Mötesplatsen inom

familjehemsvården

Innehåll

6

12
22
Familjehemmet

2

3

Familjehemsbanken och familjehemmet.se

4

Allmän info om att bli uppdragstagare

6

Varför behövs du?

7

Familjehem

10

Intervju med jourfamilj

12

Jourhem

14

Kontaktfamilj

16

Kontaktperson

20

Våga ta steget, du behövs

22

Familjevårdens
Centralorganisation

Familjehemsbanken
– en viktig mötesplats
Familjehemsbanken är en digital mötesplats för personer som är intresserade av att öppna upp
sitt hem som exempelvis familjehem och handläggare inom familjehemsvården.
Vi som har grundat familjehemmet.se och Familjehemsbanken heter Anne och Andreas Aronsson. Att vårt liv ser
ut som det gör idag hade vi aldrig kunnat ana 2004 när vi
för första gången blev familjehem. Resan som man gör
tillsammans med barnet är fylld av skratt, omtumlande
och givande samtidigt som den kan vara väldigt svår. Det
bästa med att vara ett familjehem är att vi vet att vi verkligen har gjort skillnad för de barn som kommit till oss och
att vi har fått vara deras trygga famn när de behövt oss
som mest.
familjehemmet.se
När vi gick i tankarna på att bli familjehem letade vi efter
information om familjehem på nätet. Då vi inte hitta-

de vad vi sökte bestämde vi oss för att starta en egen
hemsida, familjehemmet.se. Vår tanke var att det skulle
finnas en sida där man kunde läsa om praktiska saker
innan och under en placering, men även genom ett forum
”träffa” andra familjer som hade samma funderingar.
Familjehemsbanken
Genom åren märkte vi att det var svårt för socialtjänsten
och familjerna att hitta varandra. Då föddes idén med en
familjehemsbank. Idag är Familjehemsbanken en viktig
mötesplats för personer som är intresserade av uppdrag
och kommuner/företag som letar efter fler trygga vuxna.

Du blir en
värdefull
extrafamilj!
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Att bli
uppdragstagare
Som uppdragstagare blir man en viktig person i en annan människas liv. Det är
inte ett lätt beslut, därför är det viktigt att man tänker igenom sitt beslut noga.
Vad behöver du tänka på?
Hur din familj ser ut spelar mindre roll, man kan
vara ensamstående eller i en relation, med eller
utan egna barn. Några vanliga krav är:

• Vid uppdrag som familje- och jourhem är ett
vanligt krav att barnet ska få ett eget rum. Ett
vardagsrum räknas inte som sovrum.

• Du ska vara en trygg vuxen som har tid, tålamod och ett engagemang utöver det vanliga att
stötta en annan människa i en svår situation.
Du har också en stabil och ordnad tillvaro, både
ekonomiskt och socialt.

• Det är viktigt att du är positiv till att ha ett nära
samarbete med socialtjänst, biologisk familj
och släkt, god man och andra viktiga personer
för barnet och instanser som vården, skolan
m.fl.

Att fundera på!
Vilka erfarenheter har
du som skulle kunna
vara värdefulla i ett
uppdrag?

Familjehemmet
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Varför behövs du?
Årligen får tiotusentals barn och unga vård enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Den vanligaste placeringsformen är familjehem.
Bakgrunden ser olika ut för de barn och ungdomar som behöver få komma till ett familje- eller
jourhem. Det kan finnas stora brister i omsorgsförmågan, ett aktivt missbruk, konfliktfylld relation mellan förälder och barn eller en sjukdom
hos föräldrarna. Det kan även handla om barnets
eller ungdomens egna problematik som medför
att det behöver placeras, som t.ex. en funktionsnedsättning eller beteendestörningar.

Barn som får insatsen kontaktfamilj kan ha en
liknande bakgrund, fast det kanske inte blivit
synligt ännu. Det är dessutom frivilligt, kontaktfamilj är något som föräldrarna själva ansöker
om. Som kontaktfamilj blir man en resurs för en
annan familj som behöver avlastning och stöd.
Kontaktpersoner hjälper ungdomar och vuxna
som behöver bryta sin isolering eller har behov
av ett utökat kontaktnät.

Att fundera på!
Många barn väntar just
nu på att få komma till
en trygg familj. Har du
möjlighet att öppna ditt
hem och hjärta för ett
barn eller ungdom?

Familjehemmet
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Familjehem
Som familjehem tar man emot barn, ungdomar eller vuxna under en kortare
eller längre tid i sitt hem för vård och fostran. Ett av målen man arbetar för,
är att barnen ska kunna flytta hem igen.
Det finns stora skillnader i att vara familjehem
mot att vara en ”vanlig” familj. Som familjehem tar du emot ett okänt barn eller ungdom i
din familj. Du öppnar också ditt hem för insyn
och granskning av socialtjänst och barnets
nätverk. Det är en stor utmaning, där man inte
vet hur det blir förrän barnet väl flyttat in.
Att vara familjehem är många gånger tålamodsprövande och energikrävande samtidigt
som det ger väldigt mycket tillbaka. Barn som
placeras har ofta större behov än de egna
barnen, på grund av de upplevelser de har bakom sig och att de blivit separerade från sina
föräldrar. Det är en stor utmaning där hela familjen påverkas och det kan krävas mycket tid
och tålamod innan barnet känner sig tryggt.

mang utöver det vanliga. I mångt och mycket
fungerar man som en vanlig förälder med
läxläsning, stöd i kompisrelationer, fritidsaktiviteter, går på föräldramöten och så vidare.
Man ansvarar för den dagliga omsorgen om
barnet.
En stor skillnad är dock att man inte är ensam
om föräldraskapet. Man samarbetar med de
biologiska föräldrarna och socialtjänsten för
att barnet ska få en bra och trygg uppväxt och
förhoppningsvis kunna flytta hem igen. En
viktig del i den processen, är att medverka till
att upprätthålla ett fungerande umgänge med
barnets biologiska familj.

Som familjehemsförälder krävs det att man
har det lilla extra tålamodet och ett engage-

Att fundera på!
Kan du tänka dig att vara
medförälder till barnet och
dela föräldraskapet med
de biologiska föräldrarna
och socialtjänsten?

Välkommen att bli familjehem hos oss!
Vi vill ge alla barn och ungdomar möjlighet att växa upp i en familj. Samtidigt vet vi att ett uppdrag som familjehem
ibland kan innebära mycket stora utmaningar. Med barnets bästa i fokus vill vi därför arbeta tätt ihop med er för att på
bästa sätt skräddarsy upplägget kring varje barn. Genom våra kunniga och erfarna familjehemssekreterare ser vi till
att ni får det stöd som ni behöver för att klara ert viktiga uppdrag. Vi kan också erbjuda kvalificerade insatser från vår
öppenvård. Vi arbetar aktivt med barnets biologiska nätverk och där har givetvis ni som familjehem en nyckelroll.
Låter detta som något för er? Varmt välkomna att höra av er, så berättar vi mer!

Mölndals Stad

Tel: 031-315 10 00 (kontaktcenter)

molndal.se/familjehem
Familjehemmet
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Vill du göra skillnad?
- Bli familjehem
Du som är vuxen och har en stabil livssituation kan göra en insats
genom att erbjuda din hjälp till ett barn, antingen som familjehem
eller som kontaktperson/kontaktfamilj.
Det finns föräldrar som inte på egen hand kan ge sina barn tillräckligt med stöd. Det
kan bero på att barnet eller ungdomen behöver extra mycket stöd eller att föräldrarna
av någon anledning inte kan ge barnet en trygg hemmiljö. Familjehemsvården är en
viktig del av samhällets stöd till utsatta barn. Du kan göra en insats genom att erbjuda
din hjälp till ett barn, antingen som familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Familjehem
Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma.
Då kan ett familjehem vara ett alternativ. Ett familjehem tar emot barn eller ungdomar
i sitt hem för att ge dem trygghet och gemenskap. Beroende på situationen kan det
vara för en kortare eller längre tid.

Läs mer på eskilstuna.se/blifamiljehem

Facebook

Kontakta oss
Telefon: Eskilstuna direkt 016-710 10 00
Måndag-torsdag 08.00-16.30 | Fredag 08.00-16.00
E-post: info@eskilstuna.se | familjehemsteamet@eskilstuna.se
Hemsida: www.eskilstuna.se

Instagram
Twitter
Linkedin
Youtube

”Det är en ära att få
vara familjehem”
Tanken hade funnits ett tag när Maria Halling och hennes man slutligen gjorde
slag i saken att bli familjehem. – Vi ville att våra biologiska barn skulle vara lite
äldre när vi tog emot första placeringen. Vår yngsta var fem år och den äldsta
femton när vår första placering flyttade in.
Hon har aldrig ångrat sitt val en sekund och
tvekar inte inför att uppmana fler familjer till att
bli familjehem.
– Det är det bästa vi har gjort! Det ger otroligt
mycket tillbaka att hjälpa barn som inte kan växa
upp i sina biologiska familjer. Vi har fått bli medföräldrar till ytterligare två barn förutom våra tre
biologiska. Det är fantastiskt, säger hon.
När familjen Halling bestämt sig för att bli
familjehem undersökte de både privata aktörer
och kommuner i närområdet och kände snabbt
att de ville jobba direkt mot kommunerna. De
skickade in intresseanmälningar till flera kommuner och påbörjade en utredning i en kommun. Men halvvägs igenom utredningen hörde
en annan kommun av sig och hade en treårig
flicka som behövde placeras i ett stadigvarande
familjehem.
– Kommunen tog över och gjorde färdigt
utredningen och när vi väl fått godkännandet
och beskedet att flickan skulle flytta in hos oss
tog det inte mer än ett par veckor innan inslussningen inleddes, berättar Maria Halling. Vid två
tillfällen träffades Maria med flickans dåvarande familjehem och vid den tredje inslussningsträffen flyttade hon in och har bott i familjen
permanent sedan dess.
Viktigt att biologiska barnen involveras
Redan under utredningstiden hade paret börjat
förbereda sina biologiska barn på vad det skulle
innebära att familjen blev familjehem.
– Det är viktigt att barnen också är med och
förstår vad som händer. De yngsta barnen tyckte det skulle bli jättekul, 15-åringen var kanske
lite mer motsträvig men när flickan väl kom
så tyckte han jättemycket om henne, berättar
Maria.

Familjehemmet
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Vårdnadsöverflytt naturligt steg
Parets första placering flyttade in under sommaren 2018 och familjen såg till att vara mycket hemma för att flickan skulle få trygghet och
kunna knyta an ordentligt.
– Det märktes tydligt på henne att hon blev
otrygg om vi satte oss i bilen och skulle åka
iväg. Vi höll oss mest hemma och gjorde små
utflykter till lekparken eller till stranden och jag
såg till att ha allt mitt fokus på henne i början,
berättar Maria.
Flickan, som nu fyller sju år i januari, är vårdnadsöverflyttad till Maria och hennes man.
– Det kändes som ett naturligt steg, berättar
Maria.
Dels underlättar det i vardagen för familjehemmet i kommunikationen med myndigheter, men
framförallt ger det trygghet och långsiktighet
både för flickan och för familjehemmet.

Sköter umgänget själva
Flickan har umgänge med sin biologiska mamma en gång i månaden. Då kommer mamman
hem till familjehemmet och tillbringar en hel
dag med familjen. Hon är med på allt som händer i vardagen, allt från matlagning till lekstunder, promenader eller aktiviteter. Nästan från
start har familjehemmet själva skött umgänget
utan socialtjänstens stöd.
– Jag märkte på flickan att hon blev mer orolig
och tyckte att de var jobbigt när socialtjänsten
var med. Vi började sköta det själva och det
har funkat väldigt bra. Jag skickar också en hel
del bilder och filmer från vardagen till hennes
biologiska mamma så att hon ska kunna vara
så delaktig som möjligt på håll. Jag försöker
tänka hur jag själv skulle vilja ha det om jag var
i hennes situation och agera utifrån det, berättar Maria.

Stor kärleksfull familj
– Det är en ära att få vara familjehem, ta hand
om någons dyrbara skatt. Få ge kärlek och
trygghet och öppna sitt hjärta och famn till en
ny familjemedlem. Såklart får man vara beredd
på en tuff första period vid inflytt men att få
se utvecklingen och hur barnet blir tryggare
och knyter an med tiden är så otroligt fint och
stort. Det ger också så mycket tillbaka till våra
biologiska barn att förstå att man måste hjälpa
andra. Deras empati, medkänsla och omtanke
för andra växer också i och med detta viktiga
uppdrag. Det är inte bara det placerade barnet
som behöver oss, vi behöver dem lika mycket
för att växa och utvecklas som medmänniska,
ge av vår kärlek och bli en stor kärleksfull familj
tillsammans, fortsätter hon.
Maria hoppas verkligen på att fler ska ta steget
att bli familjehem! Det finns så många barn
som väntar på en ny familj.
Artikeln publicerades på familjehemmet.se i
december 2021.

Gör skillnad för ett barn,
bli familjehem!
Varje år behöver tusentals barn och
ungdomar nya familjer att bo hos.
www.attvarafamiljehem.nu

Jourhem
Som jourhemsförälder bör du ha skinn på näsan och vara beredd på att ta emot
barn som behöver placeras akut och att det ibland inte blir som man tänkt sig.
Under tiden barnet bor i jourhemmet ska socialtjänsten utreda omständigheterna för att se vad
som är bäst för barnet i ett längre perspektiv.
Barnet bor en kortare tid i jourhemmet, tills det
antingen kan åka hem till sin familj igen eller
placeras i exempelvis ett familjehem.
Som jourhemsförälder bör du kunna hantera att
det ibland kan köra ihop sig på olika sätt och
att det ofta är snabba ryck som gäller. När ett
barn placeras akut kan det finnas många olika
anledningar bakom; misstankar om misshandel, omsorgsbrist eller att det finns en hotbild

mot barnet, exempelvis hedersrelaterat våld.
Tonåringar som är på rymmen från sina föräldrar på grund av relationsproblem är också en
ganska vanlig anledning.
Oavsett anledning behöver en jourhemsförälder
ha förmåga att se saker från den ljusa sidan
och ha en del social kompetens för att hantera
oroliga, arga och frustrerade föräldrar. Du behöver också ha förmågan att kunna känna empati
och försöka ha en förståelse för föräldrarna,
även om du kanske inte alltid förstår deras
handlande.

Att fundera på!
Barn som snabbt
blivit separerade från
sina föräldrar kan må
väldigt dåligt. Hur
skulle du bemöta ett
barn som befinner sig
i kris?

Familjehemmet
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Tillsammans gör vi
skillnad på riktigt!
Vill du öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom
Nu har du möjlighet att göra en insats vill du bli familjehem? Ni kan vara en eller två vuxna
med eller utan barn, från alla kulturer och sammanhang. Som familjehem erbjuder ni
trygghet, struktur och framför allt mycket glädje och hjärta.
Vi på Team Familjehem Småland ﬁnns alltid nära till hands för handledning
och stöd i alla sorts frågor, stora som små.
Alla barn och ungdomar är olika, så det är också vara familjehem.
Men alla våra familjehem måste vara riktigt bra.
Vi fungerar som en länk mellan familjehemmet och den placerande kommunen.

Vi är HBTQ-certiﬁerade och medlemmar i RFF
Vi är 1 av 20 verksamheter med
IVO-tillstånd och RFF-certifiering.
Använd kvalitetsäkrade verksamheter.

Uppdragsgivare och familjehem
Välkomna att kontakta oss på Team Familjehem Småland
Daisy Lindström, verksamhetschef tel. 0700910480 | daisy@familjehemsmaland.se
Box 125, 391 21 Kalmar
www.familjehemsmaland.se

Kontaktfamilj
Kontaktfamilj är en viktig insats då den många gånger är ett stort stöd för ett
barn och dess familj.
Som kontaktfamilj är du en ”vanlig” familj som
tar emot ett eller flera barn i ditt hem, vanligtvis
en eller två helger i månaden. Barnet tar då del
av din vardag och dina intressen. Om möjlighet
och behov finns, kan uppdraget även omfatta
att barnet bor hos dig under exempelvis en
vecka vid lov.
Det finns inga krav på särskilda kvalifikationer
för att bli kontaktfamilj, men du bör ha en stabil
livssituation samt tid, tålamod och intresse av
att ta emot ett barn.

Att fundera på!
Hur ser din vardag ut?
Har du tid och engagemang att finnas som
ett stöd för ett barn
eller ungdom, en eller
två helger i månaden?

Familjehemmet
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Kontaktfamiljens uppdrag handlar om att erbjuda en trygg miljö och att på olika sätt vara ett
stöd för barnet utifrån vad barnet behöver. En
huvudsaklig uppgift är att lyssna och finnas till.
Det är också viktigt att vara öppen för ett nära
samarbete med barnets förälder för att tiden
i kontaktfamiljen ska bli så bra som möjligt.
Uppdraget sträcker sig ofta över en längre tid
och kan pågå i flera år.

Insikten söker familjehem med
erfarenhet av barn och ungdomar med
neuropsykiatriska funktionsvariationer

Är du vårt nya familjehem?
Att bli familjehem hos Insikten är att bli utvald

Marcus Fröberg

marcus.froberg@insikten.info
070-828 26 49

Kontaktperson
Som kontaktperson är du ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom
eller en vuxen. Ni träffas ofta några gånger per månad och gör saker
tillsammans som att fika, gå och handla, gå på bio eller liknande.
Uppdraget kan se mycket olika ut, beroende på den enskildes behov. En kontaktperson kan ha stor betydelse för t.ex. en
ungdom som tycker att tillvaron är svår,
med många krav från familj, skola och
kompisar.
Genom att träffa någon som finns utanför nätverket att prata med, någon som
lyssnar, förstår och finns till, kan vardagen
bli lättare.

En person att uppleva nya saker tillsammans med och att ha som en god förebild.
För att bli kontaktperson krävs ingen
särskild utbildning eller erfarenhet. Det är
dock viktigt att du har ett intresse av andra
människor, är lyhörd och har tid för ett
uppdrag i din vardag.

Att fundera på!
Är du bra på att lyssna
samt ge stöd och råd?
Då kanske uppdraget
som kontaktperson
kan vara något för dig!

Familjehemmet
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Bli en värdefull
extraförälder!
Har du tid, plats och engagemang att göra
skillnad i ett barns liv?
Gävle kommun söker familjehem,
kontaktfamiljer och jourhem.
Läs mer på www.gavle.se/frivilligauppdrag
eller kontakta Gävle
kommun, 026-17 80 00.
Familjehemmet
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Är du en trygg vuxen med
båda fötterna på jorden?
Ta steget, Du behövs!

Aliba söker familjehem!

Aliba är i stort behov av familjehem i Västra Götaland, Halland och
Stockholm. Vi får ett stort antal förfrågningar om barn som behöver
placeras i familjehem med stöd från Alibas fantastiska familjehemskonsulter. Läs mer på aliba.se

Vill du bli familjehem?
Vi på Nytida Nåjden har över 25 års erfarenhet av att hjälpa
socialtjänsten med att hitta familjehem till utsatta barn som,
av olika anledningar, inte kan bo hemma. Vi erbjuder handledning, utbildning samt ekonomisk ersättning för din insats.
Är du intresserad av att bli familjehem?
Besök nytida.se/familjehem eller ring 060-17 04 24.

nytida.se/familjehem

Välkommen
till ett omsorgsfullt och
personligt familjehemsföretag
www./adonia.se/familjehem/
0721 852560

info@adonia.se
Familjehemmet
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Vi skapar hopp och
förändring tillsammans!
För oss på Magelungen står barnet och ungdomen alltid i centrum och är vårt
fokus. Vi erbjuder förutom förstärkta familjehem även våra behandlingsinsatser
Funka Behandlingsfamilj och Funka Familjehem. Vi har många års erfarenhet av
familjehemsvård och god kännedom om barns behov och utveckling samt av
handledning av familjehem. Vi har tät kontakt med våra familjer och de deltar
regelbundet i handledning och fortbildning.

Är du intresserad av uppdrag?
Som familjehem eller behandlingsfamilj hos Magelungen erbjuder ni ett tryggt
och välkomnande hem för ett barn eller en ungdom. Ni står för uppmuntran,
positiv förstärkning och stabilitet. Som familj är ni aktiva i barnets eller
ungdomens skolgång och fritid. Ni ser barnen här och nu, men tänker
också långsiktigt för barnets bästa.
Ni har tid, engagemang och ett ledigt rum i ert hem.
Ni är måna om ett gott samarbete med alla inblandade
runt barnet/ungdomen.
Är du intresserad av att ha uppdrag som
behandlingsfamilj eller familjehem så kontakta
Camilla Götlund, familjehemsrekryterare på telefon
073-5044806 eller camilla.gotlund@magelungen.com

Magelungen erbjuder bästa möjliga förutsättningar för positiv
förändring hos barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer.

Kontakta oss!
info@magelungen.com
magelungen.com

Våga ta steget,
Du behövs!
Att öppna sitt hem för ett barn, en ungdom eller en vuxen som behöver
trygghet och stöd, är inte ett lätt beslut. Är man flera i familjen är det viktigt att man pratar om det innan så att alla är med på att man exempelvis
blir familjehem, eftersom alla familjemedlemmar kommer att bli berörda.

Anmäla intresse
Första steget är att göra en intresseanmälan om att du
vill bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Det gör du via Familjehemsbanken, hos socialtjänsten i din kommun eller kringliggande kommuner och/
eller något av företagen som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård. Hur processen ser ut efter att man gjort en intresseanmälan är olika beroende på hur kommunen eller företaget arbetar.

Första kontakten
Vid första kontakten med en handläggare vill de veta
lite mer om dig, t.ex. om boende, arbete, civilstånd, egna
barn, fritidsintressen, erfarenheter och vilken åldersgrupp/
problematik du kan tänka dig.

Familjehemmet
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Hembesök och eventuell utredning
Innan du kan bli uppdragstagare måste du och din eventuella partner genomgå en utredning av socialtjänsten
i den placerande kommunen. Denna består av intervjuer,
referenstagning och registeruppgifter från polisens misstanke- och belastningsregister, socialregistret, Försäkringskassan,
Kronofogdemyndigheten och ibland även utdrag från LOB-registret hos Transportstyrelsen.
Varje kommun och företag har sina egna rutiner och utredningsmetoder. Alla går dock ut på att ta reda på så mycket som möjligt
om dig för att kunna avgöra om du har vad som krävs för ett
uppdrag.

Vad händer sedan?
Hur lång tid det tar från det att man blivit godkänd tills
man får ett uppdrag, är väldigt olika. Det kan röra sig om
allt från någon månad till ett halvår eller ibland mer. Anledningar till att det dröjer kan exempelvis vara att det inte är
färdigutrett om ett barn/ungdom ska placeras, föräldrarna sätter
sig emot ett placeringsbeslut eller om socialtjänsten väntar på
ett domstolsbeslut. Det kan också vara så att det vid det aktuella
tillfället inte finns något barn som matchar just din familj.
Matchning mellan barn och familj är mycket viktig för att det ska
bli en lyckad placering.

Familjehemmet
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Familjevårdens
Centralorganisation
FaCO är en ideell förening för familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt andra som arbetar med barn, ungdomar och vuxna vilka omfattas av socialtjänstens insatser.
Barnperspektiv är ett viktigt begrepp för oss
inom familjehemsvården. I hjärtat av verksamheten finns de barn och ungdomar som är i behov av stöd och omvårdnad, som komplement
till den biologiska familjen.
FaCO vill medverka till att dessa barn och ungdomar får den bästa vård och omsorg. Detta görs
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genom att finnas som stöd för de vuxna som
ska ta emot barnen i sin vård. Genom utbildning
och kunskapsspridning strävar FaCO efter att
stärka dem som är uppdragstagare, för att de
ska känna sig bekväma och professionella i sina
roller.

Kan man bli familjehem,jourhem
och kontaktfamilj som ensamstående?
Ja, det är inget hinder. Ibland så
söker man specifikt efter ensamstående personer.

Får man önska exempelvis ålder och kön
på barnet?
Ja, det är jättebra om man tänkt igenom vilket
barn som skulle kunna matcha med just er familj,
både vad gäller åldersgrupp, kön men också eventuell problematik som barnet kan tänkas ha.

Barn som placeras i familjehem,
stannar de hela uppväxten?
När ett barn placeras i familjehem så tänker man att barnet
behöver vara placerat en längre
tid. Det går däremot inte att säga
hur länge barnet stannar. Man
ska vara beredd på att barnet
kan få flytta hem igen efter några år om exempelvis föräldrarnas situation ordnat upp sig.

Hur länge stannar barn som
kommer till ett jourhem?
Det varierar mycket. Det kan
vara allt från några dagar, veckor, till flera månader. Tyvärr så
finns det tillfällen då barn får
stanna i jourhemmet ett år eller
mer, på grund av bristen på
familjehem.

Hur ser kontakten ut med det biologiska nätverket?
Kontakten med biologföräldrarna ser väldigt olika
ut bland annat beroende på varför barnet är placerat och hur gammalt barnet är. Det kan exempelvis
vara en gång i veckan, varannan vecka eller en
gång i månaden. Det kan vara både fysiska umgängen och telefon/video-samtal. Umgänget kan
ske på olika platser, i familjehemmet/jourhemmet,
hemma hos föräldrarna eller i en lokal på socialkontoret. Förutom umgängen med biologföräldrar,
finns det ibland syskon i andra familjehem, far-och
morföräldrar och andra viktiga vuxna, som barnet
ska ha kontakt med.
Familjehemmet

Vi har egna små barn,
hur ska vi tänka?
Det kan vara bra att vänta några år tills ens egna barn blivit
lite större, innan man tar emot
placeringar. Barn som placeras
behöver mycket tid och närhet,
vilket större barn kan ha lättare
att förstå.
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Tillsammans gör
vi skillnad varje dag!
Ända sedan starten 2009 har vårt mål varit
att familjer och handläggare ska kunna
hitta varandra lite lättare. Det är så fantastiskt att få vara med på en liten, liten del
av resan mot att ett barn får en tryggare
tillvaro.

Maila oss
kontakt@familjehemsbanken.se
Ring oss
0585-200 57

Även om man ibland känner att man inte
räcker till så är man inte mer än människa.
En kan inte göra allt, men tillsammans gör
vi skillnad för tusentals barn, unga och
vuxna varje dag!

Vill du veta mer?
www.familjehemsbanken.se
www.familjehemmet.se
www.faco.nu
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Vi är många som har ett brinnande engagemang för utsatta människor.

