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Ramme for familieplejernes organisering 

Det fremgår af Socialpædagogernes vedtægter § 8, at kredsen indenfor sit geografi-

ske område har ansvaret for at sikre varetagelsen af de kollektive og individuelle 

interesser for medlemmer henhørende i kredsen, og kredsen kan ikke uden ved-

tægtsmæssig hjemmel overdrage dette ansvar til andre. Familieplejerne er jf. vedtæg-

terne tillagt samme rettigheder som øvrige medlemmer, og vedtægterne indeholder 

ingen bestemmelser, som tillægger familieplejerne en særlig vedtægtsmæssige be-

stemmelses- eller indstillingsret. 

 

Hovedbestyrelsen har vedtaget en særlig organisering af familieplejerne jf. organisa-

tionscirkulære nr. 13. Det betyder, at familieplejerne arbejder på 3 niveauer: 

 

- En lokal organisering 

- Landsudvalget for familieplejere 

- Landsmøde for familieplejere 

 

Den lokale organisering i kredsen er reguleret af dette kommissorium i henhold til 

nedenstående punkt 1 – 9, som er vedtaget af kredsens bestyrelse. 

 

 

1. Formål med den lokale organisering 

Formålet med den lokale organisering ” Familieplejerne i Socialpædagogerne kreds 

Østjylland” er at samle familieplejerne i Socialpædagogerne kreds Østjylland om-

kring varetagelsen af deres særlige faglige interesser, placering og rettigheder på 

arbejdsmarkedet. 

 

2. Medlemmer af den lokale organisering 

Alle medlemmer der arbejder professionelt som familieplejere er medlem af familie-

plejerne i kreds Østjylland. 
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3. Samspillet med kredsen 

Familieplejerne er dialog og høringspart i forhold til kredsens ledelse og virker gen-

nem faglig aktivitet for at støtte kredsen i at sikre bedst mulige vilkår for familieple-

jerne, med særligt fokus på, at sikre en hensigtsmæssig rådgivning og støtte til fami-

lieplejerne fra kredsen. Hermed menes generelle tendenser og ikke konkrete enkelt-

sager. 

 

4. Årsmøde 

Kredsen er forpligtet til årligt at indkalde til årsmøde for familieplejere i kredsen. 

Hvert 2. år i ulige år vælges en lokal repræsentation, et familieplejeudvalg, for fami-

lieplejerne i kredsen og en repræsentant til Landsudvalget for familieplejere, samti-

dig med at det lokale arbejde drøftes.  

 

Årsmødet skal indkaldes skrifteligt med mindst 4 ugers varsel med følgende dagsor-

den: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Indkomne forslag, skal være kredsen i hænde 10 dage før mødeafholdelsen 

3. Fremtidigt arbejde 

4. Valg af lokal repræsentation, familieplejeudvalg, sker hvert 2. år i ulige år 

5. Valg af repræsentant til landsudvalget, sker hvert 2. år i ulige år 

6. Eventuelt 

 

5. Valg af lokal repræsentation 

Familieplejeudvalget udgøres af 4-6 medlemmer. Herudover udpeger kredsen et 

medlem fra Forretningsudvalget, som er født medlem af familieplejeudvalget. 

 

Medlemmerne vælges blandt medlemmerne af ”familieplejerne i socialpædagogerne 

kreds Østjylland”.  Valg sker for en toårig periode. 

Såfremt medlemmer udtræder undervejs i valgperioden, tager kredsen, i dialog med 

udvalget stilling til, om der skal ske en indsupplering. 

Udvalget kan vælge at konstituere sig med en kontaktperson i forhold til kredsen. 

 

6. Den lokale repræsentation, familieplejeudvalget 

Familieplejeudvalget står for dialogen med kredsbestyrelsen og kredskontoret. 

Der afholdes 6 udvalgsmøder årligt, og udvalgsmøderne afholdes på kredskontoret. 

Kredskontoret står for det praktiske i forbindelse med møderne – indkaldelse, dags-

orden og beslutningsreferat. Udvalgets medlemmer bidrager til mødernes indhold, 

ved at indsende punkter som skal behandles på møderne. Punkter skal være kredsen i 

hænde senest 8 dage før udvalgsmødet. 

 

Kredskontoret planlægger og afholder arrangementer og kurser for familieplejerne i 

kredsens område. Udvalgets opgave er at give input og inspiration til arrangementer-

nes temaer, og så vidt muligt at deltage i arrangementerne. 

 

7. Økonomi 

Det lokale familieplejearbejde finansieres af kredsen. Kredsen fastsætter retningslin-

jerne for økonomien. Midlerne er afsat indenfor kredsens budget og underlagt dennes 

revision. 
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Udvalgets arbejde foregår som frivillig, men der ydes kørsels- transport godtgørelse 

efter gældende takster og der ydes forplejning i forbindelse med møder i udvalget. 

 

8. Ophør  

Den lokale repræsentation kan kun opløses af Hovedbestyrelsen eller kredsens besty-

relse. 

 

9. Kommissorium 

Kredsbestyrelsen har på kredsbestyrelsesmødet den 27. marts 2015 godkendt kom-

missorium for familieplejeudvalget i Socialpædagogerne Østjylland. Ændring af 

kommissoriet kan kun besluttes af kredsbestyrelsen. 

 

 
 


