Att möta Femmisfamiljen i förskola/skola/fritidshem
Till dig som arbetar i förskola, skola, fritidshem eller liknande.
FEMMIS står för Frivilligt Ensamstående Mammor Med Insemination/IVF och är
en förening för de fr dem som valt att bilda familj som ensamstående med hjälp av
donator och assisterad befruktning.
Lyhördhet är viktigt
I föreningen arbetar vi för lyhördhet gentemot barnet och omgivningen. Hur
öppen den enskilda mamman är mot sin omgivning varierar. Du som personal
behöver därför vara lyhörd för mammans önskemål när det gäller detta. Våra barn
kommer ofta till förskolan i en ålder då de ännu inte börjat reflektera så mycket
kring olika familjer. En del föräldrar har pratat med barnet om hur det har kommit
till redan när barnet var mycket litet. Andra väntar tills barnet blir lite större, eller
när barnet frågar själv. En del föräldrarkan alltså föredra att förskolan tar tillfället
i akt och tar upp det närhelst tillfälle ges medan andra föräldraristället föredrar att
förskolan väntar tills barnet eller deras kamrater frågar varför barnet inte har
någon pappa.
Ge barnet en bred definition av familj
Det som förskolan/skolan/fritidshemmet kan göra är att prata med barnen om hur
olika familjer kan se ut. Den kultur barnen möter genom olika media skildrar
sällan de många typer av familjer som finns (samkönade, tvåkönade,
ensamstående, ett/flera eller inga barn, adoption etc.) och här har personalen en
viktig roll. Även när ni som personal pratar med barn om hur barn blir till är det
viktigt att visa på mångfalden i olika familjebildningar, så som adoption och
assisterad befruktning.
Verka för öppenhet
En vanlig kommentar som Femmisföräldrar möter är att alla har en mamma och
en pappa. Det resonemanget håller inte för våra barn. Begreppet pappa innefattar
en social roll som donatorn aldrig haft i mammans eller barnets liv. I FEMMIS är
vi övertygade om att det finns många olika sätt att berätta för barnet och att
mamman bör välja de formuleringar som hon känner sig bekväm med och att
personalen kan följa mammans exempel. Ibland har barnet fått frågorna, och då
kan personalen underlätta för barnet genom att stödja och fylla i.

Vad säger man?
Många mammor tycker det känns bra att peka på det som barnet har istället för att
fokusera på vad barnet inte har, tex genom att säga “i vår familj finns en mamma
och en (barnets namn)”. Några fyller på med andra närstående till barnet såsom
släktingar och/ eller vänner. Förutsätt inte att barnet ska tycka det är en förlust att
inte ha någon pappa. Om andra barn kommenterar det som en förlust kan det
förklaras med att de nog tänker på hur de skulle sakna sin egen pappa om han inte
fanns. Som personal kan du jämföra med något som just det barnet inte har till
exempel en syster eller en bror. Se olikheten som en tillgång.
För barnets skull
Vi tror att det väsentligaste för ett barn är att det vara önskat och efterlängtat av
sin mamma. Det är troligtvis så att frågan om ursprunget för några barn blir något
de behöver bearbeta medan det för andra blir ganska okomplicerat. Ärlighet,
kärlek, omtanke och respekt i kombination med trygga och stabila uppväxtvillkor
är några av grundstenarna i barns behov, allt detta kan vi erbjuda våra barn. Till
sist vill vi poängtera att våra barn först och främst är barn precis som vilka andra
barn som helst. Även om vi anser att man ska vara öppen och ge barnet
information skall det inte heller överbetonas. Barnet har många fler aspekter i sitt
liv än att vara ”donatorbarn”.

FEMMIS, Frivilligt Ensamstående Mammor med Insemination/IVF är en förening
för ensamstående som funderar på att bli, försöker bli eller har blivit förälder
genom assisterad befruktning med donator på klinik. Vi:
•har idag ca 800 medlemmar i olika faser i processen att bli förälder.
•arbetar för att skapa nätverk för medlemmarna och deras barn genom träffar och
läger.
•sprider information om ensamståendes möjligheter att få och leva med barn.
•tar fram informationsmaterial till myndigheter och institutioner, i syfte att
informera om vår och våra barns situation i för ett smidigt bemötande.
•tar del av och bidrar till svensk och internationell forskning som rör vår och våra
barns situation.
Läs mer om oss på femmis.se

