
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Hur är det att vara familjehem till någon i ens eget nätverk? Hur
påverkas relationen till släktingen vars barn man tar hand om?

Funderar du kring ersättningar,
vårdnadsöverflytt, avtal, avlastning eller bara vill veta mer vad
ett uppdrag kan innebära?

Vi har försökt att skriva ner så mycket som möjligt som är
bra att veta och samlat det i en handbok. För att den alltid
ska vara så aktuell som möjligt så finns den att ladda ner på
vår hemsida.
Som medlem kan du köpa koden till det förmånliga priset
140 kr. Du hittar mer information på vår hemsida,
www.faco.nu, klicka på Handboken i menyn.

www.faco.nu
Trycksak
3041 1011
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Ring vår
medlemstelefon!
070-735 86 09
Vi hjälper dig reda ut frågor runt
ditt uppdrag som familjehem.

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?

Innehåll
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Nu ser vi fram emot
en spännande höst
Vi har två inbokade föreläsningar och planerar just nu
aktiviteter för våra barn och ungdomar.
Till exempel så erbjuds Jump yard i Åre den 22 oktober.
Besök våra sociala medier så ni inte missar det!
Om ni inte har möjlighet till sociala medier, skriv till
FaCO eller ring så hjälper vi till med att ge er information.
Styrelsen arbetar aktivt med planering för aktiviteter,
utbildningar, stöd för våra FaCO-familjer m.m.Vi fortsätter att hålla kontakten och träffa våra politiker, SKR,
Socialstyrelsen samt andra viktiga aktörer för att lyfta
svensk familjehemsvård!

Hör av dig till oss!
Du når oss enklast via mailen, mejla@faco.nu.

Lite om vad som hänt i FaCO under sommaren
1 juni: Medverkade FaCO i ett möte med regeringskansliets utredningssekreterare Elisabeth Axetorn för att
för FaCO:s räkning svara på frågor gällande vårdnadsöverflytt och nationella adoptioner.
5 juni: Regeringen har röstat igenom ändringar som
rör barn och ungdomar placerade enligt LVU. Förändringarna träder i kraft 1 juli.
Vi tycker några av förslagen är bra men vi ser att de
andra förslagen som ligger på bordet och förhoppningsvis röstas igenom framöver, kan komma att ge barnen
större trygghet, familjehemsföräldrar bättre förutsättningar och biologiska föräldrar en tydlighet.

FaCO fick aldrig frågan om att vara en remissinstans i
de frågor som nu röstades igenom av regeringen.
4 juli: Vi skickade in ett remissvar på utredningen
“Barnens bästa vid fortsatt vård enligt LVU” med Anders
Hagsgård i spetsen. FaCO ställer sig bakom de förslag
som föreslås, om de röstas igenom vore ett steg i rätt
riktning för barnens bästa. Förstås har vi ytterligare några
önskemål. Du kan läsa delar av remissvaret på sidan 4
och 5 i detta nummer och i sin helhet på hemsidan.
Semester har vi haft, men självklart har vi svarat på
medlemstelefonen för er som ringt oss.
Nr 3 2022 | Familjehemsnytt

3

Foto: pexels.com - Snapwire

Barn med trauma
berättar också om starka
känslor av ilska och vrede.
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Besök i Bergs kommun
I början på året kom en inbjudan från
Bergs kommun, via Tove Asplund. Hon
skulle för första gången samla familjehem
och kontaktfamiljer för en gemensam dag
på Östnorbuan i Hackås.
Den 21 maj bar det av och FaCO´s ordförande Niina
Stenander tog sig upp till Östersund i Jämtland, där
plockades hon upp av Tove och tillsammans tog de sig
till fjällbuan.

Huvudsyftet med dagen var att vuxna och barn skulle få
möjlighet att träffas. Men aktiviteter fanns det gott om,
förutom alla möjliga olika leksaker fanns möjlighet att
rida häst och kärna smör. Det var en uppskattad dag där
barnen kunde leka fritt och vuxna prata med varandra.
Vi tackar Bergs kommun, Tove, alla på Östnorbuan och
förstås familjer och barn för en väldigt fin dag.
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Bris stödgruppshelg för barn
som växer upp i familjehem

FaCO kan glädjande meddela att i höst
kommer Brismottagningen i Göteborg,
Västra götalandsregionen, ha två stödgruppshelger för barn 7-12 år som växer
upp i familjehem.
Göteborg tillfälle 1: 10-11 sept + 8 okt
Göteborg tillfälle 2: 12-13 nov + 3 dec

Utöver gruppstöd har de sin mottagning där de även
möter barn individuellt I allt deras arbete i väst sträcker
de sig över hela Västra Götaland och Halland.
Bris erbjuder också föreläsningar för familjehemsföräldrar, professionella samt utbildningar

För de familjehem som inte tillhör
Västra götalandsregionen har Bris regioner i
landet också gruppstöd till samma målgrupp
Stockholm:

8-9 okt och 29 okt
samt 19-20 nov och 3 dec

Gruppstöd är inte en terapiform utan ett stöd där Bris
möjliggör för barn att träffa andra i liknande situation.
Bris har lång erfarenhet av olika former av grupper och
samtal med barn. De upplever hur barnen i grupperna
får ökad Kasam vilket stärker självkänsla samt normaliserar deras upplevelser och känslor. De utgår från vår
metodbok som de också utbildar andra gruppledare i.
På deras hemsida finns information riktat till barn:
“För dig som bor i familjehem | Bris - Barnens Rätt i
Samhället”

Linköping:

12-13 nov och 3 dec

Malmö:

27-28 aug och 1 okt
samt 29-30 okt och 3 nov

Göteborg:

10-11 sept och 8 okt
samt 12-13 nov och 3 dec

Umeå:

10-11 sept och 8 okt
samt 26-27 nov och 17 dec

Varje gruppstödshelg är tre heldagar och gruppens
storlek brukar vara ca 5-8 barn. De rekommenderar
att barnet ihop med en vuxen kommer och hälsar på
Bris innan de bestämmer sig. De har mysiga lokaler och
många barn trivs där, det gör att det är lättare att förstå
vad en ska tacka ja eller nej till.

Onlinegrupp

Stödet är kostnadsfritt i höst!

Ny grupp startar i höst.Vi ses via chatt 1 gång i veckan,
totalt 6 träffar
Källa: Bris,Västra Götaland
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“Stirra dig inte blind på en stängd dörr,
det kan finnas en öppen dörr bredvid”
-Nalle Puh

Nästa nummer

Tema: Umgängesrätt

I nästa nummer kommer man kunna läsa om umgängesrätt.
Hur tänker vi kring umgängesrätt? 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 livsberättelse, era frågor, 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 november och tidningen
kommer i din brevlåda i mitten av december.

www.faco.nu

