
Årsberetning  - Familieplejeudvalget i Socialpædagogerne Storkøbenhavn 

 
 
Så er det igen blevet tid til års beretning fra familieplejeudvalgets arbejde i Socialpædagogerne 
Storkøbenhavn.  
Sidste års familieplejernes dag blev afholdt sammen med Kreds Nordsjælland med besøg af forbunds 
næstformand Verne Pedersen som orienterede om hvad der foregår politisk på vores område og som 
besvarede medlemmernes spørgsmål. Vores årsmøde blev afholdt i tilknytning til familieplejernes dag og i 
god ro og orden. På årsmødet var der et par nye deltagere udover vores lokale familiepleje udvalg. På 
mødet blev Louise Fledelius valgt ind i udvalget.  
Lars Petersen (Kredsformand) deltager forsat i alle vore møder sammen med faglig konsulent Biljana 
Muncan som også har ydet den gestus at være fast referent. Tak for det. Helle har udtrådt af udvalget i 
perioden på grund af andet pædagogisk arbejde men med ønsket om at kunne genindtræde i fremtiden 
hvis familiepleje arbejdet tillader tid til dette. Tak for din indsats i udvalget. Lene har også valgt at udtræde 
af familiepleje udvalget på grund af ny familiepleje opgave. Tak for din mangeårig indsats i udvalget.  
Vi har i kredsen holdt skruen i vandet forsat med vores udvalgsmøder og cafemøder som bliver planlagt for 
ca. et år ad gangen.  
Vi har forsat en udfordring med fremmøde til vores arrangementer. Vi valgte således i forlængelse af sidste 
årsmøde at lave en rundringning til samtlige af kredsens familieplejere i håb om at blive klogere på hvad 
der har betydning for den enkelte familieplejer og hvordan vi i kredsen kan imødekomme behovet bedre 
eller anderledes og få flere deltagere til vores arrangementer. Rundringning blev foretaget af familiepleje 
udvalgets medlemmer på nogle fastsatte datoer i efteråret. En af konklusioner af undersøgelsen var at der 
var flere medlemmer der ikke stod registreret i korrekt kreds ( dette kræver forsat opfølgning) og en anden 
konklusion var at nogle familieplejer ikke ser sig i stand til at komme af huse til SL arrangementer og andre 
igen følte ikke behovet for at deltage. Vi har således i 2019 igen valgt ikke at have de store temaer på til 
cafemøderne men i stedet satse på kollegial samvær og sparring. Dette netop som en konsekvens af et 
meget lille fremmøde til vores annoncerede cafe møder og for at have muligheden og åbenheden for at 
kunne tilrettelægge temaer udfra eventuelle fremmødte medlemmers reelle ønsker. Derudover holder vi 
fast i traditionen  med forårsfrokost, sommerfrokost og julefrokost tilknyttet til vores cafemøder. Især 
julefrokost cafe mødet er velbesøgt. Desværre har vi måtte aflyse enkelte både udvalgsmøder og cafe 
møder på grund af for få tilmeldinger. 
 
På landsplan har der været en del polemik på de sociale medier og i pressen i forbindelse med at 
Plejefamiliernes Landsforening meldte ud at de nu ville omorganiseres fra en interesse forening til en 
fagforening. Det har skabt en del forvirring for nogle familieplejere om hvor de skulle organisere sig. Og er 
den nye fagforening gul eller hvad. Summasummarum er at PLF nu er en fagforening og er optaget i Service 
forbundet ( som ikke er gul). SL har indledte en grænsesag. Fra min stol at se så har dette ført til at SL er 
blevet meget mere synlig på Familieplejeområdet både om hvad de vil og hvad de har at tilbyde os. Dette 
hilses meget velkommen. 
 
Derudover har vi haft skemalagte møder i Landsudvalget, en spændende Landskonference i maj måned 
med flere faglig interessante oplægs holder og hvor både Verne Petersen og Benny Andersen også deltog. 
I februar deltog undertegnede og andre repræsentanter fra SL, PLF og kommuner i workshop tilrettelagt og 
indkaldt af KL. Formålet for workshoppen var at få udarbejdet pejlemærker for god forhandlingskik mellem 
kommuner og familieplejere ved indgåelse af kontrakt.  
 
 
 
 



I det forgangne år har vi i lokal udvalget haft følgende fokusområder  
 

 Drøftelse af muligheden for i udvalget at arbejde på en mere præcis afdækning af, hvor mange 
potentielle plejefamilier, der er i kredsen og hvor mange, der er i de enkelte kommuner i kredsen. ( 
overført fra sidste år)  

 Arbejde videre med møder, indhold og form. 

 Rekruttering til cafemøder og udvalg 

 Drøfte samarbejde med andre kredse 

 Udført rund ringning til alle familieplejere i kredsen 

 Besøg i netværks gruppe 
 
De faste punkter som vi har på dagsorden på udvalgsmøderne er: 
• Sidste nyt fra kredsen 
• Sidste nyt fra landsudvalget 
• Planlægning af udvalgsmøder 
• Planlægning af cafe møder 
• Socialtilsynet 
• Faglig selskab. 
 
 
 Vi har haft de frivillige arbejds handsker på endnu et år stadig med ambitionen om at fremme og facilitere 
kollegial sammenhold og netværk og med håbet om at få fokus på mere faglighed, bedre arbejdsbetingelser 
og ordnede arbejdsforhold i gennem vores fagforening. Vi varetager hver eneste dag og nat en meget vigtig 
socialpædagogiske opgave; de anbragte børn, samfundets børn, vores plejebørn som vi modtager i vores 
hjem og de flytter også ind i vores hjerter og vi bruger både vores hjerter, hjerner og faglige kompetencer 
til at skabe udvikling og omsorg. Vi er plejefamilier fordi vi er kvalificerede til det og fordi vi gerne vil give os 
helt i en relation til det anbragte barn. Vi bruger os selv, vores hjem og vores familie og netværk i dette 
vigtige relationsarbejde. Vi bliver slidte og magtesløse indimellem men vi elsker også vores job. Og vi har 
mere end nogensinde brug for at stå sammen som faggrupper i en fagforening for at blive anerkendt for 
vores kompetencer og faglighed, for at bevare retten til efteruddannelse og opnå rettigheder på lige fod 
med andre arbejdstagere i Danmark både i forhold til pension, opsigelsesvarsler og løn. 
   
Jeg vil gerne rette en tak til vores familieplejeudvalg; Martin, Pia, og Louise. Tak fordi I stadig møder op og 
tror på det vi laver. Også en stor tak til Lars og Co. på Kredskontoret. Tak fordi I vil os som faggruppe og I 
faciliterer både praktisk, faglig og moralsk støtte til at gennemfører arrangementer mv. 
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