
Årsberetning 2015/2016 
Familieplejeudvalget i Socialpædagogerne Storkøbenhavn  

 
Når man skal forfatte en års beretning kalder det som en selvfølgelighed på en refleksion af; ”Hvad 
har vi egentlig lavet”, ”har vi udrettet og opnået noget i det forgangne år” ? 
Første tanke er, at det husker jeg ikke og det kan ikke være meget, men heldigvis erfarer jeg at vi i 
dette udvalg har haft de frivillige arbejds handsker på endnu et år, velvidende at vi som 
familieplejere også er meget uforudsigelige da vi aldrig kender vores arbejdsopgavers fulde 
omfang og tidsforbrug, men vi tænker dog om os selv at vi altid er fleksible, og vi vil så gerne 
arbejde for mere kollegial sammenhold, faglighed og bedre arbejdsbetingelser. 
 
Hermed en lille resume og opsummering af året der er gået . 

 
Sidste års møde blev afholdt på Familieplejernes dag 1. September 2015.  
Efter afholdt årsmøde i kreds Storkøbenhavn med valg til Familieplejeudvalg og repræsentant til 
landsudvalget, startede vi Familieplejernes dag sammen med kreds Nordsjælland.  
Vi var ca. 20 fremmødte til Familieplejernes Dag med temaet: " De brændte børn". Som 
oplægsholder havde vi inviteret Lotus Turell som på en yderst nærværende, varm og ligefrem 
måde formidlede egne oplevelser omkring at vokse op i en udadtil ressourcestærk familie, men 
hvor svigt og misbrug var en usynlig kendsgerning som har været med til at præge Lotus voksenliv.  
Derudover havde vi oplæg af "KLAP” - kreativ langtids arbejds planlægning. ”KLAP” laver job til 
mennesker med kognitive vanskeligheder, der får førtidspension. Vi havde en super dag med to 
meget relevante og interessante oplæg. Der var også godt gang i spørgelysten hos de fremmødte.  
 
Vi havde vores første udvalgs møde herefter i oktober måned hvor vi konstituerede os ud 
Fra valget 1. September. Vi var så heldige at få et nyt medlem i udvalget, Flemming Brøgger 
Andersen som dog på grund af ansættelse i kredsen allerede udtrådte i Januar 2016. 
 
På grund af om organisering på kreds kontoret udtrådte Britt Krik som politisk ansvarlig og Trine 
Zangenberg som faglig konsulent. Tusinde tak til begge for det engagement, faglighed og ikke 
mindst den humor de har bidraget med til arbejdet i udvalget. 
 
Og så kunne vi sige velkommen til Lars Petersen og Dorte Nederskov som nu er Kredskontorets 
repræsentanter i familieplejeudvalget. 
 
På første møde lykkes det os også at få lavet aftale om en mere fokuseret mødekultur, dagsorden, 
årsplan/hjul og faste punkter vi vil arbejde med. 
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 i det forgangne år afholdt 5 udvalgs møder og 2 cafemøder udover familieplejernes dag. De 
to afholdte cafemøder har haft temaerne; Kollegial sparring ud fra dilemma kort og 
Pensionsordning – orientering af PKA. 
 
Arbejdsområder vi har haft oppe i udvalget har bl.a. været; 

• input til og færdiggørelse af ny familiepleje pjece 
• Aftale og orientering om PKA  
• Drøftelse/input til SL’s politiske ønsker til familieplejeområdet. 
• A-kasse, ret til dagpenge, supplerende dagpenge og løn forsikring 
• Artikel til nyhedsbrev om vores familieplejernes dag i kredsen 

 
Og så er der også sket lidt nyt på vores område i perioden: 

• Fanny er udgået og afløst af elektronisk nyhedsbrev 
• Vi har siden 1/1 2016 kunne tegne pensionsordning i PKA på lige fod med alle andre i 

Socialpædagogerne 
• Alle familieplejer er nu re-godkendt af Socialtilsynet og modtager nu årligt driftstilsyn  
• Vi har en repræsentant fra udvalget i Fagligt selskab for anbragte børn og unge og i kongres 

delegationen i Kreds Storkøbenhavn. 
 
Jeg vil gerne rette en tak til vores familieplejeudvalg; Lene, Martin, Dorthe og Hanne. Tak fordi I på 
3. år i træk stadig møder op og tror på det vi laver. Også en stor tak til Lars og Dorte på 
Kredskontoret. Tak fordi I vil os som faggruppe og I faciliterer både praktisk, faglig og moralsk 
støtte til at gennemfører arrangementer mv. 
 
Alle arrangementer udover sidste års familieplejernes dag har kun været besøgt med meget få 
deltagere ca. 2-3 stykker udover familieplejeudvalget. Det er meget op ad bakke, men er måske 
også udtryk for at familieplejere er meget ophængte og der er så mange kampe der skal kæmpes i 
det daglige og nogle måske er ved at miste troen på deres fagforening eller har ikke overskuddet 
til at involverer sig i en faglig kamp da vi ikke ved hvordan den kan vindes. 
 
Det var ordene som også blev lidt en oplistning til sidst. Men nogle gange er det punktform der 
giver mening andre gange kan vi rumme de lange beskrivelser. Præcis som det arbejde vi udfører i 
det daglige. Vi skal være tydelige voksne, forudsigelige, omstillingsparate, kærlige, rummelige, 
faglige, kompetente og så skal vi også bare være os selv, mennesker med behov 
for kollegaer og med rum til at læsse af. Men vi har også brug for en ramme hvor fagligheden 
respekteres gennem gode og rimelige arbejdsforhold, hvor der er nogle der vil kæmpe sammen 
med os for vores rettigheder, synliggøre vores faglighed og kompetencer og så kæmper vi hver 
eneste dag for barnets tarv, ret til omsorg, kærlighed og udvikling.  
 
 
Udarbejdet d. 31/8- 2016 af: 
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