
Årsberetning 2016/2017
Familieplejeudvalget i Socialpædagogerne Storkøbenhavn

Endnu et år er gået og det er igen tid til en års beretning fra familieplejeudvalgets arbejde i
Socialpædagogerne Storkøbenhavn. Som tidligere år så melder spørgsmålene sig; “Hvad har vi
egentlig lavet” og “har vi udrettet og opnået noget i det forgangne år” ?
Og der har været aktivitet både med familiepleje udvalgsmøder, Cafemøder i kredsen,
landskonference, fokus uger (uge 4 og 5) og landsudvalgsmøder. 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.

Hermed en lille resume og opsummering af året der er gået

Sidste års møde blev afholdt 31. August 2016 med 5 deltagere. Der var ingen på valg.
Familieplejernes dag blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger.

Der blev aftalt fokusområder for det fremtidige arbejde med følgende punkter:
• 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.
• Muligheder for at gøre mere opmærksom på SL, hvordan kan vi gøre dette. Mulighed for at uddele pjecer forskellige steder.
• Forslag om at undersøge muligheden for, at SL kan deltage i intro-kurser for familieplejere (grundkursus)
• Arbejde videre med møder, indhold og form. Nytænkning
• Drøfte muligheder for at holde cafédage med mulighed for plejebørns deltagelse, i andre omgivelser,
• Drøfte samarbejde med andre kredse.

Alle punkter er der blevet arbejdet med og drøftet på, men ikke alle punkter er gennemførte.

På første udvalgsmøde lavede vi årspian/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 afcafe møder
• Socialtilsynet
• Faglig selskab.



Vi har i det forgangne år afholdt 5 udvalgs møder og 4 cafemØder. De afholdte cafemøder har haft
temaerne; Giraf sprog, julefrokost, Nyt fra A-kassen og kollegial sparring. Der var størst tilslutning
til temaet; “A-kassen” med 10 deltagere. De øvrige cafe møder har haft meget ringe tilslutning.

Arbejdsområder vi har haft oppe i udvalget har bl.a. været;
• Uge 4 og 5 fokus på familiepleje... konference i Roskilde samt cafe møde
• Drøftelse/input til SL’s politiske ønsker til familieplejeområdet.
• A-kasse, ret til dagpenge, supplerende dagpenge og løn forsikring
• Familiepleje i Danmark — Inge Bryderups undersøgelse
• Ændring af temaer i tilsyn

Og så er der også sket lidt nyt på vores område i perioden:
• Lovændring med betydning for tilsynsbesøg i 2017 (økonomi tema udgår som selvstændigt

tema. Nyt tema “sundhed og trivsel” indgår i kvalitetsmodellen med særligt fokus i 2017
• Ny lov om voksen ansvar og magtanvendelse gældende fra 1/1-2017.
• Inge Bryderups familie undersøgelse udkommer med vigtige konklusioner og fokus

områder på familieplejeområdet
• Familieplejernes Landskonference i september 2017 aflyses på grund af få tilmeldte
• Socialpædagogerne har indkaldt til møde i hhv. Århus og Ringsted i efteråret med henblik

på “Familieplejernes på OK dagsordenen”

Jeg vil gerne rette en tak til vores familieplejeudvalg; Lene, Martin, Dorthe og Hanne. Tak fordi I på
4. 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.

Vores arrangementer oplever desværre stadig meget lidt tilslutning. Det er op ad bakke, men er
muligvis også udtryk for at familieplejere er meget ophængte og der er så mange kampe der skal
kæmpes i det daglige og nogle har måske mistet troen på at nogen vil hjælpe med at kæmpe
kampen i fællesskab F.eks. i fagforeningen. Mange kæmper hver deres daglige kamp og har derfor
måske ikke overskuddet til at involverer sig i en faglig kamp da vi ikke klart ved hvordan den skal
vindes. Vi kan ikke gøre det alene.

Så når vi ser fremad med hensyn til møder i vores kreds må vi måske fokuserer på kvalitet i stedet
for kvantitet. Præcis som det arbejde vi udfører i det daglige med “barnet” hvor vi skal være
tydelige voksne, forudsigelige, omstillingsparate, kærlige, rummelige, faglige og kompetente. Men
vi har også brug for en ramme hvor fagligheden respekteres gennem gode og rimelige
arbejdsforhold, sparring med kollegaer og 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. 31/9- 2017 af:
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