Fagforbundet for
deg som er barne- og
ungdomsarbeider
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Synlig og stolt
Barne- og ungdomsarbeideren er en viktig ressurs for å gi barn og unge gode
oppvekstsvilkår. Helt siden de første barne- og ungdomsarbeiderne startet
utdanninga i 1994, har Fagforbundet arbeidet for at kompetansen skal bli
brukt og anerkjent på alle arenaer for barn og unge.
Undersøkelser viser at det er behov for flere fagarbeidere i oppvekstsektoren.
Fagforbundet ønsker at arbeidsgivere og brukergrupper får mer kunnskap
om kompetansen barne- og ungdoms-arbeidere har etter endt fagutdanning.
Fagforbundet:
• Ønsker at flere unge velger barne- og ungdomsarbeiderfaget, og at voksne med
erfaring fra sektoren velger å formalisere kunnskapen sin ved å ta fagbrev, blant
annet via praksiskandidatordningen.
• Er en aktiv pådriver for å styrke utdanninga og jobber for at muligheten til å ta
fagbrev som voksen, skal være lik over hele landet.
• Krever at en ny barnehagelov skal lovfeste krav om 25 prosent barne- og
ungdomsarbeidere i barnehagene.
• Jobber for alle yrkesgruppene på arbeidsplassen, både faglig og politisk.
Samtidig er det viktig å vise det unike med hver yrkesgruppe.
• Mener at yrkesfaglig samarbeid og tverrfaglighet er viktig for å se helheten på
arbeidsplassen. Alle ansatte må ha tid og kunnskap til å utføre oppgavene de
har ansvar for.

Fagforbundet jobber for at barne- og ungdomsarbeideren skal:
• Være lønnet som fagarbeider.
• Bli titulert med sin yrkestittel og få aksept for sin fagkompetanse.
• Bli anerkjent som en praktisk pedagogisk medarbeider på alle arenaer for barn
og unge mellom 0 til 18 år.
• Være en lovfestet del av grunnbemanninga i barnehager.
• Få faglig utvikling.
• Ha muligheter til etter- og videreutdanning, blant annet Fagskoletilbud.

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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