
En liten bok 
om att bo 
i familjehem



I Barnkonventionen står det att ”alla barn har rätt att vara med sin familj”, 
men av olika anledningar fungerar inte alltid det. 

Du som bor i ett familjehem har rätt att växa upp i en trygg miljö.

Alla barn behöver många saker 
för att må bra. 

Det kan vara kärlek, mat, 
sömn, sjukvård, 
lek och skola.

Ingen får skada barn eller tvinga 
barn att göra farliga saker.

Alla barn har rätt att säga
vad de tycker. 

Vuxna ska lyssna på barn
och tänka på vad som är bäst för barn.

Alla barn har rätt att 
känna sig trygga.



Ett familjehem är en familj där barn bor en 
kortare eller längre tid om man inte kan bo i sin 
egen familj. 

De vuxna i familjehemmet har ansvar för dig.



Det är viktigt att du får veta varför du bor i 
familjehemmet och att du får vara med när man 
planerar saker som rör dig. 

Du har rätt att fråga flera gånger om du inte 
förstår.

Det är viktigt att du får säga vad du tycker och 
att man lyssnar på dig.



På fritiden är det 
viktigt att du får 
leka med kompisar 
och göra sådant 
som du tycker om.

Det är viktigt att du känner dig trygg 
och mår bra i ditt familjehem. 

Här ska alla vara snälla mot 
varandra och alla ska må bra.



När du bor i familjehem går du i skolan och du 
har rätt att få hjälp med skolarbetet både i 
skolan och i ditt familjehem.



Det är bra om du kan berätta vilka personer du 
vill ha kontakt med, men det är inte säkert att 
det blir som du vill.



Din socialsekreterare har ansvar för att du har 
det bra i ditt familjehem och du får kontakta 
honom eller henne när du vill om vad du vill.
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