Fagforbundet for deg som
jobber med barnevern

For deg som jobber
med barnevern
Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i helse- og
sosialsektoren. Vi arbeider for å sikre deg som jobber med barnevern
gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår.
Du som jobber med barnevern har en viktig rolle i helse- og sosialsektoren. Fagforbundet jobber for å styrke kvaliteten i utdanningen og
praksis for alle barnevernsansatte. Dette er viktig for kvalitet og stabilitet i
tjenestene, og for å øke tryggheten hos ansatte, oppdragstakere, og ikke
minst barna.
Fagforbundet har faglige tilbud til alle medlemmer. Du som jobber med
barnevern skal få mulighet til å styrke din faglige kompetanse og utvikle
deg i yrket ditt, slik at du oppnår kompetanse i takt med forventningene
som stilles. Fagforbundet mener at barnevernet trenger ansatte med ulik
kompetanse. Alle medlemmers kunnskap og ferdigheter skal verdsettes.
Det gir yrkesstolthet!
Vi organiserer medlemmer som arbeider som miljøarbeidere, barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, fosterforeldre, beredskapsforeldre, saksbehandlere, rådgivere, støttekontakter og ledere innenfor
det kommunale, statlige og private barne- og familievernet.
Du som er medlem i Fagforbundet får tilbud om:
•	Kurskvelder og seminarer lokalt og større konferanser regionalt
og nasjonalt
• E-læringsverktøyet Fag i fokus.
•	Klinisk fagstige dokumenterer dine kunnskaper, og kan gi grunnlag for
lønnskrav i lokale forhandlinger.
• En stipendordning for utdanning på inntil 12 000 kroner i året.

•	Yrkesseksjon helse- og sosial i Fagforbundet har egen faglig podkast,
Fagprat.
Vi mener at våre felles velferdstjenester skal være et offentlig ansvar og
drives i offentlig regi, fordi det gir best vilkår for deg som arbeidstaker og
best tjenester til alle som trenger dem.

Dette er Fagforbundet

• Landets største arbeidstakerorganisasjon med over 390 000
medlemmer.
• Fagforbundet er en demokratisk organisasjon, styrt av medlemmene.
• Skal sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
• Vil styrke og videreutvikle velferdsstaten.
• Forbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale,
statlige, private og andre offentlige virksomheter. Fagforbundet organiserer også arbeidstakere i sykehusene, inkludert alle støttefunksjoner.
• Yrkesaktive medlemmer betaler normalt 1,45 prosent av lønna, pluss
forsikring i fagforeningskontingent. Pensjonister, lærlinger og studenter
har egne vilkår. Deler av kontingenten kan trekkes fra på skatten.
Se mer på fagforbundet.no.

Medlemsfordeler
•
•
•
•
•
•
•
•

Rundt 17 000 tillitsvalgte ivaretar dine lønns- og arbeidsforhold.
Juridisk hjelp i saker knyttet til arbeidsforholdet ditt.
Landets beste hjemforsikring, LOfavør innboforsikring.
Gode forsikringsordninger gjennom LOfavør.
Stipendordning til etter- og videreutdanning.
Tilbud om faglig utvikling, temadager og kurs.
Yrkesfaglige temahefter.
Nye medlemmer får tilbud om en kombinert livs-, uføre- og ulykkesforsikring. Denne kan du reservere deg mot.
• Fagbladet gratis i posten.
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Gå inn på fagforbundet.no/bli-medlem
eller send fagforbundet medlem til 1980
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Vil du bli medlem i Fagforbundet?

