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Ledsagelse
Ledsagelse og hjælp i hverdagen

Støtte i hverdagen
Omsorg og pædagogisk støtte 

Aflastning
Bistand og pleje i hverdagen

Frihed under ansvar � Fast kontaktperson � Det perfekte match 
Medbestemmelse i jobbet � Udfordrende arbejdsopgaver

Støtte og sparring fra Focus People



Støtte og sparring til dig som medarbejder

I samarbejdet med Focus People er du, som medarbejder, aldrig alene. Vi 
støtter og tilbyder sparring til dig som medarbejder både før, under og 
efter din 
ansættelse.

Som medarbejder kommer du i et privat hjem, men det er også din arbejds-
plads. Den daglige dialog foregår mellem dig og borgeren/familien. Hvis der 
er behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte os. 
Det kan være sparring til:

Samarbejdet med borgeren/familien
Hjælp til konflikthåndtering
Dine rettigheder i jobbet

Vær opmærksom på gældende regler

I samarbejdet med Focus People er der nogle faste og vigtige regler, som 
du skal være opmærksom på.

Ved sygdom
Hvis du er syg, skal du som udgangspunkt kontakte Focus People, medmin-
dre andet er aftalt. Dette skal ske så hurtigt, det er muligt.

Oplysning om vagtplan
Bevillingen skal altid overholdes, og eventuelle ændringer skal ske i samråd 
med Focus People. Arbejdsplanen kan være fast eller udarbejdes i samar-
bejde med borgeren. Ferieønsker skal indberettes til Focus People senest en 
måned, inden ferien ønskes afholdt.

Al kommunikation skal gå igennem Focus People. Du må ikke på egen hånd 
indgå aftaler med f.eks. en socialrådgiver.

Indberetning og godkendelse af timer
Du er som medarbejder ansvarlig for at overholde tidsfristen for indberet-
ning af dine timer, som skal ske senest søndag i lige uger på info@focus-pe-
ople.dk. Vær opmærksom på eventuelt særlige tidsfrister for indberetning 
ved ferie- og helligdage.



Ansvarsforsikring og arbejdsskade
Du er, som medarbejder, omfattet af Focus People´s erhvervsansvarsforsik-
ring. Hvis du kommer til skade, mens du er på arbejde, skal skaden meldes 
til 
Arbejdsskadestyrelsen. Skaden anmeldes ved at kontakte Focus People på 
info@focus-people.dk.

Forplejning og kørsel 
Kørsel mellem din hjemmeadresse og borgerens bopæl står du selv for. Kørsel 
kan indberettes til SKAT, hvis du opfylder de gældende regler. Ved tjeneste- 
kørsel, f.eks. hvis I tager på udflugt, så skal borgeren/familien afholde dine 
udgifter (kørselsseddel udfyldes). Det gælder også, hvis du f.eks. skal i bio-
grafen eller til anden aktivitet, som koster penge. 

Hvis du er væk sammen med borgeren i længere tid, så bør du have madpak-
ke med. Hvis borgeren f.eks. ønsker at komme på café, så er du berettiget til 
at få tilsvarende forplejning dækket af borgeren/familien.

Indberetningspligt
I Danmark er vi alle forpligtet til at sikre, at børn og unge ikke udsættes for 
forhold, der kan bringe deres trivsel i fare. Det betyder i praksis, at vi allesam-
men har pligt til at underrette myndighederne, hvis vi får kendskab til eller 
mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for f.eks. vanrøgt, 
vold, mishandling, seksuelle overgreb eller lever under forhold, der bringer 
barnets eller den unges sundhed eller udvikling i fare. Vores underretnings-
pligt er vedtaget i Lov om Social Service §154.

Som fagperson har du en særlig underretningspligt, der går forud for din 
tavshedspligt. Hvis du har et arbejde, hvor du er i tæt kontakt med børn og 
unge, er du særlig forpligtet til at underrette kommunen om din eventuelle 
bekymring for et barn eller en ung. 

Kontakt altid Focus People først på info@focus-people.dk, hvis du står i en 
situation, hvor du finder en indberetning nødvendig.



Sisse Frankfurth
Konsulent

Telefon: 22 333 112   
Direkte: 30 168 930 Mail: sf@focus-people.dk
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Kontakt os på telefonnummer 

22 333 112
Åbningstid 6.00 - 24.00 alle dage

Kerneværdier hos Focus People

Tillid
Indsigt

Fleksibilitet
Nytænkning


