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Det er blevet tid til kredsens årlige 

generalforsamling. I år afholder vi den 

på Scandic i Kolding. I denne beretning 

kan du læse om, hvad vi har lavet i de to 

år, der er gået siden generalforsamlin-

gen i 2017.

Generalforsamlingen i ulige år afvikles 

ifølge vedtægterne med valg til alle po-

ster. Bestyrelsens beretning, fremtidigt 

arbejde, regnskab og budget er obliga-

toriske punkter på dagsordenen. 

For to år siden valgte vi på generalfor-

samlingen at gøre op med en praksis 

gennem en årrække med frikøb af et 

kredsbestyrelsesmedlem til at varetage  

Fokus på faget-arrangementerne og 

TR-udviklingssamtalerne. I stedet blev 

disse opgaver sammen med en række 

andre opgaver pålagt en ekstra faglig 

sekretær, som blev valgt på generalfor-

samlingen. 

I kredsbestyrelsen har vi evalueret de 

forgange to år, og der er bred enighed 

om, at vi gjorde det helt rigtige. 

Det har været muligt at præsentere sig 

selv her i beretningen, hvis man kandi-

derer til én af de poster, der er valg til. 

Du kan således læse om de kandidater, 

der har indsendt og motiveret deres 

kandidatur senest 15. august på side 

19-26. Alle medlemmer af Socialpæ-

dagogerne Sydjylland kan stille op til 

tillidsposterne helt frem til valghand-

lingen på generalforsamlingen. Hvis du 

overvejer at stille dig til rådighed, er 

du velkommen til at kontakte kredsfor-

mand Finn Harald Rasmussen for nær-

mere information om, hvad posterne 

indebærer.
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Kære medlem af 
Socialpædagogerne 
Sydjylland

På generalforsamlingen skal vi også 

vedtage det fremtidige arbejde. Frem 

for et samlet afsnit i beretningen har vi 

valgt at afslutte de enkelte afsnit med 

en tekstboks, der opridser bestyrelsens 

forslag til den fremtidige indsats på 

det pågældende område. På den måde 

er det lettere at sammenholde det, der 

er opnået, med idéerne til, hvordan vi 

kommer videre.

Bestyrelsen håber at se dig og dine 

kolleger 23. oktober i Kolding til en 

spændende generalforsamling og hyg-

geligt samvær.

Med venlig hilsen

På vegne af kredsbestyrelsen

Finn Harald Rasmussen, 

kredsformand
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Forslag til dirigenter 

Kredsbestyrelsen foreslår Peter Sandkvist og Lene 

Skovsager som dirigenter på generalforsamlingen.

INDKALDELSE 

Generalforsamling i 
Socialpædagogerne 
Sydjylland

Onsdag 23. oktober 2019 kl. 16.00 – ca. 21.30 

Indskrivning fra kl. 15.30 

Hotel Scandic, Kokholmvej 2, Kolding 

DAGSORDEN

i henhold til vedtægterne for Socialpædagogernes 

Landsforbund § 11, stk. 5. 

Velkomst. 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Kredsbestyrelsens beretning.

5. Kredsens regnskab 2018.

6. Indkomne forslag.

  a.  Kredsbestyrelsens stiller forslag om, at general-

forsamlingen i 2020 afholdes  

som temageneralforsamling med minimums-

dagsorden.

7. Fremtidigt arbejde.

8.  Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og 

antallet af frikøbte.

 a.  kredsbestyrelsen stiller forslag om, at kredsbe-

styrelsen fastholder det 

nuværende antal på 13 bestyrelsesmedlemmer, 

og at antallet af frikøbte vil være  

på 4, med 1 formand og 3 faglige sekretær

9. Kredsens budget for 2020.

10. Valg efter præsentation af kandidater.

 a. Kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem.

 b. Faglige sekretærer.

 c. Kredskasserer.

 d. Hovedbestyrelsesmedlemmer.

 e.  Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

for disse.

 f. Kongresdelegerede og suppleanter for disse.

 g. Kritisk revisor og suppleant for denne.

Afslutning.

Generalforsamlingen suspenderes midlertidigt  

omkring kl. 18.00-19.00, hvor der vil være mulighed for 

at deltage i fællesspisning.

Af hensyn til bestilling af forplejning skal du tilmelde 

dig generalforsamlingen, hvis du ønsker at deltage i 

fællesspisningen.  

Tilmelding senest fredag 11. oktober på  

www.sl.dk/sydjylland 

Forslag til forretningsorden

1.  Generalforsamlingen åbnes af formanden, som leder 

valget af dirigent.

2.  Dirigenten påser, at generalforsamlingen er indkaldt i 

henhold til vedtægterne og er beslutningsdygtig.

3.  Dirigenten forestår generalforsamlingens godkendelse 

af forslag til forretningsorden.

4. Stemmetællere må ikke være kandidater til valg.

5.  Medlemmer tildeles ordet i den rækkefølge, de har  

indtegnet sig hos dirigenten.

6.  Dirigenten kan bryde talerækken, såfremt et medlem 

ønsker at afgive en kort bemærkning eller ønsker ordet 

til forretningsordenen.

7.  Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om  

diskussionernes afslutning straks eller med de  

indtegnede talere.

8.  Dirigenten kan foreslå begrænsning af taletiden. Et 

sådant forslag skal godkendes af generalforsamlingen.

9.  Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmefler-

tal. Ved valg til enkeltposter kræves dog absolut flertal.

10.  Ændringsforslag til et stillet forslag skal fremsættes 

inden afslutningen af drøftelserne om forslaget.  

Er der stillet flere forslag til samme sag, sættes alle for-

slag under afstemning.

11.  Forslagsstillere kan få ordet for en afsluttende  

bemærkning.

12.  Tvivlsspørgsmål, som ikke kan afgøres i henhold til 

denne forretningsorden, afgøres af dirigenten.

13.  Forslag til ny dirigent sættes straks under afstemning, 

som ledes af formanden.

Peter Sandkvist 
– kredsformand i 
Socialpædagogerne 
Midt- og Vestjylland.

Lene Skovsager  
– faglig sekretær i  
Socialpædagogerne  
Midt- og Vestjylland. 

3



Kommunal- og regionsrådsvalget tirs-

dag 21. november 2017 afgjorde, hvem 

der skulle lede ”vores” ti kommuner og 

Region Syddanmark de næste fire år. 

I vores kreds blev det til ni blå borg-

mestre og en enkelt rød borgmester i 

Sønderborg. 

 Op til valget havde vi inviteret de 

kandidater, som var socialpædagoger, 

med til et særligt TR-møde med fokus 

på kommunalvalget. Mange kandida-

ter deltog også i Socialpædagogernes 

kandidattest, hvor man kunne blive 

klogere på, hvad de enkelte kandidater 

mente om centrale emner på det social-

pædagogiske arbejdsfelt.

 Vores fællestillidsrepræsentanter fik 

en særlig rolle med at sætte handicap-

politikken, de udsatte børn og voksne, 

psykiatrien og andre relevante emner 

på dagsordenen i valgkampen. Sammen 

med fællesstillidsrepræsentanterne var 

de fire valgte på kredskontoret til stede 

ved flere af de lokale vælgermøder.

 Der blev lovet rigtig meget. Stort set 

ingen politikere mente, at der kunne 

spares mere på de sociale områder, og 

næsten alle mente, at indsatsen for de 

handicappede og udsatte var kernevel-

færd. 

 Vi kan nu konkludere, at valgløfterne 

ikke bliver holdt. Mange kommuner er 

endnu en gang i færd med at planlægge 

besparelser, som rammer næsten alle 

de grupper, vi som socialpædagoger 

arbejder for og med. I Kreds Sydjylland 

gælder det i skrivende stund stort set 

alle kommuner, men især i Kolding, 

Haderslev, Esbjerg, Vejen og Varde er 

der udsigt til store besparelser. Det til 

trods for, at området i forvejen lider 

alvorligt under talrige besparelser, 

samtidig med at opgaverne og dermed 

udgifterne stiger støt. Det er alvorligt 

bekymrende.

På bagkant af to valg

dagen på en socialpædagogisk arbejds-

plads og nogle af alle de udfordringer, 

man står med her. 

 Socialpædagogerne arrangerede 

flere af den slags arbejdspladsbesøg 

rundt om i hele landet. Medlemmerne 

benyttede flittigt muligheden for at 

beskrive deres arbejde i den kampagne, 

som blev kaldt Socialpolitik.nu. Disse 

dagligdags beskrivelser blev brugt i dia-

logerne med folketingskandidaterne. I 

det hele taget lykkedes det på mange 

måder at få sat behovet for en ny so-

cialpolitik på dagsordenen, selvom det 

var svært at konkurrere med norme-

ringerne i daginstitutionerne samt på 

ældre- og sundhedsområdet m.v. 

 Mens Danmark bliver rigere, ender 

flere borgere på kanten. Den fortsatte 

skævvridning af vores samfund er sket 

over en længere periode, hvor socialpo-

litikken mere eller mindre er blevet til 

beskæftigelsespolitik, og forsørgelses-

grundlaget gradvist er blevet dårligere. 

Der er i den grad brug for, at den nye 

social- og indenrigsminister Astrid Krag 

genopliver socialpolitikken.

 Medlemmernes arbejdsvilkår er 

under voldsomt pres. Lederne har 

efterhånden en umulig opgave med at 

leve op til de evindelige besparelser 

og effektiviseringer. Trioen på arbejds-

pladsen er på overarbejde, da arbejds-

miljøet er ualmindelig udfordret. 

Stressproblemer og afledte sygemel-

dinger er blevet en del af hverdagen på 

de socialpædagogiske arbejdspladser. 

Samtidig er søgningen til den pædago-

giske uddannelse i 2019 vigende. Det er 

på høje tid, at alle disse signaler tages 

alvorligt.

Folketingsvalget blev afholdt på grund-

lovsdagen 5. juni i år. Det medførte et 

regeringsskifte med Mette Frederiksen 

som ny socialdemokratisk statsmini-

ster.

 I valgkampen blev der lovet mange 

penge til bedre velfærd. Det blev vug-

gestuer og børnehaver, der fik den 

største opmærksomhed og i øjeblikket 

er en direkte del af finanslovsforhand-

lingerne, men der er også stærkt fokus 

på sygehusene og ældresektoren. Der 

er dermed en stor opgave med at gøre 

opmærksom på, at det socialpolitiske 

område i lige så høj grad trænger til 

flere ressourcer. Forbundet er i fuld 

gang med at påvirke de nye ministre.

 I valgkampen havde vi  folketings-

medlem Karina Adsbøl (DF) med på et 

arbejdspladsbesøg på Udviklingscenter 

Vest i Esbjerg. Vi fik vist hende daglig-

DEN POLITISKE SITUATION Mens Danmark bliver rigere, 

ender flere borgere på kanten. 

Der er i den grad brug for en 

genoplivning af socialpolitikken.

Der er brug for 
en genoplivning af 
socialpolitikken
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D E T  F R E M T I D I G E  A R B E J D E

LOKAL INDFLYDELSE PÅ SOCIALPOLITIKKEN

Dialogmøder 
med samtlige 
kommuner og 
regionen 

Formålet har været at synliggøre 

og italesætte vores fag 

Arbejdet med at opnå lokal socialpoli-

tisk indflydelse har også i den forløbne 

periode haft stor opmærksomhed.

 Vedtagelsen af beslutningspapiret 

Synlig og proaktiv – i dialog med beslut-

ningstagerne og ud på arbejdspladser-

ne på forbundets kongres lagde op til, 

at der skulle tages nye skridt i forbin-

delse med den lokale interessevareta-

gelse på det socialpolitiske område. 

Opgaven var at gøre det socialpædago-

giske arbejde endnu mere synligt for 

omverdenen.

 Kredsen formulerede en hensigtser-

klæring om at sætte følgende temaer 

på dagsordenen på møder med de 

enkelte kommuner:

• Faglighed og kerneopgave.

• Arbejdsmiljø.

• Inklusion og rehabilitering.

• Frivillighed.

•  Rammerne for det social-

pædagogiske arbejde. 

• Nye jobområder. 

Kontakten til kommunerne kunne, 

afhængigt af situationen i den enkelte 

kommune, gå via byrådspolitikere (især 

i social- og børneudvalg) eller embeds-

værket (direktion og fagchefer). 

 I samarbejde med tillidsrepræsen-

tanter og fællestillidsrepræsentanter 

havde vi forinden analyseret hver 

enkelt kommune for at finde ud af, 

hvem vi skulle kontakte, hvilke emner 

der skulle prioriteres i den pågæl-

dende kommune, og hvordan vi kunne 

implementere erfaringerne fra vores 

kernefaglighedsprojekt i vores dialog 

med de lokale aktører – politikere og 

embedsmænd – på området. 

Blev godt modtaget 

Efter således at have forberedt os grun-

digt lykkedes det at aftale og gennem-

føre dialogmøder i samtlige kommuner. 

Vi er blevet godt modtaget, og flere 

kommuner har udtrykt ønske om, at vi 

gentager besøget. 

 På møderne har kredsen fået italesat 

det socialpædagogiske fag og arbejds-

felt over for beslutningstagerne, og i 

flere kommuner blev det aftalt at gen-

tage dialogmøderne med mellemrum. 

Derudover har kredsen afgivet hør-

ringssvar til kommunerne i forbindelse 

med nye politikker på det socialpæda-

gogiske område og i forbindelse med 

udvikling af nye honoreringsmodeller 

for familieplejere.

 I forhold til medlemmerne har vi via 

Facebook synliggjort, at vi har været 

på besøg i kommunerne, ligesom til-

lidsrepræsentanter og fællestillidsre-

præsentanter er blevet orienteret om 

besøgene pr. mail. 

 Sammen med Kreds Lillebælt har 

der været afholdt dialogmøder om 

opstarten af de specialiserede pladser 

i psykiatrien, og i forbindelse med re-

gionens nye psykiatriplan har kredsen 

afgivet høringssvar.

På dialogmøder med beslutningstagerne 

i samtlige kommuner har vi italesat og 

synliggjort det socialpædagogiske fag. 

Opgaven i den kommende 

periode bliver i endnu højere 

grad at gøre os synlige for om-

verdenen. Vi vil følge op på 

vores besøg (dialogmøder) hos 

de lokale beslutningstagere. 

Vi vil fortsætte med at invitere 

os selv til dialogmøder i alle 

kommuner og søge indflydelse, 

hvor det er muligt. Det er målet, 

at vi deltager i dialogmøder 

minimum to gange i en kommu-

nal valgperiode. På møderne vil 

vi sætte aktuelle emner på 

dagsordenen, f.eks. den social-

pædagogiske faglighed, arbejds-

miljøet, retten til fuldtids-

stillinger og aktuelle udfordrin-

g er i den enkelte kommune. 

Målgruppen for den socialpoliti-

ske indsats er:  

–  Byrådspolitikere, især social- 

og børneudvalg.

–  Embedsværket, især direktio-

ner og fagchefer. 
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NYE JOBARENAER

Det er lykkedes at åbne beslutnings-

tagernes øjne for værdien af den 

socialpædagogiske faglighed på nye 

områder 

Generalforsamlingen i 2017 vurderede, 

at det stigende antal asylansøgere, 

der kom til Danmark, ville medføre et 

øget pres på kommunerne i forhold til 

integration af flygtninge. Vi var klar 

til at gå i dialog med kommunerne for 

at synliggøre den socialpædagogiske 

kernefaglighed og dens anvendelses-

muligheder på området. 

 I en periode kom der vitterligt mange 

asylansøgere, der blev oprettet asyl-

centre, og i den sammenhæng opstod 

der nye jobmuligheder for socialpæ-

dagoger, både i  forhold til uledsagede 

børn og unge samt voksne. Der opstod 

ligeledes nye jobområder i forhold inte-

gration af flygtninge på arbejdsmarke-

det, i boligområder osv. 

 Med stramningerne på asyl- og flygt-

ningeområdet klingede det hele dog 

hurtigt af igen. Antallet af asylansøgere 

faldt, asylcentre lukkede, og integrati-

onsindsatsen blev mindre omfattende 

end forventet. 

Kredsen har også haft fokus på de-

mensområdet som ny jobarena. I kom-

munerne er demensindsatsen kraftigt 

voksende, og der er afsat ekstra midler 

til denne opgave. 

 En socialpædagogisk indsats kan 

være med til at løse mange af de 

opgaver, de demente, deres familier 

og samfundet står over for. Under-

søgelser viser, at socialpædagogiske 

metoder forebygger magtanvendelser 

i demensomsorgen. Socialpædagoger-

nes Landsforbund har udarbejdet en 

hvidbog og en del materiale om, hvad 

socialpædagogerne fagligt kan byde 

ind med i den tværfaglige indsats på 

demensområdet. 

 I disse år står kommunerne end-

videre med en voksende gruppe af 

udviklingshæmmede med et stort 

plejebehov og demensproblematik-

ker oveni. Nogle kommuner vælger at 

flytte denne gruppe ind på de alminde-

lige plejecentre. Her er det vigtigt, at 

socialpædagogikken flytter med, så de 

udviklingshæmmede ikke lades i stik-

ken og kun tilbydes pleje.

 For at synliggøre, hvad socialpæ-

dagoger kan bidrage med på dette 

område, har vi skrevet til ældreche-

ferne i de kommuner, som fik del i 

demenspuljen, og der har været afholdt 

møder i Sønderborg, Varde, Esbjerg og 

Aabenraa Kommuner. Desuden er den 

socialpædagogiske faglighed i arbej-

det med demente borgere italesat ved 

dialogmøder med en række udvalgsfor-

mænd. 

 Kredsen har været – og er fortsat – i 

dialog med Sønderborg Kommune om 

ansættelse af socialpædagoger på et 

plejecenter, hvor ældre udviklingshæm-

mede er flyttet i et særligt afsnit. Vi 

går efter, at socialpædagogerne så vidt 

muligt bliver ansat på vores døgnover-

enskomst. Andre steder har vi brugt 

overenskomsten for særlige stillinger 

til socialpædagoger ansat i ældreplejen 

og på demensområdet. Vi har registre-

ret, at 73 medlemmer af Kreds Sydjyl-

land i dag arbejder i særlige stillinger, 

heraf mange på demens- og ældreom-

rådet.

På det psykiatriske område er der i 

høj grad også behov for den socialpæ-

dagogiske faglighed i det tværfaglige 

samarbejde. Region Syddanmark har 

udvidet med 15 pladser i Vejle og 16 

pladser i Esbjerg. Kredsen oplever en 

øget forståelse for, at der er brug for 

socialpædagoger på dette område. 

Det fremgik blandt andet af en nylig 

afholdt psykiatrikonference i regionen. 

 De to formænd fra Kreds Lillebælt og 

Kreds Sydjylland har sammen skrevet 

til Psykiatriledelsen i Region Syddan-

mark og bedt om et dialogmøde om de 

31 nye psykiatripladser. Formålet var 

at påvirke dem til at ansætte socialpæ-

dagoger. Dette dialogmøde har været 

afholdt.

 I Esbjerg har kredsen været på 

arbejdspladsbesøg på den nyoprettede 

psykiatriske specialafdeling, hvor der 

allerede er ansat socialpædagoger. 

 Det er også vigtigt, at der er de rig-

tige faglige kompetencer samt tilstræk-

kelige ressourcer på de socialpsykiatri-

ske bosteder i kommunerne. Det har en 

række ulykkelige drabssager sat en tyk 

streg under.

 I kredsen er der hele tiden op-

mærksomhed på nye jobarenaer, der 

dukker op, og hvor socialpædagoger 

kan bidrage til at højne opgaveløsnin-

gen. Det understreges også af, at der i 

perioden har været afholdt to Fokus på 

faget-arrangementer om henholdsvis 

demens- og flygtningeområdet. 

Flere socialpædagoger 
arbejder med demente 
og psykisk syge

Flere socialpædagoger 

kommer i job på demensområdet 

og inden for psykiatrien. 
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FOKUS PÅ FAGET

Medlemsarrangementerne styrker 

fagligheden, skaber netværk og øger 

synligheden

Kredsen har i en årrække haft succes 

med disse arrangementer, og derfor 

besluttede generalforsamlingen i 2017, 

at de skulle fortsætte – nu som en per-

manent del af driften.

 Fokus på faget er et vidnesbyrd om, 

at kredsen går på to ben. Ud over at 

have fokus på medlemmernes løn- og 

ansættelsesvilkår stiller vi også skarpt 

på faget og fagets udvikling. 

 Fokus på faget-aktiviteterne giver 

kredsens tillidsrepræsentanter og an-

dre et godt argument over for kritiske 

medlemmer og dem, der har valgt at stå 

uden for fagforeningen.

 De er desuden et godt supplement til 

den kompetenceudvikling, der foregår 

på arbejdspladserne. Arrangementerne 

styrker fagligheden, bidrager til at ud-

vikle netværk blandt medlemmerne og 

er med til at gøre kredsen mere synlig. 

Et samlet deltagerantal på over 500 

vidner om, at det er noget, der efter-

spørges af vores medlemmer. 

 Medlemsmøderne arrangeres af et 

pædagogisk udvalg, der består af tre 

medlemmer af kredsbestyrelsen samt 

en faglig sekretær som koordinator og 

politisk ansvarlig. 

 Ud over en konference om kerne-

faglighed i november i 2017 afholdt 

kredsen i efteråret 2017 fem med-

lemsarrangementer, i 2018 blev det til 

otte arrangementer, heraf et fælles 

Succesen fortsætter

arrangement med DS. I foråret 2019 har 

kredsen afholdt fire arrangementer. 

 I september 2019 er der planlagt 

yderligere ét arrangement 2. septem-

ber, der handler om børn og unge med 

problemadfærd. Desuden en ny kerne-

faglighedskonference 5. december med 

Svend Brinkmann og Dorthe Birkmose 

som oplægsholdere. Her er der allerede 

tilmeldt 230 medlemmer, og der er luk-

ket for tilmelding. Dog er det muligt at 

blive skrevet på en venteliste.

230 medlemmer har 

meldt sig til kernefagligheds-

konferencen i december, 

hvor Svend Brinkmann og 

Dorthe Birkmose holder oplæg. 
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OVERENSKOMST 2018 

Sammenholdet i fagbevægelsen 

gav resultater, da de offentlige over-

enskomster skulle fornyes

En truende konflikt blev afværget, og 

en samlet fagbevægelse kom styrket 

ud af slaget om fornyelsen af de offent-

lige overenskomster 

Overenskomsterne på det offentlige 

område udløb 1. april 2018, og foråret 

2018 var præget af intense og dramati-

ske forhandlinger om nye overenskom-

ster.

 I kredsen forberedte vi os på de van-

skelige forhandlinger og en eventuel 

konflikt med en lang række tiltag: en 

lokal køreplan for Overenskomst 2018, 

TR-møde om  overenskomstfornyelsen 

og medlemsmøder på arbejdspladserne.

medlemmer i demonstrationer, hap-

penings og lokale aktiviteter i mange 

kommuner. 

 I flere kommuner blev der indgået 

samarbejde om Overenskomst 2018 

med de øvrige organisationer, ligesom 

kredsen  deltog i TR-stormøder i for-

handlingsfællesskabets og i Socialpæ-

dagogernes eget regi.

 Det stærke sammenhold mellem de 

faglige organisationer betød, at en stor-

konflikt i sidste øjeblik blev undgået, 

og at løn- og arbejdsforhold fik et solidt 

og tiltrængt løft. De nye overenskom-

ster blev stemt hjem med et overvæl-

dende flertal blandt medlemmerne. 

 Dog blev vores krav om en overens-

komst for familieplejerne heller ikke 

imødekommet i denne omgang. 

 En række arbejdspladser blev af 

Socialpædagogernes hovedbestyrelse 

udtaget til konflikt. Kredsen fulgte op 

med orienteringsmøder for tillidsre-

præsentanter og fællestillidsrepræsen-

tanter på de berørte arbejdspladser, 

hvor alle aspekter af en eventuel 

konflikt blev gennemgået. Desuden 

blev der afholdt medlemsmøder på 

de arbejdspladser, der var udtaget til 

strejke eller lockout, og sammen med 

tillidsrepræsentanterne blev der ind-

gået aftaler om  nødberedskab.

 Medlemmerne blev løbende holdt 

informeret via mail og Facebook, og 

kredsen deltog sammen med mange 

Sammenhold gav lønløft 
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D E T  F R E M T I D I G E  A R B E J D E

LØNPOLITIK OG LØNSTRATEGI

ARBEJDSTID

Den overordnede lønstrategi 

for 2018-2021 er vedtaget i hoved-

bestyrelsen.  

Socialpædagogerne Sydjyl-

lands lønstrategi og lønpolitik 

ajourføres for indeværende 

overenskomstperiode for  at leve 

op til forbundets overordnede 

løn strategi, hvori der er fastlagt 

centrale og lokale indsatsom råder. 

Disse indsatsområder folder sig  

ud under temaer som ligeløn, 

fællestillidsrepræsentanter og 

tillidsrepræsentanter, procedure-

aftaler og løsning af tvister.  

Lønmæssigt er der særligt fokus 

på arbejdsmiljørepræsentanter, 

mindre medlemsgrupper samt 

ledere og mellemledere. Ud over 

disse indsatser har vi i kredsen 

erfaret, at lønforhandlinger på 

arbejdspladsen kan være et svært 

emne. Vi vil derfor arbejde mere 

målrettet med nogle strategiske 

overvejelser, der  kan understøtte 

tillidsrepræsentanternes kom-

petence og udvikling.

Nyt lønværktøj 
skal klæde 
tillidsrepræsentanterne 
bedre på

Kredsen er klar med sparring 

og opbakning til de ofte vanskelige 

lokale lønforhandlinger

Lokal løndannelse er en kerneopgave, 

og derfor har kredsen udformet en løn-

politik og en lønstrategi. Formålet er at 

sikre, at alle medlemmer får del i den lo-

kale løndannelse. 

 I lønpolitikken er kompetenceforhol-

dene beskrevet, så alle medlemmer kan 

se, hvor og af hvem deres løn forhand-

les. I lønstrategien har kredsen beskre-

vet sine lønpolitiske mål.

 I indeværende valgperiode har kreds-

bestyrelsen både forholdt sig til løn-

strategien for overenskomstperioden 

2015-2018 og for den nuværende over-

enskomstperiode 2018-2021. 

Der er hjælp at hente 
i kredsen, når 

der skal forhandles 
løn lokalt. 

I lønstrategien for 2015-2018 

var der fokus på: 

– Basisgrupperne.

– Det økonomiske råderum.

– Kompetenceudvikling. 

– Ligeløn. 

–  Mellemlederes overgang til  

lederoverenskomsten.

–  Den årlige lønpolitiske drøftelse  

i kommunen.

I perioden har Socialpædagogerne in-

troduceret et nyt lønværktøj for tillids-

repræsentanterne. Det er udarbejdet 

centralt af en lønfølgegruppe og beskri-

ver, hvordan man gennemfører en god 

lønforhandling: fra forberedelse over 

selve forhandlingen til opfølgning. 

Ny arbejdstidspolitik åbner 
for større fleksibilitet

Men lokale aftaler er fortsat en balan-

cegang, hvor man også skal medtænke 

hensyn til arbejdsmiljø og helbred 

Arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse 

spiller en helt central rolle på de social-

pædagogiske arbejdspladser. Arbejds-

pladserne og medlemmerne giver ofte 

udtryk for ønsket om en mere fleksibel 

tilrettelæggelse af arbejdstiden. 

 Arbejdstiden har væsentlig betyd-

ning for kvaliteten i kerneopgaven, men 

også en fornuftig balance for medarbej-

derne mellem arbejds- og fritidsliv, som 

er med til at skabe den gode trivsel.

 Derfor har Socialpædagogerne Syd-

jylland udarbejdet en ny arbejdstidspo-

litik, hvor rammerne tilgodeser begge 

hensyn. Den er ledsaget af en vejledning 

og skabeloner til indgåelse af lokale og 

decentrale arbejdstidsaftaler. 

 Tillidsrepræsentanter og medlemmer 

skal være opmærksomme på, at lokale 

aftaler – eksempelvis om færre, men 

længere vagter – er en balancegang, 

hvor  hensynet til arbejdsmiljø og hel-

bred kan komme på tværs af aftaler, der 

umiddelbart virker fordelagtige. 

 Desuden har vi tilbudt en workshop 

om lokal løndannelse for vores tillids-

repræsentanter, ligesom vi har tilbudt 

dem løbende sparring i forbindelse med 

de lokale lønforhandlinger.
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UDDANNELSE

D E T  F R E M T I D I G E  A R B E J D E

Kredsen skal fortsat udvikle 

og forbedre synligheden på 

uddannelsesstederne ved som 

repræsentant for praksisfeltet 

generelt at supplere undervis-

ningen med diverse oplæg. I den 

forbindelse skal det generelle 

fremmøde til oplæggene via 

samarbejdet med uddannelses-

stederne optimeres. 

Kredsen skal via repræsentatio-

nen i UC Syds uddannelsesud-

valg deltage aktivt i at udfolde 

eventuelle nye tiltag i uddannel-

sen som følge af evalueringen 

i 2020. Herunder skal kredsen 

søge at sikre mest muligt fokus 

i uddannelsens specialiserings-

del, Social- og specialpædagogik, 

på medicinering, pårørendesam-

arbejde, konflikthåndtering og 

-forebyggelse, psykiatri samt 

dokumentation og skriftlighed.

Endvidere skal kredsen søge at 

sikre fokus i uddannelsen på 

henholdsvis professionsdan-

nelse og personlig dannelse. 

Endelig skal kredsen via 

repræsentationen i UC Syds 

uddannelsesudvalg sikre fokus 

på relevante efteruddannelses-

tilbud for pædagoger, herunder 

medicinhåndtering og demens-

området. 

Oplæg på pædagog -
 uddannelsen skaber synlighed 
blandt de studerende

Kredsen arbejder for yderligere 

forbedringer af uddannelsen, mere 

arbejdsmarkedsparate studerende og 

nye efteruddannelsestilbud 

De første studerende, der har gennem-

gået den nye pædagoguddannelse fra 

2015 fuldt ud, dimitterede primo 2018. 

 Umiddelbart vurderer repræsentan-

ter fra praksisfeltet i UC Syds uddan-

nelsesudvalg, at de studerende på den 

nye uddannelse er bedre kvalificerede 

end tidligere. Ikke desto mindre tyder 

meget på, at der stadig er behov for en 

styrkelse af den socialpædagogiske spe-

cialisering i uddannelsen. Vi er i skriven-

de stund ved at indkredse de elementer, 

vi mener der skal styrkes. Dette vil blive 

italesat i forbindelse med den forestå-

ende evaluering af uddannelsen. 

 Som den generelle repræsentant for 

det socialpædagogiske arbejdsområde 

har kredsen indgået aftale med UC Syd 

om at holde oplæg på de tre pædagogi-

ske uddannelsessteder i hhv. Esbjerg, 

Kolding og Aabenraa. Det sker nu i alt 

fem gange under uddannelsesforløbet. I 

forbindelse med udvidelsen af kredsens 

supplement til undervisningen på ud-

dannelsesstederne varetages opgaven 

nu af to faglige sekretærer, hvor det tid-

ligere blev klaret af én. 

 Kredsen har gennem længere tid 

sammen med BUPL holdt oplæg, hvor de 

(social)pædagogiske områder præsen-

teres med fokus på de aktuelle paradig-

mer. Disse oplæg holdes i forbindelse 

med uddannelsesstedets introduktion 

til specialiseringstildelingen og i forbin-

delse med fagets etik. Kredsen holder 

endvidere oplæg om den socialpædago-

giske kernefaglighed.  

 I generalforsamlingsperioden er te-

maerne blevet udvidet med et oplæg 

om arbejdsmiljø. I samarbejde med 

BUPL – og som en del af  synligheds-

strategien over for  de studerende – er 

arbejdsmiljøaspektet og sammenhæn-

gen mellem arbejdsmiljø og faglighed 

indtænkt i oplægget. 

 Det er kredsens opfattelse, som i øv-

rigt deles af uddannelsesstederne, at de 

studerende ikke i tilstrækkelig omfang 

er klædt på til at indgå og virke på en ar-

bejdsplads. Derfor har kredsen sammen 

med BUPL udvidet temaerne med et 

oplæg, som kaldes På vej i praktik. Her 

sættes der blandt andet fokus på prakti-

kantens rolle, ledelsesret og medindfly-

delse. Der er en vilje hos uddannelses-

stederne til at styrke samarbejdet med 

praksisfeltet, der kan sætte fokus på 

udvikling af vejlederkompetencerne.

 På efteruddannelsesområdet arbej-

der kredsen for, at UC Syd tilbyder ef-

teruddannelse på nye jobområder for 

pædagoger, eksempelvis på ældre- og 

demensområdet. Vi har ligeledes opfor-

dret UC Syd til at tilbyde efteruddan-

nelse i hygiejne og medicinhåndtering 

på botilbud, som kan matche den skær-

pede opmærksomhed på botilbuddene 

fra Patientsikkerhedstilsynet.

 For at udbrede kendskabet til den 

særlige socialpædagogiske faglighed 

har vi udformet en beskrivelse af En so-

cialpædagog til uddannelsesstederne 

under UC Syd. Derudover øver vi ind-

flydelse på uddannelserne via vores re-

præsentant i UC Syds bestyrelse, faglig 

sekretær Poul Flack-Jensen. 

Den nye pædagoguddannelse 

har gjort de studerende 

mere kvalificerede, men der er 

behov for at styrke deres 

socialpædagogiske 

faglighed og gøre dem mere 

arbejdsmarkedsparate. 
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D E T  F R E M T I D I G E  A R B E J D E
– og en fortsat indsats for at 

understøtte vores arbejdsmiljø-

repræsentanter 

I perioden 2015-2017 valgte kredsen at 

bruge midler fra projekt Socialpæda-

gogerne i fremtiden til blandt andet 

at frikøbe et bestyrelsesmedlem, der 

skulle sætte særligt fokus på arbejds-

miljøområdet. Siden generalforsamlin-

gen i 2017 er opgaven blevet varetaget 

af en faglig sekretær. 

 Det førte til en lang række initiativer, 

og evalueringen af dem betød, at ho-

vedparten fortsætter fremadrettet som 

led i den daglige drift. Blandt de mange 

tiltag kan nævnes: 

–  To introduktionsdage for nyvalgte 

arbejdsmiljørepræsentanter i 2017 

samt én i 2018. Yderligere én er plan-

lagt i 2019.  

–   Fælles temadag for arbejdsmiljø-

repræsentanter og fællestillidsre-

præsentanter i 2018. En ny fælles 

temadag er planlagt i 2019.

ARBEJDSMILJØ 

–  Triomøde med arbejdsmiljørepræ-

sentanter, tillidsrepræsentanter og 

ledere samt et møde for tillidsrepræ-

sentanter og arbejdsmiljørepræsen-

tanter.

–  TR-/AMR-netværksmøder i alle kom-

muner, hvor vi har holdt oplæg om 

arbejdsmiljø.

Vi har opfordret vores arbejdsmiljø-

repræsentanter til at deltage i lokale 

temadage i FH-regi i anledning af ar-

bejdsmiljøåret 2019. Desuden har en af 

kredsens arbejdsmiljørepræsentanter 

deltaget i FH’s meningsdanneruddan-

nelse med fokus på at kunne italesætte 

problemstillinger omkring arbejdsmil-

jøet i FH-regi. 

 Internt har kredsen haft særligt fo-

kus på de arbejdspladser, hvor arbejds-

miljøet er truet. 

 Kredsen finder det fortsat yderst 

vigtigt at italesætte sammenhængen 

mellem arbejdsmiljø og faglighed og 

har derfor i den forløbne periode haft 

fokus på at  synligøre, hvordan arbejds-

miljø og faglighed går hånd i hånd på 

de socialpædagogiske arbejdspladser. 

Fokus 
på 
sammenhængen 
mellem faglighed 
og 
arbejdsmiljø 

I forbindelse med Arbejdsmil-

jørepræsentantåret 2019 er der 

kommer øget fokus på rollen som 

arbejdsmiljørepræsentant (AMR), 

samt AMR’s rolle i trioen som 

samarbejdspartner omkring den 

gode trivsel. 

Vi skal fortsætte vores arbejde 

med at være sparringspartner for 

kredsens AMR og være med til at 

styrke deres rolle. Det skal  gøres 

ved en videreførelse af AMR-in-

tro, årlige temadage, samt fokus 

på at styrke AMR´s samarbejde 

med ledere og tillidsrepræsen-

tanter.  

Kredsen skal fortsat have fokus 

på, at arbejdsmiljø og faglighed 

går hånd i hånd.  

Vi vil løbende prøve nye tiltag af, 

der kan styrke AMR-rollen. 

Faglighed 

og arbejdsmiljø går 

hånd i hånd. 
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MEDLEMSTILFREDSHED 

Vi skal være der 
for medlemmerne

Facebookside, arbejdspladsbesøg 

og telefonopkald er blandt initiativerne, 

der skal gøre kredsen mere nærværende 

og synlig 

Kredsen har gode muligheder for at 

tage temperaturen på medlemmernes 

tilfredshed. Der bliver med mellemrum 

foretaget kvantitative tilfredshedsun-

dersøgelser blandt medlemmerne ge-

nerelt samt kvalitative undersøgelser 

blandt de medlemmer, der har kontak-

tet kredsen og er blevet serviceret. 

 Besvarelserne viser, at kredsen lig-

ger blandt de førende kredse i de kva-

litative undersøgelser, men det faglige 

team og ledelsen har fortsat fokus på, 

hvordan denne position kan fastholdes 

og udvikles.

 Den kvantitative undersøgelse viser 

et lidt mere broget billede. Her tages 

temperaturen på, hvordan medlemmer-

ne opfatter Socialpædagogerne, uden 

at de nødvendigvis er blevet serviceret 

af kredsen. Undersøgelsen indikerer, 

hvor kredsen bør sætte ind med forbed-

ringer, og det er kredsbestyrelsen, der 

sætter retningen for, hvad der skal gø-

res. 

 Fokus har i den forløbne periode væ-

ret mindst at holde niveauet for med-

lemmernes tilfredshed med kredsens 

telefonservice samt at gøre en indsats 

for større synlighed blandt medlemmer-

ne og dermed styrke kredsens image. 

 I den forbindelse har kredsbestyrel-

sen vedtaget en kommunikationsstra-

tegi, som sætter retning for arbejdet 

med at skabe større synlighed blandt 

medlemmerne. Et af resultaterne var 

oprettelse af en Facebookside, som har 

været en succes og bliver meget benyt-

tet.

 I kredsen satses der også på arbejds-

pladsbesøg med en lyttende tilgang, 

hvor arbejdspladsen definerer indhol-

det af møderne. Målet har været ca. 40 

arbejdspladsbesøg pr. år. Fra november 

2018 til august 2019 har vi besøgt 24 ar-

bejdspladser.

 Med en målsætning om kontakt til 10 

procent af medlemmerne (ca. 400) har 

kredsbestyrelsen iværksat et projekt 

Telefonopkald til 

medlemmerne giver vigtige 

input til kredsens arbejde. 

med telefonopkald til medlemmerne. 

Det primære fokus er at indkredse viden 

om, hvad der gør medlemskabet vær-

difuldt for dem. Kredsbestyrelsen og 

ledersektionen er involveret i dette ar-

bejde, og reaktionerne har overvejende 

været positive. 

 Endelig skal nævnes forberedelsen af 

kongrestemaet Vi er Socialpædagoger-

ne på temageneralforsamlingen i 2018, 

hvor deltagerne kom med deres bud på 

fremtidens fagforening. 
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LEDERE

Vigtigt at fastholde lederne 
som medlemmer

Kredsen har satset på  aktiviteter og 

synliggørelse af vores medlemsservice  

for ledermedlemmerne

Socialpædagogerne og de socialpæ-

dagogiske ledere har længe været op-

mærksomme på, at god ledelse – og 

især faglig ledelse – er en forudsætning 

for, at de socialpædagogiske tilbud kan 

udvikle høj kvalitet og stærk faglighed 

omkring løsning af kerneopgaverne. 

 Netop kombinationen af en stærk so-

cialpædagogisk faglighed og viden om 

ledelse er kendetegnende for mange af 

vores ledermedlemmer. Den kombina-

tion kalder vi styrke til at lede andre.

 Kredsens arbejde med ledergruppen 

er forankret i ledersektionen, hvor be-

styrelsen senest blev valgt på sektio-

nens generalforsamling 11. april 2019. 

Desuden er kredsen repræsenteret i Le-

derlandsudvalget.

 I den forløbne periode har der været 

tæt kontakt mellem formanden og med-

lemmerne af ledersektionen. Kredsens 

særlige fokus på området har handlet 

om at fastholde lederne som medlem-

mer via særlige aktiviteter for denne 

medlemsgruppe og at tydeliggøre den 

service, vi er i stand til at yde ledermed-

lemmerne. 

 En undersøgelse blandt ledermed-

lemmerne har peget på utilfredshed i 

denne medlemsgruppe,  fordi lederne 

ikke kunne ”se os”. Mange har ikke 

kendskab til de særlige tilbud til leder-

ne, f.eks. at man via Lederlinjen har mu-

lighed for at kontakte og få rådgivning 

af en arbejdspsykolog. 

 Derfor har kredsen opdateret ser-

vicedeklarationen, der beskriver med-

lemsservicen for ledermedlemmerne. 

Desuden er der arbejdet på at forbedre 

kredsens introduktion og velkomst til 

nye ledermedlemmer samt at opdatere 

og tydeliggøre hjemmesiden, så lederne 

bedre kan ”finde sig selv” på siden.

 I marts-april 2019 afholdt kredsen et 

kursus i arbejdstilrettelæggelse med 

interne undervisere fra kredsen. Kur-

set blev hurtigt overtegnet, så der var 

grundlag for at endnu et kursus. Også 

dette kursus blev overtegnet. På bag-

grund af dette og de positive tilbage-

meldinger gentager vi succesen i efter-

året 2019. 

 Lokalt har vi fulgt op i forhold til le-

dermedlemmernes svar på medlemsun-

dersøgelser, ligesom vi har forhandlet 

mellemledere over på lederoverenskom-

sten hvor det har givet mening. 

 28.-29. september 2017 deltog kred-

sens ledersektion i den store landskon-

ference for ledermedlemmer af Social-

pædagogerne, og 20 april 2018 blev en 

lederkonference fælles med Kreds Lil-

lebælt afviklet. Senest deltog sektionen 

i lederlandsmødet i maj 2019, hvor der 

var fokus på det fremtidige arbejde.

Et kursus i arbejds -

tilrettelæggelse for vores 

ledermedlemmer var 

en stor succes. 

D E T  F R E M T I D I G E  A R B E J D E

Ledersektionen vil på baggrund 

af den seneste ledergeneral-

forsamling forsøge at omsætte 

nogle af alle de gode idéer, der 

kom frem i temadrøftelserne.  

Det bliver med afsæt i medlems-

projektet Vi er Socialpædago-

gerne i en lederkontekst.

Overordnet skal der arbejdes 

på en større synlighed over for 

vores ledermedlemmer. Leder-

sektionen vil sætte særligt fokus 

på, hvordan ny ledere bydes 

velkommen i ledersektionen og 

kredsen. Der skal etableres intro-

duktionsmøder for nyindmeldte 

og konstituerede ledere, og der 

skal være øget fokus på ledernes 

lokale løndannelse.

Ledersektionen ønsker endvidere 

at arrangere flere temadage eller 

fyraftensmøder med aktuelle 

temaer.

Kredsen vil tilbyde kurser i 

arbejdstidsplanlægning samt 

andre emner, som efterspørges af 

lederne.

Der vil også i den kommende 

periode være særligt fokus på 

ledernes psykiske arbejdsmiljø 

og trivsel.
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TILLIDSREPRÆSENTANTER

Ønske om øget deltagelse 
i TR-aktiviteterne 

Kredsen anser TR-møder og 

TR-netværksmøder som en vigtig del 

af tillidsrepræsentanternes 

kompetenceudvikling

Da tillidsrepræsentanten er krumtap-

pen på arbejdspladsen ved på én gang 

at være medlemmernes talsmand over 

for ledelsen og fagforeningens repræ-

sentant har kredsen en opgave i at un-

derstøtte tillidsrepræsentanterne og 

deres kompetenceudvikling. 

 Der er brug for at styrke denne ind-

sats, så tillidsrepræsentanterne fortsat 

kan udvikle deres kompetencer, løse 

opgaverne på arbejdspladsen på en 

konstruktiv måde og dermed sikre kol-

legerne trygge rammer for deres trivsel 

og faglighed. 

 Tillidsrepræsentanterne kan na-

turligvis altid få sparring hos de fag-

lige konsulenter og de politisk valgte på 

kredskontoret. Desuden er deltagelse 

i TR-møder og TR-netværksmøder vital 

for kontakten mellem tillidsrepræsen-

tanter og kreds. Disse møder er et væ-

sentligt redskab for tillidsrepræsentan-

ternes fortsatte kompetenceudvikling 

og et supplement til de efteruddannel-

sesmuligheder, forbundet tilbyder. 

 Deltagelsen i møderne er generelt for 

lav. Kredsen har en ambition om, at til-

lidsrepræsentanterne gennemsnitligt 

deltager i 60 procent af TR-møderne. I 

2017 blev der konstateret en generel 

deltagelse på cirka 40 procent. Kredsen 

har derfor bestræbt sig på at styrke ind-

satsen for at nå målet om 60 procents 

deltagelse i løbet af perioden. I 2018 var 

deltagelsen på 43 procent. 

 For at øge tilslutningen til TR-akti-

viteterne har vi udarbejdet en evalu-

eringsrapport og påbegyndt en registre-

ring af fremmødet i forhold til TR-møder 

og TR-netværksmøder. Desuden har vi 

påbegyndt en praksis, hvor første TR-

udviklingssamtale foregår på arbejds-

pladsen og følges op af en aktivitet, 

f.eks. rundvisning på arbejdspladsen, 

møde med de studerende eller med trio-

medlemmerne.

 I 2018 afholdt vi tre TR-møder og plan-

lagde et ekstraordinært TR-møde om 

trio-samarbejdet. Desuden afholdt vi 

en personalepolitisk konference og har 

planlagt en ny i 2019.

 Kredsen har deltaget i 40 TR-net-

værksmøder i bestræbelserne på at 

være synlige for vores tillidsrepræsen-

ter og give dem den nødvendige spar-

ring. 

Et brush-up-kursus 

med forskellige workshops 

er et af flere tiltag, der skal 

styrke tillidsrepræsentanternes 

kompetencer. 

D E T  F R E M T I D I G E  A R B E J D E

Kredsen har en stor opgave i at 

støtte tillidsrepræsentanternes 

kompetenceudvikling via TR-

udviklingssamtaler og TR-møder. 

Disse aktiviteter skal tilrettelæg-

ges med baggrund i aktuelle 

temaer og det aktuelle behov. 

Den første TR-udviklingssamtale 

skal så vidt muligt arrangeres på 

arbejdspladsen i kombination 

med en anden aktivitet (f.eks. et 

møde med medarbejderne, de 

studerende, lederen eller arbejds-

miljørepræsentanten). Kredsen 

skal forsat deltage i netværks-

møder i kommunerne, hvor den 

mere tætte kontakt til tillidsre-

præsentanterne er mulig. 

Kredsen skal udvikle redskaber 

som støtter tillidsrepræsentan-

ten i at være mere opmærksom 

på henholdsvis studerende i 

praktik og unge nyuddannede.

Endelig skal kredsen fortsat søge 

at sikre større fremmøde til 

TR-møderne.
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FAMILIEPLEJERE 

Fortsat fokus på familie-
plejernes særlige løn- 
og arbejdsvilkår 

At sikre et tilstrækkeligt antal kva-

lificerede familieplejere er også en 

væsentlig opgave 

Kredsen har omkring 200 familieplejere, 

og området har høj prioritet. Derfor har 

kredsbestyrelsen nedsat et familieple-

jeudvalg til at varetage familieplejernes 

interesser. Udvalgets arbejde under-

støttes af et kredsbestyrelsesmedlem, 

en faglig konsulent og en faglig sekre-

tær. Kredsen har endvidere udarbejdet 

en servicedeklaration for området. 

 Mange – især syddanske – kommuner 

oplever problemer med rekruttering af 

nye og navnlig yngre familieplejere. Der-

for er der brug for en indsats for at sikre, 

at der også fremover er et tilstrækkeligt 

antal kvalificerede familieplejere. 

 Familieplejerne peger på, at deres 

arbejdsvilkår har ændret sit væsentligt 

over en årrække. Vi har derfor fortsat 

fokus på, hvordan vi kan servicere vores 

familieplejere bedst muligt, herunder 

sikre dem et godt netværk samt faglig 

sparring –  om kontraktlige forhold. 

 Dette er et vigtigt område, da Kom-

munernes Landsforening trods et ved-

varende pres fra familieplejerne og So-

cialpædagogerne fortsat ikke vil være 

med til at indgå en overenskomst for 

familieplejerne. 

 Som opbakning til familieplejerne ar-

rangerer vi hvert år en række cafémøder 

og afholder og Familieplejernes dag. 

Kredsen deltager desuden i familieple-

jeudvalgets møder, i netværksmøder for 

familieplejerne og i Socialpædagoger-

nes landsdækkende videns- og inspirati-

onsnetværk på området. 

 I en række kommuner har vi deltaget 

i møder om en ny honoreringsmodel for 

familieplejere, ligesom vi har afholdt 

høringsmøder blandt medlemmerne 

og på baggrund af disse udarbejdet hø-

ringssvar om nye honoreringsmodeller 

i Esbjerg og i Haderslev Kommune. På 

vores dialogmøder med kommunerne 

har vi drøftet anbringelsesområdet og 

rekrutteringsproblematikken med kom-

munerne.

 Kredsen har afholdt et fagligt 

temamøde for familieplejerne om udar-

bejdelse af kontrakter og har deltaget i 

det landsdækkende årsmøde for fami-

lieplejere.

D E T  F R E M T I D I G E  A R B E J D E

Kredsen skal fortsat være 

opsøgende i forhold til dialog 

med kommunerne om lokale 

vederlagsmodeller og vilkårsfor-

bedringer. Vi vil arbejde på lokalt 

at sikre familieplejerne tryghed 

i deres aflønning ved at arbejde 

for gennemsnitmodeller i alle 

kommuner, så man har tryghed 

omkring honoreringen i hele 

anbringelsesperioden.  

Der skal arbejdes på i højere 

grad at synliggøre hvad vi har på 

hylderne for vores familieplejere, 

så værdien af medlemskab bliver 

tydeligt for dem. Vi vil fortsat 

tilbyde cafémøder med fagligt 

indhold ud fra ønsker fra fami-

lieplejerne. For at rekruttere nye 

medlemmer skal det være muligt 

at invitere et ikke-medlem med 

til cafémøderne. 

Vi vil fortsat tilbyde en række 

faglige arrangementer målrettet 

familieplejerne, planlagt i fælles-

skab med familieplejeudvalget, 

ligesom vi fortsat vil prioritere 

kredskontorets deltagelse i net-

værksmøder for familieplejerne 

og familieplejeudvalgets møder.

For at øge vores kendskab til 

området ønsker vi at inddrage 

familieplejerene via dialog med 

henblik på at styrke vores ind-

sats. 

Faglig sparring, især om 

kontraktlige forhold, er et vigtigt 

tilbud til familieplejerne. 
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SENIORER 

VI ER SOCIALPÆDAGOGERNE

Indflydelse på 
seniorpolitikken 

– og sociale og faglige aktiviteter 

i hele kredsen 

Formålet med den lokale seniorsektion 

er at samle kredsens seniormedlem-

mer for at styrke deres mulighed for at 

arbejde med organisationens seniorpo-

litik, pensionistpolitik og  ældrepolitik 

– centralt og lokalt – samt at arrangere 

sociale og kulturelle aktiviteter.

 Seniorsektionen vælger en repræsen-

tant til Socialpædagogernes landsdæk-

kende seniorsektion og er tilknyttet 

Faglige Seniorer i kredsens område.

 For kredsen er det vigtigt, at senior-

medlemmerne via seniorsektionen er 

sikret en fortsat faglig identitet, også 

efter at de er ophørt med at være aktive 

på arbejdsmarkedet. Derfor lægger vi 

også vægt på, at seniormedlemmernes 

aktiviteter er fordelt i hele kredsen.

 Seniorsektionen har i perioden af-

holdt en række arrangementer rundt i 

kredsen: Årsmøde for seniorer og pen-

sionister (Kolding, februar 2018) – Ud-

flugt til Julemærkehjemmet Fjordmark 

(Kruså, april 2018) – Foredrag: Pigerne 

på Sprogø (Esbjerg, september 2018) – 

Juletur til Kolding Light Festival (Kol-

ding, december 2018) – Foredrag om 

Hjemløse og udsatte ved Ingelise Wen-

zel (Esbjerg, april 2019). 

D E T  F R E M T I D I G E  A R B E J D E

En række af de igangværende 

aktiviteter under projekt Vi er So-

cialpædagogerne fortsætter i pe-

rioden 2019-21. Kredsens initiativ 

med at være synligt til stede på 

arbejdspladserne fortsætter ud 

fra en dialog om, hvorvidt formen 

og indgangsviklen skal ændres.

Det igangværende projekt med 

telefonopkald til medlemmerne 

fortsætter for at sikre et tilstræk-

keligt antal opkald til, at der kan 

laves en brugbar statistik. 

I vores palet af medlemstilbud 

skal vi afprøve tilbud, der er 

målrettet bestemte segmenter 

af medlemmer (se afsnittene om 

ledere og medlemsorganisering). 

Vi vil fremover – med afsæt i Vi er 

Socialpædagogerne – have ekstra 

fokus på initiativer og aktiviteter 

med høj medlemsinddragelse.

På Socialpædagogernes kongres i 2018 

deltog 100 ”almindelige” medlemmer 

fra hele landet i en temadag, der skulle 

kvalificere kongrestemaet Vi er Social-

pædagogerne. 

 Projektet handler om, at Socialpæda-

gogerne i perioden frem til næste kon-

gres skal blive bedre til at fastholde, til-

trække og aktivere medlemmerne samt 

Opfølgning på kongrestemaet

at fokusere skarpere på det, der skaber 

værdi for dem. 

 Inddragelsen af medlemmerne på 

kongressen var en succes, og fra Social-

pædagogerne deltog otte medlemmer 

(ud over de kongresdelegerede). 

 I juni i år inviterede kredsen disse 

medlemmer til et opfølgende møde, 

hvor der blev gjort status over, hvad der 

var sket siden kongressen, og hvordan 

kredsen tilrettelægger den fortsatte 

indsats for at inddrage, fastholde og re-

kruttere medlemmer. 

100 ”almindelige” 

medlemmer fra hele landet 

bidrog på kongressens 

temadag med idéer til, hvad 

der kan gøre fagforeningen 

endnu mere attraktiv for 

medlemmerne. 
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FORSLAG 

Minimumsdagsorden i 2020

Kredsbestyrelsens stiller for-

slag om, at generalforsamlingen 

i 2020 afholdes som temagene-

ralforsamling med minimums-

dagsorden.

Kredsbestyrelsens størrelse  

– antal frikøbte

kredsbestyrelsen stiller forslag 

om, at kredsbestyrelsen fast-

holder det nuværende antal på 

13 bestyrelsesmedlemmer, og 

at antallet af frikøbte vil være 

på 4, med 1 formand og 3 faglige 

sekretærer.

Virksomhedsplan 
supplerer 
beretningen

Aktiviteterne i Kreds Sydjylland er mangfoldige og kan for en 

stor dels vedkommende henføres under kategorien drift. 

Det gælder f.eks. generel servicering af medlemmerne i faglige 

sager, arbejdet med tillidsrepræsentanterne, lederne, seniorerne 

og familieplejerne samt overenskomstdækning af det private 

arbejdsområde. 

Dette er beskrevet nærmere i den virksomhedsplan, som kreds-

bestyrelsen har udarbejdet som et supplement og orienterende 

bilag til denne beretning. 

Virksomhedsplanen kan findes på kredsens hjemmeside  

under Generalforsamling. 
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Regnskab 2018 – Budgetforslag 2020

Balance
Overført 1.1. 2018  -2.705.295 

Resultat 31.12. 2018  8.062 

Formue 1.1. 2019  -2.697.233 

Forventet resultat 31.12. 2019  490.000 

Forventet formue 1.1. 2019  -2.207.233 

Forventet resultat 31.12. 2020  520.000 

Forventet formue 1.1. 2021  -1.687.233 Minus betyder indtægt eller overskud. 

OPRINDELIG 

BUDGET 2018

REVIDERET 

BUDGET 2018

REGNSKAB 2018 BUDGET 2020

UDGIFTER

FAGLIGT OMRÅDE

Løn, ansættelse og arbejdspladsforhold  199.000  199.000  179.164  200.000 

TR-kurser, møder m.v.  738.000  738.000  731.688  864.000 

Socialpolitik, fag og uddannelse  75.000  35.000  21.203  35.000 

Kommunikation og information  50.000  25.000  21.131  15.000 

FAGLIGT OMRÅDE I ALT  1.062.000  997.000  953.186  1.114.000 

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN (SPIF)

Projekt 2018-2019  431.000 

SPIF I ALT  431.000 

ORGANISATORISK OMRÅDE

Kongresser, generalforsamling  160.000  110.000  128.187  120.000 

Kredsbestyrelse, forretningsudvalg  180.000  180.000  152.422  150.000 

Lokale udvalg og sektioner  90.000  105.000  75.695  85.000 

Repræsentation, solidaritetsbevillinger og tilskud  32.000  32.000  27.200  30.000 

LO  86.000  86.000  84.673  93.000 

Medlemsmøder, fagligt indhold, efterløn m.m.  235.000  300.000  303.028  300.000 

ORGANISATORISK OMRÅDE I ALT  783.000  813.000  771.205  778.000 

KONTORDRIFT OG ADMINISTRATION

Kontordrift, ledelse, personaleadministration m.m.  290.000  290.000  285.707  280.000 

Husleje og lokaleudgifter  664.000  830.000  831.780  360.000 

KONTORDRIFT OG ADMINISTRATION I ALT  954.000  1.120.000  1.117.487  640.000 

LØNNINGER

Lønninger  7.150.000  7.150.000  7.123.954  7.900.000 

Refusion  -629.000  -629.000  -677.216  -550.000 

Ferieforpligtelse, hensættelse/afregning  50.000  50.000  48.827  50.000 

LØNNINGER I ALT  6.571.000  6.571.000  6.495.565  7.400.000 

UDGIFTER I ALT  9.801.000  9.501.000  9.337.443  9.932.000 

INDTÆGTER

Kredstilskud ordinært  -7.430.000  -7.400.000  -7.364.000  -7.377.000 

Grundtilskud  -648.000  -648.000  -648.000  -648.000 

AKUT-midler  -883.000  -883.000  -883.900  -933.000 

Særlige tilskud  -431.000  -431.000  -430.480  -451.000 

Renter  -11.000  -5.000  -3.000  -3.000 

INDTÆGTER og TILSKUD I ALT  -9.403.000  -9.367.000  -9.329.380  -9.412.000 

ÅRETS RESULTAT  398.000  134.000  8.063  520.000 



VALG

Præsentation
af kandidater

Generalforsamlingen skal ifølge dagsordenen (se side 3) 

vælge formand, faglige sekretærer, kredskasserer, 

hovedbestyrelsesmedlemmer, kredsbestyrelsesmedlem-

mer og suppleanter for disse, kongresdelegerede og 

suppleanter for disse samt kritisk revisor og suppleant 

for denne.

På udgivelsestidspunktet ønsker følgende kendte 

kandidater at opstille eller genopstille til valg på general-

forsamlingen:

Finn Harald Rasmussen

Genopstiller som kredsformand og 

medlem af hovedbestyrelsen

Jeg er uddannet socialpæda-

gog i 1986 og har en lang og 

bred erfaring på det socialpæ-

dagogiske arbejdsområde. Jeg 

ønsker en stærk fagforening, 

der både kan forhandle løn og 

tryghed samt stå i spidsen for 

udviklingen af faget. 

 Jeg har altid brændt for 

det fagpolitiske og blev i slut-

ningen af 90’erne valgt ind i 

kredsbestyrelsen. I 2001 blev 

jeg valgt som faglig sekretær i SL Ribe Amtskreds. Det blev 

til otte år på posten. I perioden fra 2010 til 2017 var jeg afde-

lingsleder på Udviklingscenter Ribe. Jeg har nu været valgt 

kredsformand siden 1. marts 2017, og jeg er fortsat særdeles 

motiveret til at fortsætte dette arbejde.

 Som kandidat til formandsposten i Kreds Sydjylland og 

som hovedbestyrelsesmedlem vil jeg fortsat arbejde for, at 

Kreds Sydjylland aktivt påvirker de lokale politikere og em-

bedsfolk i forbindelse med de talrige besparelser og omorga-

niseringer af det specialiserede socialområde. Det er meget 

vigtigt, at kredsen arbejder på at påvirke kommunerne lokalt 

og skaber synlighed omkring faglighed, og hvad der skal til 

for at lave ordentligt socialpædagogisk arbejde. 

 Jeg ønsker, at vi fortsat styrker kredsens indsatser i for-

hold til kernefaglighed og arbejdsmiljø. Jeg vil sikre, at vi 

bruger vores hidtidige indsatser offensivt til at synliggøre 

det socialpædagogiske arbejde og de vilkår, der kræves for at 

udføre det.

 Som formand står jeg for en løsningsorienteret linje. Sam-

men er vi stærke, og kun hvis vi rykker tæt sammen, kan vi ud-

rette noget. Jeg vil fortsætte den linje, som kredsen har lagt 

i forhold til TR-, FTR- og AMR-arbejdet. Det er hele rygraden i 

kredsens virke. Ligeledes vil jeg bruge alle de ressourcer og 

den viden, som er samlet i kredsbestyrelsen. Vi skal fortsat 

blive bedre til at lytte og sikre en højere grad af medlemsin-

volvering. 

 Jeg vil være med til at sikre, at vi har fokus på alle arbejds-

områder blandt vores medlemmer, uanset om man er leder, 

familieplejer, arbejder med børn/unge, udviklingshæmmede, 

handicappede, psykiatri, misbrugere, udstødte, hjemløse, 

private opholdssteder på det forebyggende dagbehandlen-

de område eller på nye områder, hvor socialpædagoger vin-

der frem, f.eks. demensindsatsen.

 Det er overordentlig vigtigt, at medlemmerne kan vide 

sig sikre på, at de får den bedste støtte og vejledning. Vi skal 

både stå for de klassiske dyder, som man kan forvente af sin 

fagforening, men også turde gå foran, når det handler om at 

sætte fokus på fagligheden og de vilkår, vi bydes for at ud-

føre det socialpædagogiske arbejde på arbejdspladserne. 

Derfor vil jeg være garant for, at Kreds Sydjylland har et vel-

fungerende kredskontor, der fortsat yder medlemmerne en 

kvalificeret og rettidig service. 

Finn Harald Rasmussen, Poul Flack-Jensen, 

Jacob Bøegh Larsen, Mona Køhlert, Jeanette Stokholm, 

Ingrid Andresen, Birgitta Bojesen, Lone Ellegaard 

Christensen, Christian Freund, Britta Hedegaard, 

Linda Holst, Carsten Buje Johansen, Søren Lønborg 

Kristiansen, Jesper Larsen, Charlotte Wollesen, 

Per Stevns Østenfjeld og Morten G. D. Sørensen.

På de næste sider følger disse kandidaters 

personlige præsentationer. 
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Poul Flack-Jensen

Genopstiller som faglig sekretær og 

medlem af hovedbestyrelsen

Jeg har været valgt uafbrudt 

som faglig sekretær siden 

1990, først som medlem af 

amtskredsbestyrelsen i Søn-

derjylland, hvor jeg var både 

faglig sekretær og kasserer. 

I 1995 og indtil 2007 var jeg 

valgt som kredsformand i 

samme amtskreds. Fra 2007 

– hvor den nuværende kreds 

blev stiftet – har jeg været 

valgt som faglig sekretær og 

næstformand.

 Mit virke på de forskellige poster i Socialpædagogerne har 

været mangfoldige, så jeg har en meget alsidig og erfaren 

indsigt i organisationen og dens virke.

 Min tilgang til de opgaver, jeg beskæftiger mig med som 

faglig sekretær, og på de poster, jeg bliver valgt til, er – og 

har altid været – med medlemmerne in mente. Det er med-

lemmernes fagforening, og alle vores aktiviteter skal derfor 

dreje sig om medlemmerne. Uanset om det gælder planlæg-

ning af kompetenceudvikling for vores tillidsrepræsentan-

ter, dialog med kommunerne om den socialpædagogiske 

kernefaglighed og rammerne herfor eller forberedelser til 

overenskomstforhandlinger. 

 I tiden efter 2008, hvor finanskrisen begyndte, har betin-

gelserne for at udføre socialpædagogisk arbejde ændret sig 

drastisk. Der er sket store besparelser, og kommunernes fo-

kus på økonomistyring bevirker, at vi som socialpædagoger 

har fået sværere ved at forene vores faglige kernekompe-

tencer og vores menneskesyn med den måde, som kerneop-

gaverne bliver styret på. Det gør, at vores arbejdsglæde og 

trivsel i mange tilfælde er under pres.

 Jeg er meget optaget af, at opgaver og ressourcer skal 

hænge sammen, så vores kompetencer i det socialpædagogi-

ske arbejde kan foldes ud og udnyttes fuldt ud, og at social-

pædagoger trives i deres arbejde. Det sker ikke ved altid at 

holde fast i de arbejdsrutiner, vi kender. Vi er også forpligtet 

til at tænke nyt og folde vores fag ud på nye måder i samspil 

med virkeligheden i 2019 og fremadrettet. Tillidsrepræsen-

tanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne er vigtige agen-

ter i dette. I dialog med lederne skal de være med til at tage 

et medansvar for nytænkningen. Derfor er jeg meget opta-

get af, at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentan-

ter bliver klædt godt på til denne opgave. 

 Vores faglige kompetencer kan bruges i mange sammen-

hænge. Derfor skal pædagoger i fremtiden agere på nye om-

råder, hvor vores kompetencer giver mening. Vi kan sammen 

med andre faggrupper f.eks. være med til at sikre, at ældre og 

demente får et godt liv på deres egne præmisser. Men vores 

faglige dna skal også i højere grad præge kommunernes op-

gaver med at integrere og inkludere vores nye medborgere, 

som kommer fra andre kulturer og ofte med traumatiske er-

faringer i rygsækken.

 Derfor skal vi som fagforening være med til at synliggøre 

socialpædagogernes kompetencer over for politikere og be-

slutningstagere og skabe forståelse for den værdi, vores fag 

kan bibringe nye områder.

 Socialpædagoger skal have en ordentlig løn, der matcher 

vores kompetencer. Løndannelsen – både ved de centrale 

overenskomstforhandlinger og lokalt – har været presset i 

baggrunden, blandt andet på grund af finanskrisen. Vi er på 

vej ud af krisen, og derfor skal der også på det offentlige om-

råde være mere fokus på løn. Jeg mener, at der i den kommen-

de periode skal være særligt fokus på den lokale løndannel-

se, hvor tillidsrepræsentanterne i samarbejde med kredsen 

skal skærpe forhandlingerne og i højere grad anvende det 

tvistsystem, der er indrettet til at behandle uenighederne.

Jacob Bøegh

Genopstiller som faglig sekretær

I perioden 2015-2017 var jeg 

valgt af kredsbestyrelsen  

som fultidsfrikøbt for pri-

mært at arbejde med Social-

pædagogerne i fremtiden. En 

indsats, hvor outputtet  var 

40 arbejdspladsbesøg med 

fokus på at italesætte den 

socialpædagogiske kernefag-

lighed samt en særlig indsats 

på arbejdsmiljøområdet. På 

generalforsamlingen i  2017 

blev jeg valgt som faglig sekretær.

 Jeg er uddannet socialpædagog i 2002 og har arbejdet på 

specialområdet indtil mit frikøb i 2015.

 Jeg finder det vigtigt, at vi i kredsen har stort fokus på syn-

ligheden, tilstedeværelsen og dialogen med medlemmerne 

og de socialpædagogiske arbejdspladser.  

 I valgperioden har jeg været kredsens repræsentant i det 

kongresforberedende udvalg og arbejdet med tilrettelæg-

gelse af kongrestemaet Vi er Socialpædagogerne. Bag dette 

ligger ønsket om at skabe et projekt, der skal skaffe viden 

om, hvad der skaber værdi for  medlemmerne, samt udvikle 

idéer til, hvordan flere medlemmer får lyst til at engagere 

sig i Socialpædagogerne. I det kongresforberedende udvalg 

besluttede vi at kickstarte projektet ved at invitere 100 ”me-

nige” medlemmer med på kongressen til en temadag. Netop 

nysgerrigheden og lysten til at inddrage medlemmerne var 

vigtig, da vi som fagforening ikke bare skal arbejde for vores 

medlemmer, men også med vores medlemmer 

 Lokalt har Vi er Socialpædagogerne inspireret til en række 

lokale initiativer med fokus på at være synlige og nysgerrige 

i forhold til vores medlemmer. Som politisk valgt har jeg fun-

det det enormt givtigt at være på arbejdspladsbesøg for at 

blive klogere på den virkelighed, der er på arbejdspladserne. 

 Jeg er tovholder for kredsens pædagogiske udvalg, hvor vi 

planlægger Fokus på faget-arrangementerne. Det er en vigtig 

indsats, fordi vi på den måde kan være med til at give vores 
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medlemmer nogle kvalificerede faglige indspark. Arrange-

menterne er meget efterspurgte, og jeg er meget stolt over, 

at vi med vores særlige satsning – vores heldags kernefaglig-

hedskonference i december – formår at samle hele 230 med-

lemmer til en dag i faglighedens tegn.

 Vi oplever til stadighed, at det psykiske arbejdsmiljø er 

presset på de socialpædagogiske arbejdspladser. Jeg har lo-

kalt arbejdet med indsatsen omkring vores arbejdsmiljø og 

særligt beskæftiget mig med at knytte arbejdsmiljørepræ-

sentanterne tættere til Socialpædagogerne, så vi i højere 

grad bliver samarbejdspartnere med de lokale arbejdsmil-

jørepræsentanter. Det indebærer  introdage for nyvalgte ar-

bejdsmiljørepræsentanter. Særligt 2019 har budt på et helt 

særligt fokus på arbejdsmiljøområdet, da man i Fagbevæ-

gelsens Hovedorganisation valgte at udråbe 2019 til AMR-år. 

Lokalt har det givet anledning til en lang række særlige ar-

rangementer i samarbejde med øvrige fagforbund målrettet 

arbejdsmiljørepræsentanterne.

 Jeg brænder for faget, fagligheden, fællesskabet og for at 

gøre en forskel for dem, der gør en forskel for andre. 

Mona Køhlert 

Genopstiller som faglig sekretær og kredskasserer

Jeg er uddannet pædagog og 

har arbejdet på senhjerne-

skadeområdet i 16 år. Ud over 

arbejdet som socialpædagog 

har jeg i en del år været til-

lidsrepræsentant. Fra 2009 og 

frem til efteråret 2017 varetog 

jeg også posten som fællestil-

lidsrepræsentant og var lige-

ledes aktivt kredsbestyrelses-

medlem.

 På generalforsamlingen 

i 2017 blev jeg valgt som faglig sekretær. Der er nu gået to år, 

hvor jeg er kommet tættere på arbejdet og de opgaver, der 

skal varetages i kredsen. Det er et arbejde, jeg er særdeles 

glad for. Jeg er meget motiveret og har stor appetit på at fort-

sætte.

 Kreds Sydjylland er en aktiv og engageret kreds. Det af-

spejles både i det arbejde, der udføres af de ansatte, i kreds-

bestyrelsen og af os, der er politisk valgte. Alt sammen med 

udgangspunkt i medlemmerne og det socialpædagogiske 

fag. Den vej skal vi forsætte på i udfoldelsen af projekt Vi er 

Socialpædagogerne.

 Jeg vil arbejde for, at vi til stadighed italesætter det vigtige 

arbejde, der udføres af socialpædagogerne på arbejdsplad-

serne, og som har stor betydning for borgerne. Et arbejde, 

der også indebærer et fokus på medlemmernes rammer og 

vilkår. Gentagne årlige besparelser betyder, at ressourcerne 

kan være knappe, at fagligheden udfordres og et arbejds-

miljø, der kan bevæge sig i en forkert retning.  Fællestillids-

repræsentant, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræ-

sentant, er sammen med lederne vigtige samarbejdsparter i 

dette arbejde. 

 Men de gode historier skal også fortælles. Dem får vi hel-

digvis også, når vi f.eks. er på arbejdspladsbesøg rundt om i 

kredsen.

 De klassiske områder som lokal løndannelse og arbejds-

tid skal forsat være blandt kredsens kerneopgaver. Ud over 

kontakten med det enkelte medlem skal vi forsat være med 

til, at sikre, at tillidsrepræsentanterne løbende kan styrke 

og udvikle deres kompetencer, og at de får mulighederne og 

redskaberne hertil. 

 Som kasserer har jeg fået indblik og viden om budgetlæg-

ning og regnskabsstyring, og jeg ser det som et væsentlig del 

af arbejdet i organisationens maskinrum. Det er medlem-

mers penge, og de skal arbejde til gavn for medlemmerne 

– med aktiviteter, tiltag og rettidig omhu. Medlemstallet er 

afgørende og skal derfor følges tæt i kassererarbejdet, og i 

kredsen som helhed.

 Overordnet vil jeg arbejde for, at Socialpædagogerne Syd-

jylland til stadighed er en attraktiv og vedkommende fagfor-

ening for medlemmerne samt en synlig og ordentlig samar-

bejdspartner, både i og uden for Socialpædagogerne.

Jeanette Stokholm

Genopstiller som medlem af kredsbestyrelsen  

og medlem af hovedbestyrelsen

Jeg er uddannet pædagog og 

har de seneste 15 år arbejdet 

på det socialpædagogiske 

område, primært med voksne 

udviklingshæmmede borge-

re. Jeg har i samme periode 

været tillidsrepræsentant på 

min arbejdsplads. i 2016 blev 

jeg valgt som fællestillidsre-

præsentant for Voksenhan-

dicapområdet i Esbjerg Kom-

mune. Jeg sidder med i vores 

lokale MED og i Forvaltnings-MED, begge steder som næst-

formand.

 Jeg har været medlem af kredsbestyrelsen i fem år, det før-

ste år som suppleant. Jeg genopstiller til kredsbestyrelsen og 

har i år også valgt at opstille til hovedbestyrelsen, hvor jeg 

i den forgangne valgperiode har været kredsbestyrelsens 1. 

suppleant og dermed enkelte gange har kunnet deltage i ho-

vedbestyrelsens møder.

 Gennem mit daglige arbejde og ikke mindst som tillids-

repræsentant og fællestillidsrepræsentant har jeg en bred 

erfaring og viden, som jeg kan trække på og drage med ind 

i kredsbestyrelsens arbejde. Dermed kan jeg være med til at 

tegne en kredsbestyrelse, som ved, hvad der rører sig ude på 

arbejdspladserne og blandt medlemmerne i kredsen.

 I forbindelse med sidste års kongres blev der besluttet, 

at kredsene skulle arbejde med Vi er Socialpædagogerne. I 

Kreds Sydjylland har det  betydet, at vi som bestyrelsesmed-

lemmer sammen med de faglige valgte har sat gang i et ”rin-

ge-projekt”, hvor vi ønsker at blive mere synlige og komme i 
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dialog med medlemmerne om, hvordan de ser deres lokale 

kreds. Et rigtig spændende projekt, som jeg håber at få mu-

lighed for at arbejde videre med og se, hvordan det indsam-

lede materiale kan omsættes til konkrete tiltag  til gavn for 

vores videre arbejde for og med medlemmerne i Kreds Sydjyl-

land.

Ingrid Andresen

Opstiller som medlem af kredsbestyrelsen

Jeg er 49 år og bor på Sydals. 

Jeg er uddannet pædagog i 

1998 og har udelukkende ar-

bejdet som socialpædagog 

på børn- og ungeområdet. 

Det har været på døgninstitu-

tioner under Sønderjyllands 

Amt, som selvstændig unge- 

og familiekonsulent og nu i 

Sønderborg Kommune som 

kontaktperson i Børn-, Unge- 

og Familieenheden.

 Jeg har de sidste tre et halvt år været tillidsrepræsentant 

for kolleger på PFF-overenskomsten (pædagogernes for-

handlingsfællesskab). Jeg er næstformand i lokal-MED-udval-

get og repræsenterer Socialpædagogerne i det centrale MED-

udvalg.

 Min motivation for at stille op til kredsbestyrelsen er at 

repræsentere det forebyggende og dagbehandlende område 

(PFF). Det er vigtigt, at de små faggrupper er med til at sætte 

retningen i Socialpædagogerne, så man husker at profilere 

sig som en bred fagorganisation med flere facetter. Derud-

over er det vigtigt, at den sydøstlige del af kredsen bliver re-

præsenteret og meget mere synlig i Kreds Sydjylland.

 Som person er jeg udviklingsorienteret og engageret. Jeg 

er klar på at gå ind i arbejdet i kredsbestyrelsen med god 

energi og nysgerrighed. Det er vigtigt, at vi har fokus på den 

faglige udvikling på vores område, samt at dette vægtes på 

den enkelte arbejdsplads. Endvidere at der er fokus på det 

gode arbejdsmiljø, da faglighed og arbejdsmiljø går hånd i 

hånd. Vi skal sikre den gode arbejdsplads, så det fortsat er 

attraktivt at være og blive pædagog.

Birgitta Bojesen

Genopstiller som medlem af kredsbestyrelsen

Jeg er uddannet som social-

pædagog fra Seminariet i Es-

bjerg i 1994 og har siden arbej-

det på det socialpædagogiske 

område med voksne udvik-

lingshæmmede borgere. Jeg 

er tillidsrepræsentant på 19. 

år, er medarbejderrepræsen-

tant i lokalt MED-udvalg på 

11. år, har været næstformand 

i lokalt MED-udvalg ad flere 

omgange og er medarbejder-

repræsentant i Forvaltnings-MED.

 Jeg har været medlem af Socialpædagogerne Sydjyllands 

kredsbestyrelse siden 2013 og af hovedbestyrelsen de sidste 

to år.

 Som bestyrelsesmedlem vil jeg arbejde for, at Socialpæ-

dagogerne fortsat er en fagforening, der er der for medlem-

merne. I forhold til løn- og ansættelsesvilkår er det vigtigt at 

arbejde for flere fuldtidsstillinger til socialpædagoger, men 

også at sikre optimale betingelser for betjening af medlem-

merne på kredskontoret. 

 Derudover skal Socialpædagogerne fortsat have fokus på 

faget og vores kernefaglighed med tilbud om arrangementer, 

der sætter vores fag på dagsordenen og kan være med til at 

skabe diskussioner og faglige input ude på arbejdspladser-

ne. Vi skal også fortsat være med til at styrke arbejdsmiljøet 

på arbejdspladserne,  ved at sikre arbejdsmiljørepræsentan-

ternes tilknytning til fagforeningen og dermed også bidrage 

til en styrkelse af trio-samarbejdet.

 Vi skal fortsat arbejde på at fastholde og gerne øge med-

lemstallet i fagforeningen. Vi skal lytte til, hvad medlemmer 

ønsker sig af deres fagforening, og vi skal have dialogen ude 

på arbejdspladsen, også med de studerende i praktik. I be-

styrelsen skal vi hele tiden arbejde på, at også tillidsrepræ-

sentanterne er klædt på til denne opgave. Derudover skal vi 

fortsat være aktive og synlige på uddannelsesstederne.

 Der arbejdes fra kredsens side på at synliggøre vores arbej-

de og fag over for politikere og embedsmænd i kommunerne,  

ved direkte dialog, men også gennem medierne. Vi skal fort-

sat holde politikerne op på deres valgløfter for at lægge et 

modpres i forhold til de store besparelser og serviceforrin-

gelser for borgerne i det socialpædagogiske arbejdsfelt de 

sidste mange år – og dermed også det øgede pres på vores 

medlemmer.  
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Lone Ellegaard Christensen 

Opstiller som medlem af kredsbestyrelsen

Jeg er 47 år og bor i Ribe sam-

men med min datter på 16 år. 

I 1996 blev jeg uddannet pæ-

dagog og har efterfølgende 

taget en diplomuddannelse i 

socialpædagogik ved UC Syd 

og en master i Socialpædago-

gik ved DPU i København. 

 Jeg har altid brændt for 

vores fag og er optaget af, 

hvordan socialpædagogikken 

udvikler sig, og hvilke vilkår 

der påvirker vores praksis og faglige selvforståelse. Samtidig 

er jeg interesseret i, hvilke muligheder vi selv har for at defi-

nere og synliggøre vores kernefaglighed. 

 Jeg var i 2017 med på det første hold af Socialpædagoger-

nes fagpolitiske ambassadøruddannelse, hvilket i høj grad 

styrkede den faglige stolthed og medvirkede til, at jeg nu 

har lyst til at give mit bidrag i kredsbestyrelsen. En af mine 

mærkesager på uddannelsen var synliggørelse af socialpæ-

dagogikken. Jeg var og er optaget af, hvordan mennesker, der 

modtager socialpædagogiske indsatser, kan være med til at 

fortælle de mange gode historier om, hvor stor og afgørende 

en forskel socialpædagogikken kan gøre. 

 Jeg er ansat i Kraftcentret i Esbjerg Kommune, hvor jeg 

arbejder med socialt udsatte, fortrinsvis unge mellem 18 og 

30 år med meget forskellige sociale problemer. Ud over indi-

viduelle tilbud laver vi gruppebaserede læringsforløb med 

forskelligt indhold. Jeg var med til at opstarte Kraftcentret i 

2012 og finder stor værdi, stolthed og mening med måden, vi 

arbejder på. Tidligere har jeg i mange år arbejdet med voksne 

udviklingshæmmede både på døgntilbud og i hjemmevejled-

ningen/voksenstøtten. Anbragte børn og unge på døgninsti-

tution har jeg også arbejdet med i nogle år. 

 Det ligger mig meget på sinde, at vi har fokus på høj fag-

lighed. Arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning herfor, og der-

udover er uddannelse, forskning, evaluering og erfaringsud-

veksling afgørende for, at vi har og bevarer en høj faglighed, 

så vi kan stå stærkt i forhold til det, tiden kalder på. 

 I det pædagogiske udvalg er jeg med til at planlægge Fo-

kus på faget-arrangementerne, og jeg finder det vigtigt, at 

Kreds Sydjylland prioriterer det fag-faglige  med disse arran-

gementer. 

 Høj faglighed, sundt arbejdsmiljø og synliggørelse af so-

cialpædagogikkens vigtighed er noget af det, jeg gerne vil 

være med til at arbejde for i kredsbestyrelsen. 

Christian Freund

Opstiller som medlem af kredsbestyrelsen

Jeg er 32 år og uddannet fra 

Aabenraa Seminarium i 2012. 

Siden har jeg arbejdet med 

henholdsvis voksne med 

fysisk og psykisk funktions-

nedsættelse på Odinsgaard 

i Vojens og derefter unge og 

voksne med forskellige psyki-

ske lidelser i Aabenraa Kom-

mune. Samtidig er jeg tillids-

repræsentant på Bjerggade 

4F-G og fællestillidsrepræsen-

tant i Aabenraa Kommune. 

 Mit store fokus er at få sat psykiatrien meget mere på 

dagsordenen, da der har været alt for lidt fokus på området 

og de særlige udfordringer, vi møder der. Mange kolleger op-

lever, at borgerne bliver tiltagende dårligere samtidig med, 

at ressourcer forsvinder. Det er uholdbart både over for kol-

leger og borgere. 

 Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd, og medarbej-

dere, der ikke trive,s skal der tages hånd om. 

 Jeg er i gang med Socialpædagogernes fagpolitiske uddan-

nelse. Det har gjort mig meget mere nysgerrig på de politiske 

aspekter i vores fagforening, som jeg gerne vil arbejde med i 

mange år fremover. 

 Det, jeg kan og gerne vil bidrage med, er min evne til at 

lytte til mange forskellige argumenter og aspekter og ud fra 

det forhandle en brugbar vej frem. 

Britta Hedegaard 

Genopstiller som medlem af kredsbestyrelsen

Jeg har arbejdet med men-

nesker en stor del af mit liv, 

såsom børn, unge og ældre. 

De seneste 19 år som familie-

plejer. Jeg ser, at jeg er med til 

at gøre en stor forskel for de 

børn, der anbringes. Dette er 

mit livsværk, at være noget 

for disse børn og unge men-

nesker, som har haft en svær 

start på deres rejse til livet 

og at føre dem gennem livets 

strabadser, på godt og ondt. Sammen er vi stærke.  

 Derudover sætter jeg en ære i at være kreativ med mine 

hænder, blandt andet strik og blomsterbinding. 

 Sidst, men ikke mindst, er jeg rigtig glad for at være med 

i kredsens bestyrelse og dets arbejde. Jeg har siddet i besty-

relsen de sidste otte år og er netværksansvarlig for vores fag-

område, samt med i Landsudvalget for familieplejere. 

 Jeg stiller mit kandidatur til rådighed, så jeg kan være med 

til at synliggøre vores fagområde i kredsen. 
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Linda Holst

Opstiller som medlem af kredsbestyrelsen

Jeg er 41 år, uddannet pæda-

gog fra Aabenraa Seminarium 

i 2004 og har siden 2005 arbej-

det på Botilbud Alléen i Grå-

sten, et botilbud for voksne 

med fysiske og psykiske funk-

tionsnedsættelser. Jeg har 

været valgt som tillidsrepræ-

sentant siden 2012 og blev 

valgt som fællestillidsrepræ-

sentant for socialpædagoger-

ne i Sønderborg Kommune i 

2017. Jeg sidder med i alle tre MED-udvalg i kommunen. 

 Jeg har tidligere været valgt som arbejdsmiljørepræsen-

tant og har derigennem fået stor interesse for arbejdsmil-

jøet, både i trivslen og de fysiske forhold på arbejdspladsen. 

 Siden 2008 har jeg været praktikvejleder for de studerende 

og anser det for meget værdifuldt i forhold til at følge med 

udviklingen, både fagligt og samfundsmæssigt. Samtidig 

giver det mig et godt indblik i, hvordan de nye studerende 

tænker og forholder sig til fagforeningen.  

 Jeg er p.t. i gang med Socialpædagogernes fagpolitiske 

uddannelse og har derigennem fået øjnene op for vigtighe-

den af at kunne italesætte den socialpædagogiske faglighed. 

Med de mange besparelser i kommunerne er det vigtigt, at 

socialpædagogerne er parate til at tage dialogen. 

 Jeg vil gerne engagere mig i det fagpolitiske, da jeg er in-

spireret af, at vi er en fagforening, som går på to ben. At vi 

både laver det mere almindelige fagforeningsarbejde med 

løn- og ansættelsesforhold og samtidig kæmper for gode vil-

kår for de borgere, vi arbejder med. 

 Jeg vil gerne være med til at påvirke den retning, Social-

pædagogerne som fagforening bevæger sig hen imod. det 

vigtigste er, at vi er en fagforening, hvor medlemmerne kan 

genkende sig selv. 

Carsten Buje Johansson 

Genopstiller som medlem af kredsbestyrelsen 

Jeg er 51 år, gift på 23. år og 

har to døtre på 20 og 23 år. Vi 

bor i Farup ved Ribe.

 På generelforsamlingen 

i 2017 blev jeg valgt som med-

lem af kredsbestyrelsen og 

ønsker genvalg dertil.

 I 2013 blev jeg valgt som 

kongresdelegeret og genvalgt 

i 2015, hvor jeg ligeledes blev 

valgt som 2. suppleant til 

kredsbestyrelsen. Medio 2016 rykkede jeg op som 1. supple-

ant og efter kongressen i 2016 og frem til formandsvalget i 

2017 var jeg indsuppleret i kredsbestyrelsen frem til 1. marts 

og igen fra 24. april grundet faglig sekretær Charlotte Valløs 

fratræden.

 Siden 1. maj 2011 har jeg arbejdet ved Kolding Kommune, 

først som distriktshjemmevejleder under handicapafdelin-

gen og siden 1. september 2018 ved Socialpsykiatri-Dagtilbud  

som §85-hjemmevejleder. Jeg blev i oktober 2018 valgt som 

tillidsrepræsentant og har siden januar 2019 haft plads i Lo-

kal-MED Låsbyhøj.

 Siden 2004 har jeg arbejdet på det pædagogiske område, 

først syv år på Egehuset, siden Bøgeallé 16 og nu Midgård-

hus, som er et døgntilbud for primært domsanbragte udvik-

lingshæmmede. 

 Jeg har i det meste af mit arbejdsliv været fagpolitisk en-

gageret. Først inden for jernindustrien, hvor jeg var tillidsre-

præsentant og fællestillidsrepræsentant i 10 år samt medar-

bejdervalgt medlem af aktieselskabsbestyrelsen. Derudover 

var jeg i godt 10 år bestyrelsesmedlem i det daværende SiD, 

hvor jeg var en del af forretningsudvalget samt næstfor-

mand.

 Jeg vil stå vagt om de klassiske fagforeningsdyder, løn- og 

arbejdsvilkår, samtidig med at vi skal være en moderne orga-

nisation, der forstår at forandre og tilpasse sig.

Søren Lønborg Kristiansen

Opstiller som medlem af kredsbestyrelsen

Jeg er tilbudsleder i Esbjerg 

kommune og har valgt at op-

stille som kandidat til kreds-

bestyrelsen, da jeg tænker, at 

ledelsesperspektivet kan og 

vil have værdi. 

 Jeg er på 20. år ansat, 

ved Familiecenter Esbjerg, 

hvor jeg har været leder de 

sidste 13 år. 

 Faglighed ligger mig me-

get på sinde, og jeg udtrykker 

gerne meninger og holdninger om dette, både i oplæg og på 

de sociale medier. Det er vigtigt, at vi til stadighed holder 

den socialpædagogiske fane højt, da netop vores faglighed 

er livsnødvendig, for at børn og unge med forskelligartede 

problemer bliver i stand til at udvikle sig.

  Jeg er i forvejen medlem af Kreds Sydjyllands ledersektion 

og havde fornøjelsen af at være valgt som delegeret til sidste 

kongres. 

  Jeg er også en del af FADD’s Ungegruppe (Foreningen af 

Danske Dag- og Døgntilbud). Arbejdet i FADD går ud på at på-

virke politiske strømninger for at skabe de bedste rammer 

for vores område.  
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Jesper Larsen

Genopstiller som medlem af kredsbestyrelsen  

og som kongresdelegeret 

Jeg er 57 år og uddannet som 

pædagog i 1998. Til daglig 

arbejder jeg på børn- og un-

geområdet i Familiecenteret 

under Esbjerg Kommune.

 Jeg har 20 års erfaring 

i arbejdet som tillidsrepræ-

sentant. De seneste år har 

jeg desuden været valgt som 

fællestillidsrepræsentant i 

Esbjerg Kommune. Jeg sidder 

ligeledes med i kommunens 

MED-udvalg på alle tre niveauer. Her har jeg fået et bredt 

kendskab til de udfordringer, man har som ansat i det offent-

lige.

 Det er vigtigt, at vi arbejder med at påvirke den politiske 

dagsorden, på de forskellige socialpædagogiske områder, 

både fra et brugerperspektiv og ikke mindes fra et fagpolitisk 

perspektiv.

 Desuden er det vigtigt at have en bestyrelse, der er så 

bredt funderet som muligt. De sidste to år har siddet i kreds-

bestyrelsen og finder arbejdet meget spændende. Jeg vil fort-

sat gerne være en del af udviklingen i bestyrelsesarbejdet og 

vil  gøre en indsats for arbejdsmiljøet, Vi er socialpædago-

gerne og med at hverve nye medlemmer.   

Per Stevns Østenfjeld

Genopstiller som medlem af kredsbestyrelsen og som 

kongresdelegeret

Efter at jeg siden 2000 har væ-

ret en del af en kredsbestyrel-

se, først i Kreds Nordsjælland 

og siden 2008 i Sydjylland 

som hhv. suppleant og valgt, 

og dermed også en del af kon-

gresdelegationen, genopstil-

ler jeg meget gerne til endnu 

en periode.

  Jeg blev uddannet i 

1979 og har siden været fag-

politisk aktiv som tillidsre-

præsentant, arbejdsmiljørepræsentant, medlem af kreds-

bestyrelsen og kongresdelegeret. Jeg var således med, da 

Socialpædagogerne blev dannet, så på alle måder er Social-

pædagogerne en del af den, jeg er i dag. Også selv om jeg blev 

folkepensionist i december 2016.

 At være en del af vores fagforening, arbejde på de indre 

linjer til gavn for fællesskabet og tage medansvar for hånd-

teringen af de udfordringer, der tegner sig for Socialpæda-

gogerne og kredsen i særdeleshed, sætter jeg stor pris på. 

Med mine mange år indenfor forskellige fagområder  børn 

og unge, hospitalspsykiatri, §85 og den tidligere særforsorg 

samt med min erfaring i øvrigt føler jeg mig godt rustet til 

arbejdet for kredsen. 

 Endvidere vil jeg gerne tage del i udviklingen af Social-

pædagogerne efter de mange beslutninger, der er blevet 

taget på kongresser gennem årene, f.eks  beslutningerne 

på 2016-kongressen om at opsøge nye arbejdsarenaer, øge 

kendskabet til vores faglighed og få slået fast, at faglighed 

og arbejdsmiljø går hånd i hånd på arbejdspladserne. Den 

seneste kongres i 2018 havde fokus på medlemsprojektet Vi 

er Socialpædagogerne. Et rigtig spændende emne, som jeg 

gerne vil arbejde videre med i kredsen.

 I de seneste to valgperioder har jeg været en del af senior-

udvalget, hvor jeg har lært nye kolleger at kende – kolleger, 

som har været med i mange år, hvilket er rigtig lærerigt og 

givende. Deltagelse i kongresarbejdet og dér være med til at 

tegne Socialpædagogerne på den lidt større scene er noget, 

der gør mig stolt og glad.

 Privat har jeg siden januar 2008 boet i Højer med min sam-

lever og et hjemmeboende bonusbarn.
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Charlotte Søgaard Wollesen

Opstiller som medlem af kredsbestyrelsen

Jeg er 42 år, gift med Lars, og 

sammen har vi tre drenge. Til 

daglig arbejder jeg i Børne- 

og Ungdomspsykiatri Region 

Syddanmark i Esbjerg, hvor 

jeg er tillidsrepræsentant for 

pædagogerne. P.t. er jeg ansat 

i Fremskudt Funktion, hvor 

opgaven er at arbejde ude i 

kommunerne og samarbejde 

med dem om opgaveløsnin-

gen i forhold til de børn og 

unge, som falder imellem de to systemer og står uden ind-

satser. 

 Derudover har jeg arbejdet på et kommunalt botilbud, og 

det er igennem de forskellige stillinger, at jeg har tilegnet 

mig min praksiserfaring. Jeg kan derfor komme med perspek-

tiver fra både den kommunale verden og fra psykiatrien.

 Jeg brænder for:

 – Den pædagogiske faglighed: Hvordan udvikler og dygtig-

gøre man sig som pædagog i en travl og omskiftelig hverdag?

 – De pædagogiske vilkår: Hvilke arbejdsvilkår har man for 

at arbejde pædagogisk, og hvordan sikrer man et godt og 

trygt arbejdsmiljø?

 – Hvordan italesættes og dokumenteres den pædagogiske 

faglighed: Hvordan synliggør og dokumenterer man vigtig-

heden af pædagogikken, så pædagoger f.eks. ikke erstattes 

af andre faggrupper eller ufaglærte?

Morten G. D. Sørensen

Opstiller som kongresdelegeret

Jeg er 35 år og uddannet pædagog fra Hovedstadens Pæda-

gogseminarium i 2009. Jeg bor nu i Sønderborg og arbejder på 

et værested for voksne med handicap og funktionsnedsæt-

telser, hvorfra jeg også kører ud som §85-støtte.

 Jeg har i flere omgange været tillidsrepræsentant, både i 

LFS og nu i Socialpædagogerne, og jeg stiller op som kongres-

delegeret, da jeg gerne vil blive klogere på, hvordan Social-

pædagogerne fungerer, og være med til at påvirke retningen 

i det omfang, jeg kan.

 Min primære bevæggrund for at engagere mig i det fag-

politiske er, at jeg gerne vil gøre en forskel for de kolleger, 

der har valgt mig, og kæmpe for bedre vilkår og et så godt 

arbejdsmiljø som muligt.

 Som pædagoger arbejder vi i et spændingsfelt mellem at 

levere et ordentligt stykke arbejde og konstante besparelser, 

og derfor stiller jeg op til kongressen for at gøre mit til, at 

Socialpædagogerne arbejder hårdt på at agere modvægt til 

de besparelser og effektiviseringer, der kommer fra politisk 

hold.

 De fleste valgte ved sidste kongres kom primært fra  

Esbjerg-området, og jeg finder det vigtigt, at hele kredsen er 

repræsenteret geografisk.

 Jeg håber, at I vil stemme på mig, da jeg brænder for at 

gøre det socialpædagogiske område til noget, som både  

pædagoger og borgere kan være tilfredse med.
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