
Socialpædagogerne Sydjyllands servicedeklaration i forhold til hjælp og 

bistand til familieplejere. 
 
Familieplejeområdet er højt prioriteret hos Socialpædagogerne Sydjylland. 
 
Kredsen modtager mange henvendelser fra familieplejere, som ønsker bistand, idet de oplever at 
lovgivningen enten ikke følges eller at lovgivningen tilsidesættes både i relation til ansættelsesforholdet 
som familieplejer men også i relation til den anbragte og dets pårørende. 
 
Det er ikke i alle typer henvendelser, at kredsen kan yde bistand. Derfor skitseres nedenstående på hvilke 
områder kredsen yder bistand til familieplejere. 

Individuelle kontraktlige vilkår: 
 
Det gør vi:  

 Tilbud om cafémøder med relevante emner, arrangeret i samarbejde med familiepleje udvalget. 

 Telefonisk rådgivning og vejledning. 

 Tilbud om gennemlæsning af kontrakt med efterfølgende skriftlige bemærkninger eller forslag til 
ændringer. 

Det gør vi ikke: 

 Deltager i kontraktforhandlinger. 
 
 

Opsigelse af kontrakter/tilbagetrækning af plejetilladelse: 
 

Det gør vi: 

 Deltager i som bisidder i eventuelle møder med forvaltningen omkring personalesagen 
(kontraktlige og juridiske rettigheder.) 

 Indklager eventuelle proceduremæssige mangler til kommunen. 

 Rådgiver, og vejleder omkring høringssvar og klager. 

 Kører retssager i tilfælde af brud på ansættelsesretlige forhold i kontrakten. 

 Henviser til andre organisationer der kan være behjælpelige omkring myndighedsafgørelser i 
forhold til det anbragte barn. 

 
Det gør vi ikke 

 Vejleder og rådgiver omkring myndighedsafgørelser i forhold til det anbragte barn. Kommunen er 
suverænt ansvarlig for barnet/den unge, og hverken plejefamilier eller Socialpædagogerne 
Sydjylland er parter i myndighedsafgørelsen. 

 Deltager i møder omkring myndighedsafgørelser i forhold til det anbragte barn. 

 Yder faglig eller juridisk bistand ved myndighedsafgørelser i forhold til det anbragte barn. 
 

 



Generelle tiltag der forringer plejefamiliernes vilkår – f.eks. for hele 

gruppen af familieplejere i en kommune (generelle vederlagsnedsættelser, 

ændrede generelle retningslinjer og andre forringelser af generel 

karakter): 
 
Det gør vi: 
 

 Kontakter de plejefamilier vi har registreret i den pågældende kommune. 

 Fremsender skriftlig klage til kommunen. 

 Tager initiativ til, og deltager i møder med kommunen med henblik på general 
interessevaretagelse. 

 Medvirker, rådgiver og vejleder familieplejenetværket i henvendelse til kommunen 

 Bistår familieplejenetværk ved møder med kommunen. 

 Kører retssager i tilfælde af brud på de ansættelsesretlige forhold i kontrakten. 
 
Det gør vi ikke: 

 Deltager i kontrakt forhandlinger. 
 
 
Socialpædagogerne Sydjylland håber med baggrund i ovenstående, at have bibragt forståelse og overblik 
over, hvad I som familieplejere kan forvente af kredsen i forbindelse med henvendelser til kredskontoret. 
 
Med venlig hilsen 
 
Michael Madsen 
Kredsformand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 


