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Som familieplejemedlem hos Socialpædagogerne får du en 
stærk partner i ryggen, hvis du får brug for hjælp og rådgiv-
ning omkring din ansættelse.

Du får bistand af faglige konsulenter i din lokale kreds.  
Her kan du se, hvad du er berettiget til. 

HJÆLP TIL ANSÆTTELSESKONTRAKTEN
Som forholdene er nu, er løn- og ansættelsesforhold for fami-
lieplejere fastsat i individuelle kontrakter. Det er derfor vigtigt 
at få forhandlet en ordentlig kontrakt, der er så fyldestgørende 
som muligt. Vi anbefaler, at du altid får en konsulent i kredsen 
til at læse kontrakten igennem, inden du skriver under.

Det er bl.a. vigtigt at tage stilling til følgende punkter i  
kontrakten: Vederlag, efteruddannelse, supervision, aflastning, 
ferie, genforhandling (hvor lang tid kan du være sikker på at 
bevare dine vederlag?), opsigelsesvarsel, befordring, om- 
kostningsbestemte ydelser (hvad dækker de, og hvad skal  
kommunen betale som enkeltydelse?) og forsikringsforhold  
(hvem betaler, hvis plejebarnet forvolder en skade som  
forsikringen ikke dækker?). 

VI TILBYDER: 

• Gennemlæsning af kontrakt

• Råd og vejledning om forhandling af kontrakt

BISTAND VED OPSIGELSE AF KONTRAKTEN / 
TILBAGETRÆKNING AF PLEJETILLADELSEN
Hvis kommunen opsiger kontrakten på plejebarnet eller tilba-
getrækker din plejetilladelse, kan du stå i en svær situation – 
økonomisk og følelsesmæssigt. 

VI TILBYDER:

• Råd og vejledning, så du kender til dine rettigheder. Både 
individuelle rettigheder, der fremgår af din kontrakt (som 
fx opsigelsesvarsel) og generelle rettigheder  (fx i forhold 
til høring og inddragelse). 

• Deltager som bisidder i eventuelle møder med forvaltnin-
gen om kontraktmæssige og juridiske rettigheder.



• Giver råd og vejledning i forhold til høringssvar og klager. 
(Dette gælder kun ansættelsesretlige spørgsmål – ikke 
selve børnesagen). 

• Fører retssager i tilfælde af brud på ansættelsesretlige 
forhold. Det kan fx være, hvis du ikke har fået vederlag i 
dit opsigelsesvarsel.

• Giver råd og vejledning om dine rettigheder, hvis Socialtil-
synet vil inddrage din godkendelse, fastsætte vilkår m.v.

• Giver bistand til at klage over Socialtilsynets afgørelser til 
ankestyrelsen.

BISTAND, HVIS KOMMUNEN VIL SÆTTE DIG 
NED I VEDERLAG
Som familieplejer kan du føle dig meget alene, hvis kommu-
nen pludselig vil sætte dig ned i vederlag. 

VI TILBYDER:

• Råd og vejledning forud for en forhandling om vederlag. 
Enten telefonisk eller ved et fysisk møde.

• Koordineret indsats, hvis kommunen vil sætte mange 
familieplejere ned i vederlag. Herunder møder med kom-
munen, fremsendelse af skriftlig klage til kommunen og 
generel interessevaretagelse på vegne af alle familieple-
jere. Fx kontakter til pressen. 

• At deltage som din bisidder i møder med kommunen  
om nedsættelse af vederlag.

BISTAND VED TVISTER OM HVAD DE 
OMKOSTNINGSBESTEMTE YDELSER 
SKAL DÆKKE
Mange familieplejere oplever uenigheder med kommunen om, 
hvem der skal betale for særlige udgifter som fx en ny compu-
ter til plejebarnet. Er det dækket af de omkostningsbestemte 
ydelser, så familieplejeren skal betale? Eller er de ikke, så 
kommunen skal dække udgiften som en enkeltydelse?

VI TILBYDER:

• Vejledning i at forstå den eksisterende kontrakt. Hvad er 
aftalt i forhold til omkostningsbestemte ydelser?

• Vejledning i at forstå kommunens retningslinjer for om-
kostningsbestemte ydelser.

BISTAND VED SYGDOM
Hvis du bliver ramt af længerevarende sygdom, er det vigtigt at 
kende dine rettigheder.

VI TILBYDER: 

• Vejledning om dine rettigheder i forhold til få sygedag-
penge.

• Rådgivning om muligheder for ændringer i plejekontrak-
ten i forbindelse med sygdom. I nogle kommuner er der 
eksempelvis mulighed for at flytte plejekontrakten over på 
ægtefællen, så du kan få sygedagpenge, mens din ægte-
fælle overtager plejeforholdet.



• Bistand ved møder i eksempelvis jobcentre og rehabilite-
ringsteam.

BISTAND I FORHOLD TIL FERIE
Familieplejere er omfattet af ferieloven, men mange familie-
plejere tager deres plejebarn med på ferie, og det kan være 
vanskeligt at overskue, hvad der gælder i forhold til love og 
regler. 

VI TILBYDER:

• Vejledning, så du kender dine rettigheder i forhold til ferie. 
Herunder at du har ret til et årligt ferietillæg på 1 procent.

• Bistand ved dialog med kommunen om ferie.

• Hjælp til at klage til Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering og Ankestyrelsen, hvis du ikke får de ferie-
penge, du er berettiget til. 

HJÆLP EFTER EN ARBEJDSSKADE
Plejefamilier er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Hos 
Socialpædagogerne har vi et højt specialiseret arbejdsska-
deteam bl.a. bestående af jurister, der alene tager sig af 
medlemmernes arbejdsskadesager. Teamet hjælper dig med 
anmeldelse af din arbejdsskade.

Forbundets arbejdsskadeteam kan også hjælpe dig med at få 
anmeldt en skade hos Erstatningsnævnet, hvis du har været 
udsat for vold.  Teamet varetager også sager i forhold til en 
eventuel ansvarsforsikring.

Læs mere på www.sl.dk/arbejdsskade 

ANDEN VEJLEDNING OG BISTAND
Ud over ovenstående bistår kredsene også med råd og vejled-
ning om andre ansættelsesmæssige spørgsmål. 

VI TILBYDER:

• Råd og vejledning om supervision og efteruddannelse. 
Hvad giver loven dig ret til?

• Vejledning, der giver dig kendskab til regler om tavsheds-
pligten. Hvilke oplysninger kan du give videre uden at 
forbryde dig mod din tavshedspligt?

• Vejledning, så du får kendskab til, hvad lov om voksen-
ansvar konkret betyder for dig. Fx i en situation, hvor du 
har været i konflikt med dit plejebarn. Skal du indberette 
episoden eller ej?

• Rådgivning om regler for efterværn og klagemuligheder. 
Hvornår har dit plejebarn ret til efterværn? 

SPØRG HVIS DU ER I TVIVL
Hvis du har andre ansættelsesmæssige spørgsmål end dem, 
der er nævnt her, er du altid velkommen til at kontakte din 
lokale kreds. 

MANGE FLERE TILBUD TIL 
FAMILIEPLEJERE
Ud over hjælp og rådgivning omkring din ansættelse 
har Socialpædagogerne også en mængde andre tilbud 
til familieplejere. Tilbuddene  spænder fra krisepsyko-
log til faglige fællesskaber, faglig inspiration, en årlig 
landskonference for plejefamilier, Fagligt Selskab for 
børn og unge og kontante medlemsfordele.

Læs mere på www.sl.dk/ familiepleje

VI KAN IKKE HJÆLPE DIG 
MED SELVE BØRNESAGEN 
Socialpædagogerne kan hjælpe dig med alt, hvad der 
har at gøre med selve din ansættelse, men vi kan ikke 
hjælpe dig med børnesagen. Kommunen er suverænt 
ansvarlig for barnet/den unge og hverken plejefamilier 
eller Socialpædagogerne er part i myndighedsafgørel-
sen. 

Derfor yder vi hverken faglig eller juridisk bistand ved 
myndighedsafgørelser i forhold til det anbragte barn, 
ligesom vi heller ikke deltager i møder omkring myn-
dighedsafgørelse i forhold til det anbragte barn. 

Konkret betyder det fx, at vi ikke kan hjælpe dig, hvis 
du mener, dit plejebarn får for lidt støtte, at samværet 
med de biologiske forældre skader dit plejebarn, eller 
at barnet har et forkert skoletilbud. 

VI TILBYDER:

• At henvise dig til andre organisationer, der kan 
være behjælpelig omkring myndighedsafgørelser i 
forhold til det anbragte barn.


