
 

Navn: Anne M Nielsen 

Adresse: Nørrevænget 6, Fjelstervang 

Arbejdsplads: Familieplejer – Herning kommune 

Jeg opstiller til: Kredsbestyrelsen 

 

Stilling og eventuelle tillidshverv i Socialpædagogerne (faglig baggrund):  

Familieplejer siden 2009. Medlem af Familieplejeudvalget i Kreds Midt- og Vestjylland siden 

2017. 

 

Jeg opstiller fordi:  

Anbragte børn og unge bliver i højere grad end tidligere anbragt i plejefamilier. Det lægger et 

stigende pres på os i forhold til vores faglighed, men ikke mindre til vores ansættelsesforhold; 

vederlagsfastsættelse, efteruddannelse, supervision, ret til aflastning/ferie, afklaring af 

omkostningsdelen, pension osv. 

Vi er som familieplejere en meget uhomogen gruppe; nogle er plejefamilie med hel- eller 

deltidsarbejde ved siden af, nogle er fuldtidsbeskæftiget med et eller flere plejebørn, nogle er 

opvækstfamilier, andre akutfamilier, netværks- eller aflastningsfamilier. Mange har en 

pædagogisk baggrund, andre har ikke. Alligevel arbejder vi socialpædagogisk 24/7 – flere 

endda med børn og unge, som er behandlingskrævende. 

 

Jeg tror på styrken i forskelligheder – også når det kommer til organisering hos 

Socialpædagogerne og i sammensætningen af kredsbestyrelsen; forskelligheder i et 

respektfuldt fællesskab, der rummer alle aspekter af det socialpædagogiske arbejdsområde. 

Her vil jeg gerne repræsentere familieplejerne, arbejde for at samle os, fremme forståelsen for 

vores arbejde og i et fællesskab her styrke samarbejdet med øvrige faggrupper, som også 

arbejder med udsatte børn og unge.  

Jeg vil gerne bidrage til, at vi familieplejere bliver anerkendt og værdsat helt op på de bonede 

gulve for det afsindige store og vigtige arbejde, vi hver dag udfører i vore egne hjem, og jeg 

vil gerne medvirke til at vække og synliggøre en berettiget stolthed i vores arbejde som 

familieplejer. 

 

 

 3 områder indenfor det fagpolitiske felt jeg som kandidat er særlig optaget af: 

 

o Faglig organisering af familieplejere 

o Arbejds- og ansættelsesforhold 

o Uddannelse og efteruddannelse 

 

 

 Hvis jeg bliver valgt, ønsker jeg at arbejde for: 

 

o Styrkelse af familieplejeområdet hos Socialpædagogerne i respekt for og i 

samarbejde med øvrige faggrupper i det socialpædagogiske arbejdsområde 

o Øget politisk opmærksomhed på familieplejers arbejds- og ansættelsesforhold 

o Landsdækkende overenskomstlignende aftaler 


