
Som familieplejer hos Socialpædagogerne er du en del af et 
fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og en mulighed 
for faglig udvikling i jobbet. Vi har familieplejeområdet i fokus, og 
vi arbejder på at forbedre rammerne for familieplejearbejdet

Kære familieplejer 

Kreds Nordjylland

Her kan du få yderligere svar på dine spørgsmål:

Socialpædagogerne Nordjylland

Skansevej 90B, 9400 Nørresundby.
Telefon 7248 6100
Mail: nordjylland@sl.dk
Hjemmeside: www.sl.dk/nordjylland

Faglig afdelings kontor- og telefontid:

Mandag  9.00 – 15.00
Tirsdag  9.00 – 15.00
Onsdag  9.00 – 12.00
Torsdag  9.00 – 15.00
Fredag  9.00 – 12.00

Frokostlukket fra 12.00 – 12.30 

  

A-kassens telefontid: 

Mandag-onsdag 9.00 – 15.00
Torsdag  9.00 – 17.00
Fredag  9.00 – 13.00

Tlf. 7248 6010



Velkommen til Socialpædagogerne
Da arbejdsforholdene for familieplejere er reguleret på en anden måde, end 
for andre faggrupper og lønarbejdere, er det vigtigt, at du orienterer dig om 
den hjælp, du kan få netop hos os. Du finder os på Socialpædagogernes 
hjemmeside: www.sl.dk/familiepleje

Socialpædagogerne består af forbundshuset i København samt 10 kredse. 
Forbundet har egen a-kasse, som også bor i forbundshuset. I hver kreds er 
der et familieplejeudvalg, der består af aktive familieplejere. De bliver valgt 
én gang årligt af plejefamilierne i den pågældende kreds på familieplejernes 
dag i starten af september. Hver kreds udpeger hvert andet år, i ulige år, et 
medlem fra familieplejeudvalget til at være med i Landsudvalget. 

Landsudvalget mødes fire gange årligt, og foruden at tilrettelægge en årlig 
todages familieplejekonference med relevant og højt fagligt indhold, hvor du 
har mulighed for at møde dine kollegaer fra hele landet, er Landsudvalget i 
samarbejde med kredsene og forbundshuset med til at synliggøre og profilere 
familieplejeområdet. Dette kan være politisk lokalt eller på Christiansborg. 
Derudover holder udvalget øje med, om lovgivningen efterleves efter hensigten 
ude i kommunerne. 

Din mening er vigtig, og derfor er du altid velkommen til at kontakte din kreds. 
Du finder din kreds på Socialpædagogernes hjemmeside: www.sl.dk/kredse 

Socialpædagogerne kan hjælpe dig med

• Hvad du skal være opmærksom på at få med i din kontrakt. 
• Ændringer af kontrakten. 
• Opsigelse af kontrakten. 
• Sygdom i henhold til sygedagpengeloven.
• Arbejdsskader i henhold til arbejdsskadelovgivningen. 
• Rettigheder i forhold til forvaltningsloven. 
• Høringsret i henhold til serviceloven. 
• Rettigheder til supervision og uddannelse i henhold til lovgivningen.

Selve børnesagen er tavshedsbelagt. Derfor har hverken plejefamilien eller 
 Socialpædagogerne indflydelse på den. Det gælder også i forhold til ændrin-
ger af anbringelsessted. Her kan du rette henvendelse til Ankestyrelsen, der 
har lov/ret til at kigge på børnesagen, eller til ombudsmandens børnekontor.

Socialpædagogerne tilbyder 

• Gratis krisehjælp og psykologisk rådgivning døgnet rundt hos Falck Health-
care på telefon 7010 2012. 

• Håndbog for familieplejere, ’Værd at vide’, som du finder på Socialpæda-
gogernes hjemmeside: www.sl.dk/værdatvide

• Elektronisk nyhedsbrev. 
• Fagbladet Socialpædagogen.
• LO Plus-kort, der bl.a. giver dig rabatordninger hos forsikringsselskaber mv. 
• Kredsene arrangerer cafémøder og temadage, der specifikt er rettet mod 

familieplejeområdet.
• Årlig landskonference.
• Lønforsikring.

A-kassen

For at du som familieplejer har ret til dagpenge, skal din ansættelse opfylde 
nogle betingelser. 
• Du skal have en skriftlig kontrakt med et opsigelsesvarsel.
• Du skal betale skat af dine vederlag.
• Du skal være omfattet af lov om ATP, ferieloven, sygedagpengeloven og 

loven om arbejdsskadeforsikring.

Beløbet, du kan få i dagpenge, afhænger af, hvor mange vederlag du får 
( lønnens størrelse). Hvis kommunen ønsker at forhandle dig ned i vederlag, er 
det derfor en god ide at kontakte a-kassen og få vejledning om betydningen 
for dine dagpenge. Sig derfor aldrig ja til vederlagsnedgang, før du har talt 
med a-kassen. 

Som medlem af både a-kassen og fagforeningen er du med i vores lønsikring. 
Bliver du ledig, vil du få op til 80 % af din hidtidige løn i dagpenge og lønsik-
ring de første seks måneder. Dog skal du være opmærksom på, at du ikke får 
lønsikring, hvis du selv siger op. 

Godkendelse og tilsyn

Fra 1. januar 2014 er opgaven om godkendelse og tilsyn lagt over i det nye 
socialtilsyn. Der er fem tilsyn i landet. Det betyder, at hvis man ønsker at blive 
godkendt som plejefamilie, eller ønsker ændring af nuværende godkendelse, 
skal man rette henvendelse til det tilsyn, man er underlagt. Det er tilsynets 
opgave at føre tilsyn med plejefamilier og kommunale plejefamilier, og det sker 
ved både anmeldte og uanmeldte besøg. Læs mere på Socialstyrelsens hjem-
meside: www.socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn


