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Familieplejerne i Socialpædagogerne 

 

 

Familieplejeres krav på bistand  

Som familieplejer og medlem af Socialpædagogerne har du ret til at få rådgivning og 

bistand i sager om dine ansættelsesretlige forhold. 

 

Som familieplejer er dit ansættelsesforhold atypisk i forhold til andre medlemmers 

arbejdsområde, idet du har såvel en individuel ansættelsesaftale med anbringende 

kommune og en plejegodkendelse fra Socialtilsynet. Det er ansættelsesaftalen, der 

regulerer ansættelsesforholdet, mens godkendelsen er forudsætningen for, at du kan have 

børn og unge i familiepleje. 

 

Hvor kan du få hjælp? 

Det er kredsen, som varetager dine interesser som familieplejer. 

 

Hvad kan du forvente? 

Du har krav på bistand i kredsen til såvel den individuelle ansættelsesaftale som 

spørgsmål i forbindelse med eventuel inddragelse af din godkendelse.  

 

Du kan derfor forvente bistand fra kredsen i følgende forhold: 

 

 Ansættelseskontrakten – bistand til gennemgang af kontrakten. 

 Barsel og sygdom – hvilke rettigheder har du?  

 Befordring – eksempelvis når du transporterer plejebørnene. 

 Ferie – familieplejere er omfattet af ferieloven, hvilket ofte kan give anledning til 

tvister med kommunen. 

 Vederlagsfastsættelse – særligt når kommunen agter at nedsætte antallet af dine 

vederlag.  

 Omkostningsbestemte ydelser – ved tvist om, hvad de omkostningsbestemte 

ydelser skal dække. 

 Supervision og uddannelse – hvad har du efter loven krav på og pligt til at deltage 

i. 

 Opsigelse – er du blevet korrekt partshørt, og hvordan forholder det sig med 

vederlag i opsigelsesperioden.  

 Inddragelse af godkendelse. Du kan få bistand til din anke til ankestyrelsen i 

forbindelse med socialtilsynets inddragelse af din godkendelse eller fastsættelse af 

vilkår m.v. 

 

Hvis du har været udsat for en arbejdsskade kan du få hjælp fra forbundssekretariatet. Du 

kan læse mere om hjælpen her. 

 

http://www.sl.dk/Arbejdsmiljoe/Er%20du%20kommet%20til%20skade%20paa%20jobbet

.aspx 

 

Du kan ikke forvente hjælp til spørgsmål, der relaterer sig til myndighedsafgørelser i 

forhold til børnesagen. Det vil sige den del, der regulerer anbringelsen af barnet eller den 

unge.  

 

http://www.sl.dk/Arbejdsmiljoe/Er%20du%20kommet%20til%20skade%20paa%20jobbet.aspx
http://www.sl.dk/Arbejdsmiljoe/Er%20du%20kommet%20til%20skade%20paa%20jobbet.aspx
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Falck Healthcare 

Som familieplejer er du omfattet af den ordning, Socialpædagogerne har indgået med 

Falck Healthcare om at tilbyde gratis krisehjælp. Du er ikke omfattet af ordningen, hvis du 

alene har et medlemskab som familieplejer med bierhverv. 

 

Hvis du kommer ud for en alvorlig hændelse som for eksempel vold, trusler, ulykke, 

sygdom, eller hvis du står i en krise, hvor hverken Socialpædagogerne, kommunen eller 

dit lokale netværk er den rette at tale med, kan du kontakte Falck Healthcares 

Rådgivningscenter.  

 

I rådgivningscenteret sidder medarbejdere - psykologer, speciallæger i psykiatri, mis-

brugskonsulenter, advokater, revisorer og socialrådgivere - der er særligt uddannet til at 

tale med mennesker, som befinder sig i en vanskelig situation.  

 

Al henvendelse til Falck Healthcare er anonym. Du skal ved henvendelse oplyse dit 

personlige medlemsnummer, som er blevet udsendt af Socialpædagogerne til alle 

familieplejere, der er omfattet af ordningen.   

Falck Healthcare kontaktes på telefon: 70 10 20 12.  
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