Alle plejefamilier bliver vurderet efter en kvalitetsmodel, udarbejdet af Socialstyrelsen. Du kan finde kvalitetsmodellen og yderligere oplysninger, herunder
ansøgningsskema på www.socialtilsynost.dk

A-kasseforhold:

Du skal være meget opmærksom, hvis vederlagene i kontrakten/aftalen bliver
aftalt ned. For ikke at miste rettigheder til dagpenge/efterløn skal du mindst
have vederlag, der svarer til, at du kan få fuld understøttelse. Sig derfor aldrig ja
til vederlagsnedgang, før du har talt med a-kassen. Læs mere på Socialpædagogernes hjemmeside www.sl.dk/a-kasse/familieplejere

Andre tilbud til familieplejere:

Kredsen har et aktivt netværk for plejefamilier. Her er der mulighed for at
drøfte arbejdet som plejefamilie med andre plejefamilier og dermed trække på
fælles erfaringer. I netværket arrangeres også møder med oplæg udefra.
Netværkets hjemmeside finder du på www.sl.dk/midtsjælland – i højre spalte
under Medlemsgrupper

I øvrigt henviser vi til:

Familieplejernes ’Værd at vide’ som ligger på Socialpædagogernes hjemmeside
www.sl.dk/familiepleje. Her findes de fleste relevante oplysninger for plejefamilier i tilgængelig form.
Stikordsliste i forhold til indgåelse af kontrakt ligger på kredsens hjemmeside
www.sl.dk/midtsjælland

Nørregade 8, 4100 Ringsted
Tlf. 7248 6550
E-mail: midtsjaelland@sl.dk
Web: www.sl.dk/midtsjælland
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Når man anbringer et barn
Hvor kan familieplejeren hente hjælp?

Kære familieplejer

Hvem hjælper med børnesagerne?

I dit hverv som familieplejer er dit arbejde og dine arbejdsforhold reguleret
på en anderledes måde end øvrige medlemmer i almindelige stillinger. Du skal
derfor være opmærksom på disse forskelligheder og aktivt forholde dig til dem
og søge den nødvendige hjælp de korrekte steder, her under hos fagforeningen.

Forinden en kontrakt – og ved genforhandling – underskrives, er der en række
forudsætninger, der skal være opfyldt. Det er vigtigt, at du og den anbringende
kommune er enige om, hvad det er for en opgave, du skal løse. Det er alene dig og
kommunen, der kan aftale dette. Her kan du have brug for assistance fra andre
instanser end Socialpædagogerne, idet vi ikke har adgang til og indflydelse på:

Det er vigtigt, at du og kommunen har aftalt, hvad det er for en opgave, du skal
løse, forinden i taler kontrakt og evt. involverer fagforeningen i denne del af dit
ansættelsesforhold.

Hvad kan Socialpædagogerne hjælpe med?

SL er en faglig organisation og beskæftiger sig med løn- og ansættelsesvilkår i
forhold til den enkelte familiepleje.

Overordnet set beskæftiger SL sig også med socialpolitik og sociallovgivning på et
generelt plan i forhold til de områder, der har med rammerne for medlemmernes
arbejdsforhold at gøre, samt med hvilken betydning det har for borgerne.

Det betyder, at vi bistår dig i faglige sager som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontraktmæssige forhold
Ændringer af kontrakt
Opsigelse af kontrakt
Forhandling af kontrakt
Regler for afvikling og udbetaling af ferie i henhold til Ferieloven
Syge/ barsels dagpenge i henhold til Sygedagpengeloven
Arbejdsskader i henhold til Arbejdsskadelovgivningen
Plejeforældres høringsret i henhold til Serviceloven
Plejeforældres rettigheder i henhold til Forvaltningsloven
Plejeforældres rettigheder til supervision og uddannelse iht. lovgivningen

•
•
•
•
•
•

Godkendelser
Samarbejdet med kommuner
Barnets reform, herunder supervision og uddannelse iht. Lovgivningen
Udformning af anker
Rammerne for arbejdsvilkår
Indberetningspligt

Vi kan rådgive og vejlede dig om socialpolitik og sociallovgivning:

2

•
•
•

Spørgsmål om egnethed og godkendelse
Beslutninger om anbringelsessted og ændring af anbringelsessted
Forhold i selve børnesagen som er tavshedsbelagt.

I børnesagerne har den enkelte plejefamilie en skærpet underretningspligt, hvis
man bliver bekendt med forhold, der giver anledning til bekymring omsorgssvigt eller overgreb overfor det enkelte barn. I den situation har man som plejefamilie pligt til at underrette kommunen. Vores råd er, at du gør det skriftligt.
Hvis plejefamilien ikke mener, at henvendelsen bliver taget alvorligt af kommunen, kan indberetningen ske direkte til Ankestyrelsen. På Ankestyrelsens
hjemmeside kan du finde pjecen ’Tag signalerne alvorligt’, der netop beskriver,
hvilke signaler man skal være opmærksom på, og hvordan man i praksis griber
en underretningssituation an.

I forhold til spørgsmålet om barnets tarv, barnets reform og sociallovgivningen
kan enhver plejefamilie kontakte Ankestyrelsen direkte på telefon 3341 1200
på hverdage mellem kl. 9-15 for råd og vejledning. Man kan også få mange gode
oplysninger ved at gå ind på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk

Godkendelse og tilsyn

Fra d. 1. januar 2014 er opgaven med at godkende og føre tilsyn med familieplejere flyttet fra kommunerne til de fem Socialtilsyn. Det betyder, at alle henvendelser om at blive godkendt som familieplejer, eller ændring af nuværende
godkendelse, skal ske til Socialtilsynet. I perioden 1.1.2014 til 31.12.2015 skal
alle nuværende plejefamilier re-godkendes.
Det er desuden Socialtilsynets opgave at føre det generelle tilsyn med alle
generelt egnede og kommunale plejefamilier. Det kan ske ved både anmeldte og
uanmeldte besøg.
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