TILLSAMMANS FÖR
BARNENS BÄSTA

Så
r
a
k
n
fu
det!

FÖR DIG SOM VILL BLI FAMILJEHEM HOS
G E M E N S A M F A M I L J E H E M S O R G A N I S AT I O N

HÄRNÖSAND • KRAMFORS • SOLLEFTEÅ • ÅNGE • ÖRNSKÖLDSVIK

Hej!
Tack för ditt intresse att
bli familjehem hos oss
på Gemensam familjehemsorganisation (GFO).
Som en del av Härnösand, Kramfors,
Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik
känner vi ett stort ansvar för människorna som bor och verkar där.
Vi arbetar för att hitta nya familjer
som kan skapa trygga familjehemsmiljöer åt barn och unga. Familjehem
som delar med sig av sin vardag för att
ge trygghet och omsorg till barn och
unga som behöver det.
Vi följer vår övertygelse om att vi tillsammans skapar förutsättningarna för
en god familjehemsvård – Tillsammans
för barnens bästa!

Vårt uppdrag
GFO skapades utifrån de medverkande kommunernas
egna svårigheter att själva hinna med att rekrytera och
behålla familjehem.
Huvudsyftet med organisationen är att rekrytera fler
familjehem. För med ett större antal familjehem kan vi
bättre matcha familjer efter barnets (0-18 år) unika behov. Det minskar även antalet oplanerade sammanbrott,
det vill säga placeringar som avslutas på ett sådant sätt
och/eller vid en sådan tidpunkt att det är oplanerat.

GFO tillsammans med kommunerna vill att våra familjeoch jourhem ska känna sig väl omhändertagna och trygga
i sina uppdrag. Därför erbjuder vi fortbildningar och, på
uppdrag av kommunernas familjehemssekreterare,
individanpassat stöd till de familjehem som behöver det.
Vi anordnar även nätverksträffar flera gånger per år för
våra familjehem för att de ska få chans att lära känna
andra familjehem. Dessa träffar brukar vara väldigt uppskattade bland familjerna.

www.familjehemgfo.se

Så här går det till att bli familjehem.
INTRESSEANMÄLAN
Ni gör en intresseanmälan via vår hemsida familjehemgfo.se.
FÖRSTA TELEFONSAMTALET
Efter att ni gjort en intresseanmälan kommer en familjehemssamordnare från GFO ringa upp er och informera om hur
processen att bli familjehem ser ut.
Är ni efter första telefonsamtalet fortfarande intresserad av att bli familjehem går ni vidare till nästa viktiga steg i processen
– Inför första hembesöket.

INFÖR FÖRSTA HEMBESÖKET
BRA- FAM: Familjehemssamordnaren skickar hem materialet BRA-fam som är ett initialt bedömningsinstrument som Socialstyrelsen tagit fram. Vi ber er att svara på frågorna i lugn och ro inför besöket och uppkommer det några funderingar så kontakta oss på GFO. Vi går tillsammans genom frågorna och svaren vid första
besöket.
REFERENT: Vid hembesöket ska ni lämna en professionell referent per vuxen i hushållet. Det ska vara en
person som känner er från arbetslivet, exempelvis er nuvarande eller tidigare chef eller kollega.
REGISTERUTDRAG: Vi ber er beställa registerutdrag från polisen, försäkringskassan, kronofogdemyndigheten och transportstyrelsen.
Polisen: Gå in på hemsidan polisen.se och begär ut registerutdrag: Arbete på HVB-hem (familjehem) (442.7).
Kronofogden: Ring 0771-73 73 00 eller mejla kontakt@kronofogden.se och begär ett skriftligt utdrag ur
registret för alla vuxna personer i hushållet. Kom ihåg att meddela namn, personnummer och postadress
om du mejlar.
Transportstyrelsen: Ring 0771-81 81 81 och begär ett skriftligt utdrag för alla vuxna i hushållet ur LOB-registret. Ni kan även skicka en begäran om LOB-utdrag till Transportstyrelsen, 701 97 Örebro eller kontakta
dem via kontaktformuläret på deras hemsida:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/kontaktformular/kontakt---korkortsfragor/
Försäkringskassan: Ring 0771–524 524 och begär ett intyg över sjukpenning och sjukersättning under de
senaste fem åren för de vuxna i hushållet.

OBS! Öppna INTE registerutdragen när de skickats hem till er, vi öppnar dem tillsammans vid första hembesöket.
Familjehemssamordnaren kommer att boka tid för hembesök efter cirka fyra veckor.

FÖRSTA HEMBESÖKET (CIRKA 2 TIMMAR)
Två av våra familjehemssamordnare kommer hem till er vid första besöket. Tillsammans öppnar vi registerutdragen och
går igenom BRA-fam-materialet. Ni skriver på medgivandedokument och ni lämnar en professionell referent per vuxen
person i hushållet som GFO kontaktar efter mötet.
EN FÖRSTA BED ÖMNING
Efter genomgång av registerutdrag, BRA-fam och referentsamtal gör GFO en första generell bedömning av er. Om GFO
bedömer att kartläggningsprocessen mot familjehem ska fortsätta bokas det in kommande möten.
Om GFO väljer att inte gå vidare med intervjuer, informeras ni om andra alternativa uppdrag som kan passa er bättre, som till
exempel kontaktperson eller kontaktfamilj.
ANDRA HEMBESÖKET/DIGITALT MÖTE (CIRKA 3 TIMMAR) – Gemensam intervju
Det andra mötet kan ske hemma eller digitalt, där GFOs familjehemssamordnare har ett gemensamt samtal/intervju
med de vuxna i hushållet. Utgångspunkt i samtalet är nuvarande familjesituation, arbete, er syn på uppdraget som
familjehem och barn/fostran. Vi berör även samarbetet med socialtjänst och biologiska föräldrar.
TREDJE HEMBESÖKET/DIGITALT MÖTE (CIRKA 2 TIMMAR/PERSON) – Separata intervjuer
Det tredje mötet kan ske hemma eller digitalt, där GFOs familjehemssamordnare har enskilda samtal/djup- intervju
med de vuxna i hushållet. Temat för samtalet är uppväxt, utbildning/arbete, fritidsintressen, nätverk, bakgrund, känslor,
relation, hälsa och rökning/alkohol.
Ni lämnar ytterligare en privat referent per vuxen som vi kontaktar i samband med djupintervjuerna.
INTERVJU MED BIOLOGISKA BARN
GFOs familjehemssamordnare samtalar med de biologiska barnen utifrån deras tankar av att ett annat barn kan komma
att flytta in hos er och deras känslor inför detta.
Vid behov bokas ytterligare hembesök/digitala möten in.
ÅTERKOPPLING
Det samlade underlaget från intervjuerna mer er i familjen, sammanställs och skickas till ER för faktagranskning. Om
ni anser att underlaget stämmer i sak, kommer ni nu att ingå i GFO:s familjehemsbank. Ni får även i uppgift att göra er
egen familjehemspresentation som ni skickar till GFO. Den används som stöd i kontakt med det eventuella barn som
ska placeras hos er.
Nu är ni redo att ta uppdrag från någon av kommunerna inom GFO!

Tiden i GFOs familjehemsbank

”Ett hem att växa i”

Ni får ett välkomstpaket som berättar om uppdragets
alla delar, som ni läser igenom i lugn och ro. Sedan väntar en tid i GFO:s familjehemsbank på att bli matchad
mot ett barn eller ungdom. Det kan ta allt ifrån 0–12
månader, men även längre tid ibland. Matchningen görs
av respektive socialtjänst utifrån den familjehemspresentation som finns i vår familjehemsbank. Ni blir
kontaktad av GFO när vi har er som förslag till ett barn.
Om ni och kommunen är överens om placering görs en
matchningsutredning av socialtjänsten som brukar ta
0–4 månader. Först efter det flyttar barnet in hos sin
nya familj. GFO håller kontakten med er fram till att
det blir aktuellt med en placering från någon av GFO:s
kommuner.

Det är obligatoriskt för alla blivande familjehem att
deltaga i grundutbildningen Ett hem att växa i under
eller efter kartläggningsprocessen. Ibland kan det hända att man hinner bli kartlagd och kanske till och med
bli familjehem innan tillfälle finns att gå utbildningen.
Både ni och GFO kan avbryta processen om det finns
skäl för det. Om GFO gör bedömningen att ni i dagsläget inte är aktuella att bli familjehem eller om ni
känner att uppdraget inte passar er, finns möjligheten
att göra en insats på annat sätt. Exempelvis som kontaktfamilj eller kontaktperson åt ett barn via socialtjänsten. Vi hjälper i så fall till att förmedla kontakt till
den ni ska vända er till för ett sådant uppdrag.

