Fagforbundet
for sosionomer

Sosionom
Fagforbundet er det beste alternativet for deg som
•	vil at helse og velferd skal være et offentlig ansvar
•	mener at tverrfaglig samarbeid og respekt er et bedre alternativ enn profesjonskamp
•	mener at sosialt arbeid med fokus på forebygging, langsiktighet og helhet er
nødvendig
•	vil være med å utvikle velferdsstaten og bekjempe sosial urettferdighet
•	vil jobbe for menneskerettigheter og faglige rettigheter for sosialarbeidere i hele
verden
•	vil være fullverdig medlem, også i studietiden
Viktig ressurs
Som sosionom er du en viktig ressurs for utsatte grupper og for den enkelte som
trenger hjelp. Sosionomer i Fagforbundet legger til rette for mestring og motvirker
sosial eksklusjon og marginalisering. Fagforbundet ser verdien av sosialt arbeid og
kjemper for å styrke og synliggjøre sosialarbeiderens yrkesrolle.
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.
Fagforbundets medlemmer
•	baserer sin yrkesutøvelse på grunnleggende menneskerettigheter og verdiene
Omtanke, Solidaritet og Samhold.
•	er bevisste på sine egne holdninger og verdier, og hvordan dette bør komme til
uttrykk i møtet med mennesker i egen yrkeshverdag.
•	mener at alle innbyggere har rett til likeverdige tjenester av god kvalitet, uavhengig
av etnisk bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, diagnose, seksuell legning, livssyn,
tro, bosted og økonomi.

Nyttige linker:
www.fagforbundet.no/shs
Inneholder nyheter og informasjon om faglig utviklingsmuligheter (diverse kurs,
Klinisk fagstige, veiledergodkjenning m.m).
www.fagforbundet.no/barnevern
www.fagforbundet.no/ska/NAV-ansatte
www.fagforbundet.no/psykiskhelseogrus
www.lofavor.no

Dette er Fagforbundet

• Landets største arbeidstakerorganisasjon med over 370 000
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.

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.

Omtanke · Solidaritet · Samhold

Vil du bli medlem i Fagforbundet?
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Gå inn på fagforbundet.no/bli-medlem
eller send fagforbundet medlem til 1980

