Familjehem
- för barn som av olika anledningar inte kan bo
hemma hos sina föräldrar

Alla barn kan inte bo hemma hos sina
föräldrar
Alla barn har rätt till föräldrar som kan ge dem trygga uppväxtförhållanden. Men alla har det inte så. Många barn och ungdomar kan
av olika skäl inte bo hos sina föräldrar.
Barn far illa
Gemensamt för dessa barn är att det har hänt saker i deras liv som gör
att de behöver flytta hemifrån. En del har inte fått tillräckligt mycket
trygghet och omsorg, andra har mött problem av olika slag. Många kan
flytta till släktingar eller andra närstående, men det är inte alltid det går.
Då krävs att någon annan ställer upp. Det bästa du kan ge är ett tryggt
hem.
Att vilja vara som alla andra
Barnen och ungdomarna är, precis som alla andra, unika. De har alla
sin speciella bakgrund, och de är individer med egna drömmar, planer
och längtan. De har också behov av en familj, en vanlig familj. De vill
vara som alla andra.
En familj som fungerar. Och som tycker om.
Alla barn behöver vuxna som är att lita på, som har tid att lyssna och
låter barnet känna sig värdefullt. De behöver en ordnad tillvaro med
utrymme för utveckling och positiva aktiviteter. De behöver en familj
som fungerar och som tycker om dem.
Tonåringar behöver också ett vanligt hem
Barnen och ungdomarna som placeras i familjehem är i alla åldrar.
De senaste åren har behovet av familjer som tar emot äldre barn varit
särskilt stort. Framför allt för tonåringar som behöver stöd och omsorg
under några år för att så småningom kunna stå på egna ben.

Att öppna sitt hem för någon som
verkligen behöver det
För de flesta barn och tonåringar som inte kan bo med sina föräldrar är
det bästa alternativet att komma till en familj där de kan få den trygghet, omsorg och kärlek som alla barn har behov av och rätt till.

Att hjälpa barn att bli trygga vuxna
Ett familjehem kan få en avgörande betydelse för ett barns uppväxt och utveckling, och bli barnets eller tonåringens fasta punkt i
tillvaron. Kanske kan ni bidra med den omsorg och det stöd han
eller hon behöver för att bli en trygg vuxen.
Att finnas till hands i vardagen
Ett familjehem ska kunna ge barnet den kärlek och trygghet i
vardagen som är grunden för en sund och harmonisk utveckling.
Du är ”ställföreträdare” för barnets föräldrar under den tid barnet
bor hos dig.
För kortare eller längre tid
När ett barn eller en ungdom behöver ett nytt hem kan det handla om
ett tillfälligt behov, kanske ett år eller två. Andra gånger gäller det att
finna ett nytt hem för ett barns hela uppväxt. Oavsett hur länge barnet
stannar hos dig är relationen till barnets föräldrar och familj viktig.
Att arbeta för samarbete
En av familjehemsföräldrarnas viktigaste uppgifter är att stödja barnets
relation till sina föräldrar, syskon och släktingar. Ibland är den kontakten avgörande för om en familjehemsplacering går bra. Det är viktigt att
komma ihåg att även föräldrarna sörjer över barnet som flyttat och ofta
känner sig misslyckade.

Att vara famljehem
Att vara familjehem innebär både slit och jobb. Men också glädje,
kärlek och stimulans.
En tung ryggsäck. Ett rikt liv.
Det kan vara svårt att ta hand om någon annans barn. Man måste uppträda vuxet, kunna bejaka barnens ursprung och vara medveten om att
barnet kan ha en tung ryggsäck med sig. Men det är också en fantastisk
upplevelse att få vara med och ge ett barn en trygg och stabil tillvaro där
barnet gradvis vågar visa tillit och kärlek, börjar tro på sig själv och att
det är värt andras omsorg och kärlek.
Tid. Och ett stort hjärta.
Som regel vill barnet komma till ro i sin nya omgivning, även om det är
vanligt att barnet testar de nya vuxna i sitt liv: ”Gillar ni mig?”, ”Kan
jag lita på er?”, ”Vad är tillåtet och inte i den här familjen?”. Då behövs
ett stort hjärta och en stor famn. Tid. Och mycket kärlek.
Nya infallsvinklar, ny energi och nytt liv
Trygghet, kärlek och stabilitet i ett familjehem ger inte bara barnet nya
möjligheter till utveckling. Även familjehemmet får minnen och upplevelser att bära med sig genom livet. Mötet med andra människor är
berikande

”Vi söker trygga och stabila vuxna människor med tid och
tålamod. Familjer som kan älska, vårda och dela ett barn med
dess föräldrar”.

Hur blir man familjehem?
Det vi söker är trygga och stabila vuxna människor med tid och
tålamod. Familjer som kan älska, vårda och dela ett barn med dess
föräldrar.
Trygghet för alla
De familjer som vill bli familjehem kan ha olika förutsättningar. Du kan
vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i en stad,
i hus eller lägenhet. Du kan vara mellan 25 och 60 år gammal – det
viktiga är att din ålder fungerar bra med barnets ålder. Det kan finnas
barn i familjen sedan tidigare, men det är inget krav.
De familjer som önskar bli familjehem får genomgå en utredning,
kontroll i offentliga register, hembesök, intervjuer och inhämtande av
referenser. Allt sammanfattas i en familjehemsutredning som du givetvis
får ta del av. Beslut om placering och godkännande av dig sker i kommunens socialnämnder.
Alla familjer som vill bli familjehem deltar också i en grundutbildning. I
utbildningen får du lära dig mer om vad det innebär att bli familjehem
– känslomässigt, juridiskt och samarbetsmässigt. Om vi sedan tillsammans med dig bedömer att du och din familj motsvarar de krav som
ställs för att bli familjehem vidtar nästa steg.
Funka ihop
Eftersom vi lägger ner stor omsorg på att hitta rätt familj till varje
enskilt barn kan det ta tid innan ett barn flyttar till er. När vi tror att
just ni kommer att stämma som familj får ni möta barnet och
föräldrarna. I samband med detta utreds du och din familj som
familjehem för just detta barn.

Stöd till familjehem
Som familjehem är du inte ensam om ansvaret för det barn du tagit
hand om. Det är ingen som tror att du ska eller ens bör klara det på
egen hand. Tvärtom. Uppgiften bygger mycket på samarbete.
Ett delat ansvar
Som familjehem är du en del av ett team kring ett placerat barn och
har i de flesta fall flera samarbetspartners. Utöver barnets föräldrar och
ansvarig familjevårdssekreterare tillkommer personal i skolan eller förskolan. Ibland ingår också handläggare på barnpsykiatrisk mottagning
eller BUP (barn- och ungdomspsykiatri) i teamet.
Du får stöd och utbildning
Du har rätt till stöd av din familjevårdssekreterare.
Handledning, grundutbildning och vidareutbildning erbjuds också.
Ersättning
Du blir inte rik på att vara familjehem, men uppdraget ska heller inte
gräva hål i din plånbok.
I Örebro kommun följer vi Svenska Kommunförbundets rekommendationer vad gäller familjehemsersättningar.
Du får dels en omkostnadsdel (ersätter kostnader såsom mat, bostad,
kläder, fickpengar, resor etc), dels en arvodesdel (utgör lön för uppdraget och är beskattningsbar och pensionsgrundande).
Nivån på de olika delarna bestäms i det enskilda fallet utifrån barnets
ålder och vårdbehov. I samband med att ett barn flyttar in behöver ofta
någon av familjehemsföräldrarna vara hemma en tid. Då kompenseras
ni för eventuellt inkomstbortfall.

Fler sätt att hjälpa till
Känns rollen som familjehem alltför stor? Då kan det vara bra att veta
att det finns andra sätt att hjälpa till, till exempel som kontaktfamilj
eller kontaktperson.
Kontaktfamilj
En kontaktfamilj stöder en familj som lever i en utsatt situation. Här
bor barnet 1–2 helger i månaden.
Kontaktperson
En kontaktperson fungerar som ett medmänskligt stöd i vardagen.

Är du nyfiken på något av dessa uppdrag? Kontakta kommunens
kundtjänst på 019-21 10 00 så slussar vi dig till ett uppdrag som
passar dig! Du kan också läsa mer på www.orebro.se.

Örebro kommuns kundtjänst, 019-21 10 00

www.orebro.se
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