
Vi lover dig at 

 Vi hjælper dig med at tjekke din løn og pensionsbidrag 

 Vi rådgiver dig hvis dine ansættelsesvilkår bliver ændret 

 Vi gennemgår din ansættelseskontrakt på private opholdssteder 

 Vi bistår og vejleder familieplejere 

 Vi bistår og rådgiver dig, hvis du bliver afskediget 

 Vi bistår og rådgiver dig, hvis du får en arbejdsskade 

 Vi bistår og vejleder dig, når du bliver senior 

 

 

Vi vejleder dig 
 Om dine rettigheder som studerende i praktik   

 Om at søge job 

 Om arbejdstidsaftaler og arbejdstidstillæg 

 Om dine rettigheder og forpligtelser 

    Om håndtering af tjenstlige samtaler 

 Om dit arbejdsmiljø 

 Om dine rettigheder i forbindelse med ferie og feriepenge 

 Om dine rettigheder ved graviditet, barsel, adoption eller forældreorlov 

 Om dine rettigheder, hvis du er syg, og hjælper med din fastholdelse på arbejds

  pladsen 

 Om din pension 

 Om muligheder hvis dine børn eller andre i familien er alvorligt syge 

 Faglig  

rådgivning 

Løntjek 

Faglige        
arrangemen-

ter og  
temadage 

Fokus på dit  
arbejdsmiljø 

Rådgivning om løn– og ansættelsesvilkår 

Lokal kreds-
bestyrelse 

Hjælp ved 

arbejdsskade 

Nyhedsbreve 

Vi kender 

dit  

fagområde Fokus på 

den  

lokale politik 

Uddanner 
og støtter 

tillidsvalgte 

Vi hjælper dig med løsninger i jobbet 

Mere lokalt kendskab, mere rådgivning - brug os efter dit behov 



Socialpædagogerne Kreds Storstrøm 

Kæpgårdsvej 2A, 4800 Nr. Alslev 

Telefon: 72486500   E-mail: storstroem@sl.dk 

Vi rådgiver og for-

handler løn– og ar-

bejdsvilkår i relation 

til Covid19 

Hvis du hjælper os med at 

svare på  

medlemsundersøgelser,  

så kan vi bedre målrette 

vores tilbud 

Tjek din erfaringsdato. Vi 

har netop hjulpet et med-

lem med en regulering på  

190.000 kr. i løn og pension 

Arbejdsskadeteamet 

har sikret Socialpæda-

gernes  medlemmer  

Kr. 128.500.000 i  

erstatning i 2019 

Kom med forslag til 

hvilke arrangementer 

og medlemsmøder vi 

skal afholde 

Din arbejdstid kan 

blive ændret med 

kort varsel. Vi hjæl-

per med at få den 

rigtige betaling. 

Arbejdsmiljø er et 

fælles ansvar. Vi 

rådgiver hvis du har 

det svært på jobbet 

Vi deltager ofte ved 

tjenstlige advarsler 

og samtaler og hjæl-

per hvis du bliver 

afskediget 

Vi har mange  

forhandlinger af løn 

ved nye ansættelser 

og årlige lønfor-

handlinger 

Socialpædagogerne Kreds Storstrøm 

Kæpgårdsvej 2A, 4800 Nr. Alslev 

Telefon: 72486500   E-mail: storstroem@sl.dk 

Hvis du hjælper os med at 

svare på  

medlemsundersøgelser,  

så kan vi bedre målrette 

vores tilbud 

Familieplejere - aftal 

forsikring med kommu-

nen. Vi samarbejder pt. 

med advokat i sag hvor 

plejebarn har lavet ska-

de på ejendom 

Få rådgivning om job– 

og karriere hver  

mandag kl. 14-17  

tlf. 72486060 

Privat ansat - Tjek at din 

pension bliver indbetalt. Vi 

hjælper flere medlemmer, 

som kan se pensionen på 

lønsedlen, men ikke på 

www.pensionsinfo.dk 

Følg os på Facebook: 

Socialpædagogerne 

Storstrøm 

Kom med forslag til 

hvilke arrangementer 

og medlemsmøder vi 

skal afholde 

Vi forbereder forhand-

linger om overenskom-

ster på det offentlige 

område - OK21. Jo flere 

medlemmer jo stærkere 

står vi i forhandlingen 


