Som medlem af SL

Lover vi 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

Sager vi typisk hjælper med


Løn, ferie, barsel og arbejdstider



Afskedigelser



Tjenstlige advarsler og samtaler



Samarbejdsvanskeligheder



Sygefravær



Vi bistår og vejleder familieplejere



Sygedagpenge og kontanthjælp



Vi bistår og rådgiver dig, hvis du bliver afskediget



Revalidering, fleksjob og pension



Vi bistår og rådgiver dig, hvis du får en arbejdsskade



Arbejdsskader



Vi bistår og vejleder dig, når du bliver senior



Jobsøgning

Lykken er
når hjælpen er nær

Læs hvad SL Storstrøm
Vi vejleder dig

Hvis du får brug for hjælp



når du søger job



om arbejdstidsaftaler og arbejdstidstillæg



om dine rettigheder og forpligtelser

Telefonen er åben



hvis du bliver kaldt til tjenstlig samtale

Mandag kl. 12.30—15.00



om dit arbejdsmiljø

Tirsdag og onsdag kl. 9-12 og kl. 12.30-15.00



om dine rettigheder i forbindelse med ferie og feriepenge

Torsdag kl. 12.30—16.00



i forbindelse med din graviditet, barsel, adoption eller
forældreorlov



om dine rettigheder, hvis du er syg, og hjælper med din
fastholdelse på arbejdspladsen



om din pension



hvis dine børn eller andre i familien er syge

gør for sine medlemmer

Ring 72 48 65 00

Fredag kl. 9-12 og 12.30—14.00

Socialpædagogerne kreds Storstrøm
Kæpgårdsvej 2A
4840 Nr. Alslev
Telefon: 72 48 65 00
E-mail: storstroem@sl.dk

Vores medlemmer arbejder for og med
børn, unge og voksne
med sociale problemer eller
funktionsnedsættelser

50.000 kr. ekstra til medlem ved
kritisk sygdom
Et medlem blev desværre ramt af en kritisk sygdom
og fik udbetalt 100.000 kr. fra sin pensionskasse.
Medlemmet var indplaceret i en forkert pensionskasse, og skulle have haft 150.000 kr. hvis pensionskassen havde været rigtigt. SL Storstrøm forhandlede med arbejdspladsen, som valgte at udbetale 50.000 kr. til medlemmet.

Forkert erfaringsdato betød en efterbetaling på 20.000 kr. og 70.000 kr.
To medlemmer fik en efterbetaling på henholdsvis
20.000 kr. og 70.000 kr. på grund af forkert erfaringsdato. Det blev opdaget af SL Storstrøm ved besøg
på en arbejdsplads, hvor de to medlemmer ønskede
en gennemgang af deres lønsedler.
Ved besøg på arbejdspladser er der mulighed for at
tale med SL om lidt af hvert, og en del vælger at få
gennemgået deres lønsedler.

Afskediget og genansat
Et medlem blev afskediget på grund
af besparelser. Da arbejdspladsen
kort efter havde et stillingsopslag på
en ledig stilling, kontaktede SL
Storstrøm kommunen. Herefter
blev opsigelsen annulleret.

Bortvisning ændret til afsked
Flere medlemmer er løbende blevet bortvist, og SL
Storstrøm har forhandlet med arbejdspladserne. Det
har ofte betydet, at bortvisningen er ændret til en
afsked med forskellige begrundelser. Herved er medlemmer sikret et opsigelsesvarsel, SLs lønforsikring,
og de får ikke karantæne i A-kassen.

56.000 kr. i pension til støtte-

Medlem fik 92.000 kr. ekstra

kontaktperson

ved afsked

Som støtte-kontaktperson udbetales honorar, og

Et medlem bliver omplaceret og efter kort tid

der er normalt ikke en pensionsordning i jobbet.

afskediget. SL Storstrøm sikrer, at lønnen i

Et medlem havde imidlertid aftalt ved

opsigelsesperioden sker efter den tidligere

ansættelsen, at der skulle betales pension. Da

stilling. Det betød en forskel for medlemmet

kommunen nægtede at betale pensionsdelen,

på 92.000 kr. Herudover blev medlemmet

forhandlede SL Storstrøm en godtgørelse til

sikret sit opsigelsesvarsel på seks måneder, og

vores medlem på kr. 56.000 kr.

en godtgørelse på fire måneders løn efter
principperne i funktionærloven.

Løn og feriepenge ved konkurs
Et privat opholdssted er desværre gået konkurs.
SL Storstrøm har samarbejdet med advokat og

1000 kr. mere om måneden i
tjenestemandspension

sikret, at deres medlemmer får løn i

SL Storstrøm var usikre på om medlems

opsigelsesperioden fra

tjenestemandspension var regnet rigtigt ud og

lønmodtagernes garantifond.

kontaktede arbejdspladsen. Det betød en

Medlemmerne har ligeledes

ændring på 1000 kr. mere om måneden i

fået de feriepenge, som de

pension til medlemmet.

har optjent.

Feriegodtgørelse 10.000 kr.
Et medlem havde problemer med at få sin
feriegodtgørelse og kontaktede SL Storstrøm.
Efter forhandling med arbejdspladsen, fik tre
medlemmer udbetalt en samlet godtgørelse på
10.000 kr.

300.000 kr. ved ændring af
stedtillæg
13 medlemmer fik udtalt løn efter en forkert
lønsats. SL Storstrøm forhandlede med
kommunen, og medlemmerne fik en samlet
regulering på 300.000 kr.

Sygedagpenge
SL Storstrøm har kendskab til lovgivning om
sygedagpenge og tilbyder råd og vejledning til
medlemmer.

