Fagforbundet
for vernepleiere
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Vernepleier
Fagforbundet ønsker deg som vernepleier velkommen som medlem. Bli med
i et større fellesskap av yrkesgrupper innen helse- og omsorgssektoren.
Kompetanse
Vernepleierutdanninga er en 3-årig høgskoleutdanning som danner grunnlag for
å søke autorisasjon som vernepleier.
Analyse av atferd og tilrettelegging av miljø står sentralt i utdanningen.
Vernepleiere arbeider hovedsakelig innenfor helse- og sosialsektoren. Arbeidet
foregår i direkte kontakt med mennesker med funksjonsvansker og er rettet mot
brukernes hverdagsliv. Utfordringer knyttet til psykisk utviklingshemming er en
viktig del av utdanningen, men vernepleiere arbeider også med personer med
fysiske funksjonshemninger, psykiske lidelser, og innen eldreomsorg. Verne
pleiere har kompetanse til å yte tjenester som habilitering, rehabilitering, pleie
og omsorg, herunder praktisk bistand, veiledning og sosial støtte. Vernepleiere
arbeider også innen barnehage- og skolesektoren.
Fagforbundet Seksjon helse og sosial vil bidra til at vernepleierfaget utvikles i
tråd med de krav som samfunnet og den faglige utvikling krever. Vernepleierens
kompetanse og arbeid bidrar til at mange får oppleve et verdig liv og får
anstendig levevilkår. Dette vil Fagforbundet forsvare.
Etiske retningslinjer
Fagforbundets etiske retningslinjer er en felles plattform for medlemmene og

skal stimulere til refleksjon over egen yrkesutøvelse, og videreutvikle gode
holdninger og praksis.
Fagstige og veiledergodkjenning
Fagforbundet Seksjon helse og sosial har en godkjenningsordning for å bli klinisk
spesialist og en godkjenningsordning for veiledere.
Fagforbundets fagstige og veiledergodkjenning dokumenterer og formaliserer
kompetanse opparbeidet i yrkeslivet.
Du finner mer informasjon om disse tilbudene på fagforbundet.no/shs

Dette er Fagforbundet

• Landets største arbeidstakerorganisasjon med over 365 000
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 organi
serer 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.
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Rundt 17 000 tillitsvalgte ivaretar dine lønns og arbeidsforhold.
Juridisk hjelp i saker knyttet til arbeidsforholdet ditt.
Landets beste hjemforsikring, kollektiv hjem.
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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Vil du bli medlem i Fagforbundet?
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Gå inn på fagforbundet.no/bli-medlem
eller send fagforbundet medlem til 1980

