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Umgänge
Årets första nummer av Familjehemsnytt ligger nu i din hand. 
Vi brukar säga att alla våra barn bär på mer eller mindre trauman, 
att lyftas upp ifrån ett sammanhang till ett annat och helt plötsligt 
är allt du känner till borta och barnet ska hitta trygghet och kny-
ta an igen. Men det finns också barn som bär på trauman, våld, 
övergrepp och minnen som få av oss kan relatera till. Det finns 
så mycket att skriva på ämnet och vi har haft förmånen att lyssna 
till flera duktiga föreläsare under hösten som jag vet kommer att 
skriva lite i detta nummer. Så jag lämnar ämnet i den här spalten 
här. 

Jag vill också få plats att berätta om allt som händer i FacO. ”våra 
frågor” ligger högt upp på den politiska agendan. Bara det att 
man har tillsatt en minister för socialtjänsten visar på ett tydligt 
fokus på ”våra frågor”.  Vi på FaCO kommer förstås att arbeta 
hårt för att vi ska få till de förbättringar vi eftersträvat så länge. 
Att vi sedan tidigare har en god relation med Camilla Waltersson 
Grönvall (Sveriges socialtjänstminister) är förstås oerhört posi-
tivt, vi planerar för en ny intervju med Camilla under våren, det 
ska bli intressant att se vad hon har att säga, men vi ser också att 
andra politiker är intresserade av våra frågor. 

Att uppleva lite vind i seglen är förstås skönt, men också tufft, nu 
vill vi extra mycket och alla i styrelsen kämpar för att ta tillvara 
på det läge vi befinner oss i. 

Vi arbetar också med att och förnya oss, till exempel arbetar vi 
med en ny hemsida där ni medlemmar ska kunna logga in och få 
lite mer information än andra som tittar in på sidan. 
Vi har skapat en liten film om FaCO som finns att se på hem-
sidan och rullar ibland på sociala medier. Vi planerar för 40 års 
festen där Tusse är den hemliga gästen och snart påbörjas förbe-
redelserna för rikslägret på Uskavi och vår medverkan, med egen 
monter för första gången på Barnrättsdagarna i Karlstad. Dessut-
om ska vi i år försöka hitta fler tillfällen att ses, så det är full-
späckat med andra ord. Glöm inte att följa oss på sociala medier 
för att kunna ta del av allt som sker. 

Med vänliga hälsningar 
Niina, Ordförande i FaCO
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FaCO deltog vid Barnrättskonversationens seminarium 
den 20 januari. Catarina och Monica, deltog på plats i 
Stockholm och fick chansen att prata om våra frågor 
med flertalet politiker, bland annat Märta Stenevi, språk-
rör för miljöpartiet och Martina Johansson, riksdagsleda-
mot för centerpartiet.

Niina Stenander (ordförande i FaCO) deltog digitalt 
och reflekterade över hur eniga alla är över vad som 
brister och vad som behöver göras. ”Flera av de punkter 
vi lyft, lyftes idag igen, nu måste beslutsfattare säkerställa 
att lagstiftning och arbete med kompetensutveckling får 
förändringar att ske”, säger hon.

Dagen inleddes med Camilla Waltersson Grönvall, 
socialtjänstminister moderaterna, som vill se ändringar, 
barnen måste bli lyssnade på , inget barn ska behöva dö, 
eller vara rädd. Flera ändringar i den riktningen är på 
gång, sammanfattar vi hennes ord med.

Barnrättskonversationen är en nystartad arena för or-
ganisationer som arbetar med barns rättigheter utifrån 
Barnkonventionen. Barnrättskonversationen är ett initia-
tiv från Reform Society.

Seminariets Öppnings anförande hölls av Socialtjänst-
minister Camilla Waltersson Grönwall följt av olika 
föreläsare om:
Hur lever vi upp till barnkonventionen? -Unicef Sverige
När barn utsätts för allvarligt våld -Stiftelsen Allmänna 
barnhuset och Friends
Kan vi leva upp till barnkonventionen? - Barnombuds-
mannen  
Samma rättigheter men olika förutsättningar -FUB, Ge-
neration Pep, Rädda barnen och Sveriges stadsmissioner
När barns rättigheter måste försvaras -Barnrättsbyrån 
och Maskrosbarn
Likhet inför lagen -Polismyndigheten
Barnens röster -BRIS
Barnets bästa i vård under tvång -SIS Statens institu-
tionsstyrelse
Klarar det offentliga uppgiften som ställföreträdande 
förälder? - Knas hemma och SOS barnbyar.

Du kan se Seminariet i sin helhet genom att besöka 
https://www.barnrattskonversationen.se 
Missa inte det!

FaCO on tour...
Barnrättskonversationens seminarium 20 januari

FaCO var inbjudna att delta på en konferens om 
alkohol- och drogrelaterade fosterskador, FASD/FAS, 
anordnad av FAS föreningen, vi tackade ja, FaCOs Niina 
och Catarina fick lyssna till olika experter, forskare och 
praktiker i ämnet. 

Vi har bla fått till oss hur alkohol tar sig in i embry-
ot och kan i ett tidigt skede ge skador som barnet får 
leva med resten av livet samt kunskao/vetskap om hur 
enskilda celler och vårt DNA påverkas av alkoholexpo-
nering och vad det innebär för dem som drabbas.

Mammans och pappans alkoholkonsumtion innan kon-
ception (befruktning) kan också påverka fostret. För er 
som misstänker att era barn har FAS/FASD kan ni läsa 
mer på fasportalen.se

“Fokus FAS, lärorikt och inspirerande om  
fosterskador av alkohol
Fokus FAS, den första svenska FAS-konferensen, gav 
mersmak för såväl deltagare som arrangör. Två intensiva 
dagar på Ågrenska gav barnläkare, barnpsykologer och 
andra yrkeskategorier massor av ny kunskap om alko-
holrelaterade fosterskador.  

Konferensen Fokus FAS lockade omkring 120 deltagare 
varav drygt hälften deltog på plats på Ågrenskas anlägg-
ning på Lilla Amundön utanför Göteborg. Sveriges och 
Norges främsta experter och mest meriterade forska-
re och praktiker behandlade ämnet alkoholrelaterade 
fosterskador ur flera olika perspektiv under de båda 
konferensdagarna. Kunskap om alltifrån hur enskilda 
celler och vårt DNA påverkas av alkoholexponering till 
vad det innebär för dem som drabbas och deras anhöri-
ga i ett livstidsperspektiv förmedlades till en intresserad 
åhörarskara. Utöver det gavs en hel dags presentation 
av hur man arbetar med utredning, diagnosticering och 
uppföljning av familjer på Nordens enda kompetenscen-
trum för alkohol- och drogskador i norska Arendal.

”En utmärkt anordnad konferens om ett viktigt ämne 
där okunskapen är stor” skriver en av deltagarna i sin 
utvärdering. ”Bästa utbildningen på många år!” skriver 
en annan. Vi i FAS-föreningen är oerhört tacksamma för 
alla föreläsare som gjorde dessa dagar möjliga genom att 
bidra med sin tid och stora kunskap. Just den höga ve-
tenskapliga nivån lyftes fram av många deltagare. Mellan 
föreläsningarna fanns tid för spännande möten mellan 
professionella från olika discipliner och en inspirerande 
atmosfär genomsyrade dagarna på Ågrenska. 

FAS konferens 9-10 februari
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Ska du på Barnrättsdagarna 18-19 April? Kom 
och besök oss i vår monter. 

Temat 2023  är “Varje barns rätt till en uppväxt fri från 
våld”. Varje barn har rätt att växa upp under trygga för-
hållanden och att får en uppväxt fri från alla former av 
våld. Barnaga, övergrepp, psykiskt och fysiskt våld strider 

mot såväl barnkonventionen som Europarådets sociala 
stadga. Barnrättsdagarna är en mötesplats som vill upp-
mana och stödja olika verksamheter, myndigheter och 
organisationer att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. 
Det innebär att både den enskilda medarbetaren och 
hela verksamheten arbetar rättighetsbaserat och har stra-
tegier för arbetet med att genomföra barnkonventionen. 
För mer information besök www.barnrattsdagarna.se

Genom Fokus FAS har ett hundratal yrkesverksamma 
inom hälso- och sjukvården fått baskunskap och verk-
tyg att använda då de möter barn med misstänkt FAS. 
Kunskap som vi hoppas får spridning och kommer till 
nytta för barn, ungdomar och vuxna med FAS över hela 
landet.

Konferensen som helhet, från programupplägg till 
konferensanläggning och mat, fick högsta betyg när 
deltagarna efteråt skattade hur nöjda de var. En så 

överväldigande respons var mer än vi vågat hoppas på 
och det sporrar oss att fortsätta vårt arbete. En ingående 
utvärdering av arrangemanget är redan påbörjad för att 
ligga till grund för nästa konferens med fokus på FAS. 
Vår målsättning är att den ska bli ännu bättre!

/Katarina Wittgard, verksamhetsansvarig FAS-föreningen” 
Källa: Fasportalen.se

FaCO har en egen monter på Barnrättsdagarna  
18-19 april i Karlstad

Märta och Catarina på Barnrättskonversationens 
seminarium.

Catarina på Barnrättskonversationens 
seminarium.

Niina och Catarina på FAS konferens.

Monica och Martina på Barnrättskonversationens 
seminarium.

 Nr 1 2023  |  Familjehemsnytt        5



 Nr 1 2023  |  Familjehemsnytt        15

Kristi Himmelsfärds helgen är vikt till träff med 
familjehem där både biologiska och placerade 
barn/ungdomar är med. Vi umgås under lätt-
samma 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 bädds-
rum), eller om man har husvagn/husbil/tält och 
behöver boka elstolpe.

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 samlings 
rummen i Masmästaren. Lakan, handdukar och 
städning ingår inte.

Under hela vistelsen kan man spela minigolf, 
hyra kanot och fiska från bryggan, bada (!) spela 
volleyboll mm. 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 kom-
mer också att ges.

OBS! Anmälan är bindande om du avbokar 
efter sista anmälningsdagen. Plats går dock att 
överlåta till någon annan. Anmälan görs på Fa-
COs hemsida www.faco.nu och skall vara
inne senast 30/4. 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 73 
eller maila till camilla.skog@faco.nu
Mer information/detaljer kommer till anmälda 
då helgen närmar sig.

Välkomna på läger 
till Uskavi!
18-21 maj 2023

Längtar ni efter en plats där ni kan träf-
fa 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.

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.

För helpension torsdagkväll–
söndagmorgon 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!)

Vi ses på Uskavi!



www.faco.nu

I nästa nummer kommer man kunna läsa om Ersättningar, 
arvoden och omkostnader, hur påverkas barnen? Ser det lika 
ut i landet? Hur påverkas uppdragstagaren? Vad behöver vi 
tänka på? Skatter mm. 
Skriv till oss nu på familjehemsnytt och dela med er om era 
erfarenheter! Vi vill höra era livsberättelser, era frågor och 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 maj och tidningen 
kommer i din brevlåda i mitten av juni.

Nästa nummer   Tema: Ersättningar, arvode och omkostnader

FaCO vill passa på
att önska er en 

Glad Påsk och 
en härlig vår!
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