KÆRE FAMILIEPLEJER
Hos Socialpædagogerne er du en del af et fagligt
fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og en mulighed
for faglig udvikling. Vi har familieplejeområdet i fokus, og
vi arbejder på at forbedre rammerne for arbejdet

1. Hjælp til
kontrakt
og ansættelse
Som medlem får du en stærk partner i ryggen, hvis du får brug for
hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold. Det gælder
kontakten til den anbringende kommune og det gælder indholdet i
ansættelseskontrakten, fx dine rettigheder ved ferie og sygdom og
spørgsmål omkring vederlag og økonomi. Og det gælder fx afgørelser
fra Socialtilsynet i forbindelse med godkendelse og tilsyn. Vi hjælper dig
også i arbejdsskadesager.

Gratis krisehjælp
Socialpædagogerne har indgået en aftale med Falck Healthcare om at
tilbyde gratis krisehjælp ved psykologer til vores familieplejere. Hvis
du kommer ud for en alvorlig hændelse som fx vold, trusler, ulykke
eller sygdom – eller hvis du står i en krise, som hverken fagforening,
kommune eller netværk er de rette at tale med om, har du mulighed for
at bruge Falck Healthcares rådgivningscenter.

2. Kæmper
familieplejernes
sag
Socialpædagogerne arbejder for at sætte
familieplejernes arbejdsvilkår på den
politiske dagsorden. Vi kæmper for, at
familieplejernes vigtige arbejde får den
anerkendelse, det fortjener. Vi varetager
familieplejernes interesser politisk – både
lokalt og på Christiansborg.
Fællesskabet giver muligheder. Jo flere
vi er, jo stærkere står vi som forbund, når
vi skal skabe gode rammer for dig og dine
kolleger.

Familieplejeudvalg
Alle kredse har et lokalt familieplejeudvalg, som består af aktive familieplejere.
Hver kreds udpeger et medlem fra familieplejeudvalget til at være med i Landsudvalget. Landsudvalget for familieplejere er i samarbejde med kredsene og
forbundssekretariatet med til at synliggøre og profilere familieplejeområdet

3. Kollegialt
netværk
Socialpædagogerne tilbyder faglige
fællesskaber, hvor du kan møde andre
familieplejere og få faglig inspiration til
dit arbejde. Når man arbejder alene, er
det ekstra vigtigt at have et netværk af
faglige sparringspartnere og ligestillede,
som man kan trække på.
Som familieplejer bliver du automatisk
medlem af vores Faglige selskab om
udsatte børn og unge. Læs mere på:
fagligeselskaber.sl.dk/boernogunge
Du bliver samtidig del af et større fagligt
fællesskab med 39.000 andre, der arbejder på det socialpædagogiske område.

Faglig udvikling
Lokalt holder vi arrangementer og
cafe-møder i kredsene. 1. september
fejrer vi familieplejernes dag landet over.
Det vil typisk være en temadag med en
kendt oplægsholder og et relevant emne.
Derudover holder vi en landsdækkende
familieplejekonference en gang om året,
hvor familieplejere fra hele landet udveksler erfaringer og bliver inspireret af
den nyeste faglige viden på området.

Indholdet på vores arrangementer spænder fra pædagogiske og psykologiske
emner til viden om tavshedspligt, underretningspligt mv.
Familieplejerne har deres eget nyhedsbrev, som holder dig ajour med, hvad der
sker på området. Fra praktiske informationer om fx beskatning af lommepenge og
tøjpenge, forsikring mv. til orientering om
relevante kurser og arrangementer.
Du får også automatisk vores fagblad Socialpædagogen, vores digitale nyhedsbrev
og øvrige medlemstilbud.

4. Lønforsikring
hvis du bliver ledig
Hvis du bliver ledig og har ret til dagpenge, så er du som familieplejer også
omfattet af Socialpædagogernes lønforsikring. Lønforsikringen er et supplement
til dagpengene som betyder, at du kan
få op til 80 % af din løn i alt i de første 6
måneder, du er ledig.
De ekstra penge kan betyde meget for
familiens økonomi – særligt når man som
familieplejer kan risikere at miste sit indtægtsgrundlag med kort varsel. Social-

pædagogernes lønforsikring betyder, at
man har et økonomisk sikkerhedsnet i en
periode til at finde sig økonomisk til rette
efter en afskedigelse.
Vi har også jobkonsulenter som kender
dit fag og kan hjælpe dig videre, hvis du
mister jobbet.

5. Pensionsordning
hos PKA
Som medlem hos Socialpædagogerne kan
du få en fordelagtig pensionsordning hos
PKA. Du får en høj rente, lave omkostninger og en fleksibel indbetaling. Og så kan
du blive medlem af pensionskassen uden
at skulle afgive helbredsoplysninger.

Der er flere forskellige muligheder for
at sammensætte en pensionspakke som
passer til dine behov. PKA tilbyder også
forsikringer, hvis du mister arbejdsevnen
eller bliver ramt af sygdom.
Læs mere på PKA’s hjemmeside:
www.pka.dk/pkaprivat

Socialpædagogernes Sydjylland
Tlf. 72 48 62 50
Mail: sydjylland@sl.dk
www.sl.dk/sydjylland

Velkommen til
Kreds Sydjylland
Sagsbehandler for familieplejerne:
Torben S. Lund: tsl@sl.dk
Der er 3 netværk i kreds Sydjylland.
De netværksansvarlige inviterer til netværksmøder ca. hvert 2. måned, hvor familieplejeren har mulighed for at få sparring i forhold til det at være familieplejer.
Du er velkommen til at kontakte din netværksansvarlige for mere information om
møderne

Netværksansvarlig for Billund –
Grindsted – Vejen – Kolding og kredsens
medlem i det centrale landsudvalg for
familieplejere:
Britta Hedegaard
Egholtvej 21, 6600 Vejen
Tlf. 61 16 94 44
E-mail: egholtvej@gmail.com
Netværksansvarlig for Varde – Esbjerg
Berit Brødsgaard
Adsbølvej 32, 6870 Ølgod
Tlf. 22 59 34 94
E-mail: falkenberg1962@gmail.com
Netværksansvarlig for Tønder –
Sønderborg – Aabenraa - Haderslev
Birgitte Korsgaard
Lysabildgade 86, 6470 Sydals
Tlf. 74 40 49 35
E-mail:bgkorsgaard@hotmail.com

Som medlem kan du få glæde en række kontakte fordele
og rabatordninger.
Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit
kontingent fra i skat.
Billige forsikringer gennem Alka.
Rabatter på mange varer og services med LO Plus-kortet.
Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.

Bliv medlem nu på
www.sl.dk/blivmedlem
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Kontante fordele

