
SOCIALPÆDAGOGERNE
SYDJYLLAND S E P T E M B E R  2 0 2 1

Generalforsamling 

 Beretning 
 Regnskab og budget 
 Det fremtidige arbejde
 Kandidater til  

 kredsbestyrelse m.m.

Torsdag 14. oktober 2021 
kl. 16.00 – ca. 21.30 
Indskrivning fra kl. 15.30 
Hotel Røde-Kro
Vestergade 2, Rødekro 



Kære medlem 

Det er blevet tid til kredsens årlige ge-

neralforsamling. I år afholder vi den på 

Hotel Røde-Kro i Rødekro. Sidste år blev 

vores temageneralforsamling afholdt 

virtuelt grundet coronasituationen. 

Den forløb trods omstændighederne 

ganske fint, og temaet pseudoarbejde 

var ganske aktuelt med det ekstra 

aspekt, coronaen har givet os. I år kan 

vi samles fysisk til vores generalforsam-

ling. Det er jeg rigtig glad for. 

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 dagsorden. Med det-

te indhold er det af stor betydning, at vi 

kan samles om så vigtige beslutninger 

for vores kreds.

Det har været en historisk periode, vi 

har gennemgået i de sidste par år. Coro-

naen har påvirket os alle på mange for-

skellige planer. I beretningen kan man 

læse om, hvad vi i Kreds Sydjylland har 

lavet i de forløbne to år.

Det har været muligt at præsentere sig 

selv her i beretningen, hvis man kandi-

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

kandidater, der senest 15. juni har ind-

sendt og motiveret deres kandidatur, 

er præsenteret side 19-24. Alle medlem-

mer af Socialpædagogerne Sydjylland 

kan stille op til tillidsposterne helt frem 

til valghandlingen. Hvis du overvejer at 

stille dig til rådighed, er du velkommen 

til at kontakte kredsformand Finn Ha-

rald Rasmussen for nærmere informa-

tion 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 relevante afsnit med 

en tekstboks, der opridser bestyrelsens 

forslag til, hvad der skal til for at ud-

vikle vores 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 kol-

leger 14. oktober i Rødekro til en spæn-

dende generalforsamling og hyggeligt 

samvær.

Med venlig hilsen
På vegne af kredsbestyrelsen
Finn Harald Rasmussen, 
kredsformand
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Forslag til dirigenter 

Kredsbestyrelsen foreslår Mette Marhauer og 

Gert Landergren Due som dirigenter på 

generalforsamlingen.

INDKALDELSE 

Generalforsamling i 
Socialpædagogerne 
Sydjylland

Torsdag 14. oktober 2021 kl. 16.00 – ca. 21.30 

Indskrivning fra kl. 15.30 

Hotel Røde-Kro, Vestergade 2, Rødekro 

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 2020.

6. Indkomne forslag.

 a.  Kredsbestyrelsens stiller forslag om, at general-

forsamlingen i 2022 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 sekretærer.

9. Kredsens budget for 2022.

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 om-

kring 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 mandag 11. oktober på 

www.sl.dk/sydjylland

Forslag til forretningsorden

1.  Generalforsamlingen åbnes af formanden, som leder val-

get 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 ind-

tegnet sig hos dirigenten.

6.  Dirigenten kan bryde talerækken, såfremt et medlem øn-

sker at afgive en kort bemærkning eller ønsker ordet til 

forretningsordenen.

7.  Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om diskus-

sionernes afslutning straks eller med de indtegnede  

talere.

8.  Dirigenten kan foreslå begrænsning af taletiden. Et så-

dant 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 in-

den afslutningen af drøftelserne om forslaget. Er der stil-

let flere forslag til samme sag, sættes alle forslag under 

afstemning.

11.  Forslagsstillere kan få ordet for en afsluttende bemærk-

ning.

12.  Tvivlsspørgsmål, som ikke kan afgøres i henhold til den-

ne forretningsorden, afgøres af dirigenten.

13.  Forslag til ny dirigent sættes straks under afstemning, 

som ledes af formanden.

Gert Landergren Due 
– kredsformand i 
Socialpædagogerne 
Østjylland. 

Mette Marhauer 
– faglig sekretær i 
Socialpædagogerne 
Østjylland.
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Et vigtigt valg til kommunerne 
og regionen venter forude

Tiden siden vores generalforsamling i 

2019 har været historisk og helt speciel. 

Coronapandemien buldrede frem alle-

rede i marts sidste år, og samfundet luk-

kede ned. Det fik store konsekvenser for 

samfundet og for økonomien. 

 Mange blev sendt hjem, men kun få 

socialpædagoger. Til gengæld blev man-

ge flyttet rundt, så f.eks. medarbejdere 

i beskæftigelsestilbud måtte hjælpe til 

på bosteder. Der var store udfordringer 

med besøgsrestriktioner og manglende 

værnemidler m.m. 

 Lederne fik særlige udfordringer, da 

retningslinjerne hele tiden blev ændret 

og skulle føres ud i livet lokalt. Mange 

retningslinjer var upræcise, hvilket 

gav store udfordringer for ledere og 

medarbejdere. Medlemmerne fik vist, 

hvor vigtig en funktion vi har i vores 

velfærdssamfund. De blev i frontlinjen, 

mens mange andre blev sendt hjem. Så 

stor ros til alle ledere og medarbejdere 

for det store arbejde. I har bevist, at I er 

helt uundværlige.

 De fleste medlemmer blev tilbudt 

vaccine, men det gav problemer, da 

Astra Seneca-vaccinen blev trukket til-

bage. Mange nåede at få første stik og 

fik faktisk bivirkninger af det. Bagef-

ter måtte mange vente på, hvad der så 

skulle ske. Adskillige medarbejdere i 

beskæftigelses- og aktivitetstilbud kom 

ikke med i vaccinationskøen i første om-

gang, og vaccinationsstrategien blev 

pludselig ændret undervejs. Det skabte 

forundring og frustration.

 Vi troede, at det hele ville blive mere 

normaliseret efter sommeren 2020, men 

coronaen vendte tilbage i en anden bøl-

ge, og yderligere restriktioner kom til.  

I kredsen blev der derfor blevet aflyst en 

del arrangementer. 

 Perioden kan nærmest betegnes 

som tiden, hvor virtuelle møder blev 

en normal del af vores virkelighed. Vi 

har afholdt virtuelle TR-møder, TR-net-

værksmøder og møder med vores fæl-

En pandemi, en overenskomst 
og en økonomisk mavepuster

Nu er der ekstra pres på den finanslov, 

som regeringen skal have på plads i 

efteråret, og kommunerne står igen 

over for ”vanskelige prioriteringer”  

– dvs. at økonomi kommer til at stå over 

mennesker. 

 KL havde op til forhandlingerne 

fremlagt et ønske om op mod fem mil-

liarder ekstra til at hæve kvaliteten på 

det specialiserede socialområde. Det 

bakkede vi op ved at fremhæve beho-

vet for en genopretning af det massive 

økonomiske efterslæb på området og et 

kvalitetsløft gennem blandt andet mere 

uddannet personale i sociale tilbud.

 Bortset fra nødvendige ekstra penge 

til at dække det såkaldte demografiske 

træk (flere børn og ældre) endte økono-

miforhandlingerne med et rundt nul i 

forhold til handicap- og socialområdet. 

Aftalen lægger reelt op til en uværdig 

kamp mellem velfærdsområder.

Valg til kommuner og regioner

16. november er der kommunalvalg. 

Økonomiaftalen giver store udfordrin-

ger på det specialiserede socialområde 

i de sydjyske kommuner, så det bliver et 

spændende og meget afgørende valg. 

 Allerede nu ved vi, at en del af de 

sydjyske kommuner skal have nye borg-

mestre, da de nuværende har meddelt, 

at de ikke genopstiller. Det gælder Ve-

jen, Kolding, Varde, Haderslev, Fanø og 

Billund. Situationen i Tønder er meget 

usikker, da borgmesteren er brudt ud af 

Venstre og har dannet en ny liste. I de 

resterende byer er der også kamp om 

borgmesterposten. 

 Vores fokus i valgkampen skal være 

at sikre, at det store specialiserede so-

cialområde kommer på dagsordenen på 

de lokale valgmøder. Det vil ske i et sam-

arbejde med kredsens fællestillidsre-

præsentanter og tillidsrepræsentanter. 

lestillidsrepræsentanter. Det lykkedes 

os at afholde vores temageneralfor-

samling i 2020 virtuelt, ligesom vores 

personalepolitiske konference med rig-

tig mange deltagere blev afholdt virtu-

elt. Kredsbestyrelsen har afholdt sine 

møder virtuelt i over et år. Kredsens 

medarbejdere har været hjemsendt og 

arbejdet hjemmefra, men de har klaret 

opgaverne virtuelt på fornemste vis.

OK21 gav reallønsfremgang

I 2021 skulle der stemmes om en ny over-

enskomst med ikrafttrædelse 1. april. 

Forliget blev grundet coronaen indgået 

på en usikker økonomisk baggrund. 

Hovedkravet var at sikre reallønsfrem-

gang, og det lykkedes. 

 Aftalen blev en samlet økonomisk 

ramme på 6,75 procent, heraf 5,02 pro-

cent til generelle lønstigninger, mens 

der også blev plads til en ligeløns- og 

lavtlønspulje. Dermed kan alle se frem til 

lønstigninger og pensionsforbedringer.

 Ved urafstemningen blev der sat ny 

rekord med en stemmeprocent på 56. 

Heraf stemte 88,4 procent ja og 11,6 pro-

cent nej.

 I Kreds Sydjylland var stemmepro-

centen 60 – det næsthøjeste blandt alle 

kredse. Heraf stemte 91,8 ja og 8,2 pro-

cent nej.

Skuffende økonomiforhandlinger 

Forventningerne om en ekstra øko-

nomisk prioritering af handicap- og 

socialområdet ved dette års økonomi-

forhandlinger mellem regeringen og 

Kommunernes Landsforening (KL) var 

store. Men det endte med en mavepu-

ster – et rundt nul og varsling af ”van-

skelige prioriteringer i kommunerne”. 

DEN POLITISKE SITUATION

Årets økonomi-

forhandlinger endte med 

et rundt nul til handicap- 

og socialområdet.
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LOKAL INDFLYDELSE PÅ SOCIALPOLITIKKEN

Dialogmøder 
åbner døre

Vi føler os hørt, når vi besøger de 

lokale beslutningstagere 

Synlighed over for de lokale beslut-

ningstagere og lokal indflydelse på so-

cialpolitikken i kommunerne og regio-

nen har som i den forrige periode været 

et fokusområde, Derfor har kredsen 

også i denne periode gennemført dia-

logmøder med politikere og embeds-

mænd i samtlige kommuner og i regio-

nen. 

 På dialogmøderne er følgende tema-

er blev drøftet: 

•  Socialpædagogernes bidrag til en ny 

socialpolitisk retning for Danmark – 

Et liv med muligheder. 

•  Socialpædagogernes udspil om kvali-

tet i de sociale indsatser, og hvordan 

vi skaber rammerne. 

•  Socialpædagoger på demensområ-

det.

•  Socialpædagogernes anbringelses-

udspil – En tryg barndom og et godt 

voksenliv for anbragte børn.

•  Samspillet mellem sundhedsloven og 

serviceloven og de to tilsyns forskel-

lige syn på borgeren. 

•  På bagkant af coronakrisen. Hvordan 

gik det, og hvad har vi lært?

• Deltidsproblematikken. 

•  Kommunens handicappolitik samt 

børn- og ungepolitik. 

• Anbringelser og familieplejerne. 

• Kommunens udsatte-politik. 

•  Særlige udfordringer i kommunen i 

forhold til uddannelse, faglige kom-

petencer og rekruttering. 

Som noget nyt har den valgte fælles-

tillidsrepræsentant i kommunen også   

deltaget. Fællestillidsrepræsentanter-

ne har en vigtig viden om kommunen, 

ikke mindst om driften af de socialpæ-

dagogiske arbejdspladser, og har ud fra 

denne viden bidraget til dialogen. 

Dialogmøderne baner vej

Der er ingen tvivl om, at dialogmøderne 

åbner døre og gøder jorden for efter-

følgende kontakt. Socialpædagogerne 

bliver mere kendte i kommunerne og 

skaber relationer, som har stor betyd-

ning for den indflydelse, der er relevant 

og vigtig. 

 Det er en stor opgave og et langt sejt 

træk, men gevinsten kommer på sigt 

ved, at det bliver lettere for begge par-

ter at tage telefonen og vende de pro-

blemstillinger, der melder sig hen ad 

vejen. 

Invitation fra Varde Kommune

Et godt eksempel på, at dialogmøderne 

baner vej for fortsat dialog, er Varde 

Kommune. 

 Her blev kredsen inviteret til et møde 

med cheferne på sundheds- og social-

området, hvor aktuelle udfordringer 

med balancen mellem det socialfaglige 

og det sundhedsfaglige blev drøftet. 

I kommunen var der en erkendelse af, at 

der var ubalance i kerneydelsen med for 

megen vægt på det sundhedsfaglige. 

 I dialogen profilerede kredsen også 

den socialpædagogiske relevans på æl-

dre- og demensområdet, hvilket resulte-

rede i en invitation til et møde med de 

faglige ledere på området, hvor dette 

blev drøftet endnu en gang. De faglige 

ledere udtrykte interesse for de social-

pædagogiske indfaldsvinkler, men også 

bekymring for, om socialpædagoger har 

tilstrækkelige kompetencer i forhold til 

pleje og medicin.

Også dialogmøde med regionen

Kredsen har sammen med Kreds Lille-

bælt haft flere møder med ledelsen af 

psykiatriområdet i Region Syddanmark. 

Det er et område, hvor ledelsen gerne 

vil have ansat flere socialpædagoger. 

 På møderne er det også blevet drøf-

tet andre emner, blandt andet udfor-

dringerne i forhold til arbejdsmiljøet. 

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

Socialpædagogerne har 

afdækket personalesammen-

sætningen på de kommunale 

og regionale indsatser for børn, 

unge og voksne med særlige 

behov. Undersøgelsen viser, 

at kun cirka halvdelen af 

medarbejderne på de social-

pædagogiske arbejdspladser er 

uddannede socialpædagoger. 

Undersøgelsen viser også, at 

andelen af ikke-uddannede på 

det sociale område varierer be-

tydeligt kommunerne imellem. 

Vi vil dykke ned i undersøgelsen 

og tallene for vores kommuner 

og bruge dem aktivt i valgkam-

pen til kommunalvalget samt 

i vores dialogmøder med beslut-

ningstagerne i kommunerne. 

Og vi vil arbejde aktivt for, at 

der ansættes flere socialpæda-

goger på de socialpædagogiske 

arbejdspladser i de sydjyske 

kommuner.
Dialogmøder 

skaber relationer og 

gøder jorden for senere 

kontakt. 
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LOKALE FH-SEKTIONER

Socialpædagogerne Sydjylland 

satser på repræsentation i 

alle kommunaludvalg

1. januar 2021 blev hovedorganisatio-

nerne LO og FTF fusioneret og danner 

nu den fælles Fagbevægelsens Hovedor-

ganisation (FH). 

 Forberedelserne har været længe un-

dervejs, hvor det blandt andet har væ-

ret en udfordring at blive enige om den 

lokale struktur. 

 Efterfølgende er de tre lokale sektio-

ner, som berører kredsens geografiske 

område blevet dannet og stiftet. De tre 

områder er opdelt efter kommunegræn-

serne, så Esbjerg, Varde, Billund og Ve-

jen danner FH Sydvestjylland, Kolding, 

Vejle og Fredericia danner FH Trekanten, 

og Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og 

Tønder danner FH Sønderjylland. 

 Der er nu etableret et kommunalud-

valg for hver kommune, så FH stadig er 

tæt på det enkelte byråds beslutnings-

processer og på kommunens drift. 

 Udvalgene og sektionsbestyrelserne 

har fokus på beskæftigelse, uddan-

nelse, erhvervsudvikling, arbejdsmiljø, 

velfærd, indflydelse på arbejdspladsen, 

social dumping, 1. maj og overenskomst-

arbejdet.

En ny platform 
for samarbejde 
på tværs

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

I den kommende periode vil 

vi aktivt indgå i det lokale 

FH-arbejde. Vores fællestillids-

repræsentanter er naturlige del-

tagere i kommunaludvalgene. 

Det giver os bedre muligheder 

for et styrket samarbejde på 

tværs af organisationerne i hver 

kommune.

Via vores indsats i de tre 

FH-sektionsbestyrelser vil vi 

få større indsigt og et bedre 

samarbejde mellem de faglige 

organisationer. 

Hovedopgaverne i det lokale FH-

arbejde er: beskæftigelsesområ-

det, uddannelse, arbejdsmiljø, 

velfærd, indflydelse på arbejds-

pladsen (MED), social dumping, 

udbud, udlicitering, 1. maj, valg 

og erhvervsudvikling.

Vi vil i perioden evaluere vores 

lokale indsatser og ud fra disse 

evalueringer vurdere vores 

udbytte holdt op imod de res-

sourcer vi bruger på dem.

De lokale FH-sektioner har skabt en ny 

platform for samarbejde med de øvrige faglige 

organisationer på velfærdsområdet i hele 

vores område.

 De nye lokalsektioner og kommu-

naludvalg giver en ny platform for 

samarbejde med de øvrige faglige or-

ganisationer på velfærdsområdet, hvor 

Socialpædagogerne og f.eks. BUPL, 

Danmarks Lærerforening (DLF), Dansk 

Sygeplejeråd (DSR) og Dansk Socialråd-

giverforening (DS) nu tilhører samme 

hovedorganisation.

Højt prioriteret område

Derfor prioriteres samarbejdet i de 

nye FH-sektioner højt. Kredsen har en 

bestyrelsesplads i hver af de tre lokale 

FH-sektioner, og Socialpædagogernes 

fællestillidsrepræsentanter i kommu-

nerne er tilknyttet de enkelte kommu-

naludvalg.
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ORGANISERING

Arbejdspladsbesøg, telefonisk kontakt 

og sparring med yngre medlemmer 

Kredsen indtænker organisering i alle 

aktiviteter ved at synliggøre værdien 

af medlemskabet og så vidt muligt ind-

drage og involvere medlemmerne. 

 Selv om der har været afsat særlige 

midler til indsatsen, har aktiviteterne 

været hæmmet en del af coronasitua-

tionen. 

Tillidsrepræsentanternes rolle

Tillidsrepræsentanterne er fagforening-

ens lokale repræsentanter på arbejds-

pladserne og spiller derfor en vigtig 

rolle i arbejdet med at rekruttere med-

lemmer. Derfor har kredsen stor op-

mærksomhed på samarbejdet mellem 

kreds og tillidsrepræsentanter om or-

ganisering, og dette har også været et 

tema på et TR-møde. 

 Kredsen har i perioden haft intention 

om, at afholde tillidsrepræsentantens 

første udviklingssamtale på arbejds-

pladsen og bruge lejligheden til en ef-

terfølgende aktivitet, hvor kredsen er 

synlig i forhold til medlemmerne. Ek-

sempelvis et møde med den studerende 

i lønnet praktik. 

 Intentionen er dog stort set forblevet 

en intention på grund af coronarestrik-

tionerne. 

Arbejdspladsbesøg før 

corona-nedlukning 

I perioden har kredsen også gennemført 

arbejdspladsbesøg med henblik på at 

være synlig og være i dialog med med-

lemmerne. Det vurderes at være en god 

måde at komme i nærkontakt og dialog 

med medlemmerne og få mere kend-

skab til deres værdier. 

 Indtil coronarestriktionerne satte en 

stopper for det, nåede kredsen at kom-

me rundt til 10 arbejdspladser. 

 I strategien om arbejdspladsbesøg 

og synlighed var intentionen at give det 

private område særlig opmærksomhed, 

da der på de private socialpædagogiske 

tilbud er et stort medlemspotentiale. På 

grund af coronasituationen er det dog 

foreløbigt kun blevet til et enkelt besøg. 

Målrettet rundringning 

til medlemmerne

I forrige periode iværksatte kredsbesty-

relsen et projekt med telefonopkald til 

medlemmerne for at skabe tættere kon-

takt og blive klogere på, hvad der giver 

medlemskabet værdi for dem. 

 Det ambitiøse mål var at komme i 

kontakt med 10 procent af medlem-

merne (ca. 400). Samtalerne har været 

meget givende, men har også krævet 

mange ressourcer. Kredsbestyrelsen 

har derfor valgt en mere fokuseret til-

gang, hvor der først og fremmest ringes 

til nye medlemmer for dels at lytte os 

ind til deres værdier og forventninger, 

Fokus på den personlige kontakt 

men også for at fortælle, hvad fagfor-

eningen kan tilbyde, og hvad de får for 

deres kontingent. 

Sparring med unge medlemmer 

I perioden har kredsen haft øget fokus 

på de unge – nyansatte og nyuddanne-

de – medlemmer. 

 Blandt andet er der nedsat en spar-

ringsgruppe bestående af repræsentan-

ter for kredsbestyrelsen samt en række 

unge medlemmer under 30 år. Gruppen 

drøfter, hvilke konkrete tiltag der kan 

engagere de unge, kortlægger deres 

værdier og tager udgangspunkt i disse i 

forbindelse med kredsens aktiviteter.

Møder med de studerende

I forbindelse med studie- og praksisre-

levante oplæg på uddannelsesstederne 

er kredsen synlig og i kontakt med de 

fremtidige medlemmer. 

 Denne indsats sker i samarbejde med 

BUPL.

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

Erfaringer fra Vi er Socialpæda-

gogerne viser, at den personlige 

kontakt har stor betydning for 

medlemsfastholdelse. At med-

lemmerne via et telefonopkald 

eller anden personlig kontakt 

får sat ”ansigt” på kredsen giver 

således en større følelse af 

værdi af medlemskabet. 

Derfor skal der i den kommende 

periode arbejdes med at udvikle 

og implementere den personlige 

kontakt i vores medlemsvel-

komst. Vi skal fortsat tænke 

organiseringsbegrebet ind i alle 

vores aktiviteter og i videst mu-

ligt omfang involvere medlem-

merne i de aktiviteter, vi laver. 

Arbejdspladsbesøg gør 

kredsen synlig og nærværende 

for medlemmerne. 

7



VI ER SOCIALPÆDAGOGERNE

Det er målet med kongresprojekt 

”Vi er Socialpædagogerne”, som Kreds 

Sydjylland fortsat forfølger lokalt

Vi er Socialpædagogerne blev sat i søen 

på forbundets kongres i 2018 og fulgt 

op på kongressen i 2020. Fokus har væ-

ret – og er stadig – at gøre Socialpæda-

gogerne som fagforening endnu mere 

relevant og vedkommende for med-

lemmerne, at skabe værdi for medlem-

merne og at inddrage og engagere dem i 

initiativer og aktiviteter. 

 I Kreds Sydjylland har indsatsen for 

at virkeliggøre kongresprojektets inten-

tioner lokalt haft høj prioritet. 

Populære græsrodsinitiativer

Som led i Vi er Socialpædagogerne er 

der åbnet mulighed for at søge bevillin-

ger på maks. 10.000 kr. til ”græsrodsini-

tiativer” af og for medlemmerne. 

 Det har været en stor succes, også i 

Kreds Sydjylland, hvor i alt 15 initiati-

ver og arrangementer har søgt – og fået 

– støtte. Arrangementerne har blandt 

arbejdspladser, der ud af i alt 121 ind-

stillede arbejdspladser og medlemmer 

blev nomineret til at modtage Socialpæ-

dagogernes Pris 2020. Desværre vandt 

de ikke. 

Medlemsundersøgelse: 

Vi er på rette vej

Vi er Socialpædagogerne handler grund-

læggende om at prioritere kredsens ind-

sats rigtigt og at øge medlemstilfreds-

heden. 

 Der er derfor stor opmærksomhed på 

de tilbagemeldinger, der gives via den 

landsdækkende medlemsundersøgelse, 

som gennemføres hvert andet år. 

 Den seneste medlemsundersøgelse 

blev gennemført i efteråret 2019 og 

drøftet på et kredsbestyrelsesmøde i 

januar 2020. 

 Det overordnede resultat af under-

søgelsen er, at vi er på rette vej, idet vi 

siden den forrige undersøgelse har for-

bedret os på flere parametre i forhold til 

medlemsservice og image. 

andet været temadage med fokus på 

fagligheden i hverdagen og sociale akti-

viteter for familieplejere. 

 Et godt eksempel er et projekt, som 

medarbejderne på Værkstedet Kuglen i 

Vojens stod bag: en oplysningskampag-

ne med titlen ”Ud med fordomme – ind 

med viden”, der i en række videointer-

views kaster lys over hverdagen og fag-

ligheden, som den udfolder sig i et be-

skæftigelsestilbud til mennesker med 

funktionsnedsættelse. Målgruppen er 

først og fremmest de pædagogstude-

rende og dermed potentielt kommende 

kolleger, og materialet blev derfor sendt 

til uddannelsesstederne. 

 Blandt andet på grund af projektet 

var Værkstedet Kuglen blandt de fire 

En nærværende og 
vedkommende fagforening 

Værkstedet Kuglens videoprojekt 

”Ud med fordomme – ind med viden” 

medførte, at arbejdspladsen var 

blandt de fire nominerede til Social-

pædagogernes Pris 2020.

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

Med udgangspunkt i kongres-

projektet Vi er socialpædago-

gerne skal vi i den kommende 

periode fortsat have fokus på 

at udforske, hvordan kredsen 

kan styrke medlemmernes 

engagement og gøre det mere 

attraktivt at være medlem af 

Socialpædagogerne.

Erfaringer og læring fra aktivite-

terne i perioden 2018-2020 skal 

sammen med nye idéer danne 

baggrund for at vælge, hvilke 

indsatser vi ønsker at prioritere 

fremadrettet.

8



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

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Dialogen med og kontakten til 

tillidsrepræsentanterne (TR) er 

afgørende, både for kredsens akti-

viteter og for TR’s opgaveløsning 

på arbejdspladserne. Derfor skal vi 

sikre, at alle TR så vidt muligt del-

tager i kredsens aktiviteter. Vi skal 

fortsat udvikle disse aktiviteter 

så de er meningsfulde og nyttige 

for TR. 

Kredsen skal afprøve hybridmøder 

(både fysisk og virtuel deltagelse) 

og vurdere, om denne mødeform 

kan være med til at sikre bedre 

mulighed for at deltage. Erfarin-

gerne med virtuel mødeaktivitet 

skal fremadrettet anvendes, hvor 

det giver mening. 

Kredsen skal sikre en tæt opfølg-

ning i forhold til nye TR, når de 

har færdiggjort deres grundud-

dannelse ved at være i dialog med 

dem om deres handleplan.

Tættere kontakt og 
stærkere netværk 

En række udviklingstiltag skal styrke 

tillidsrepræsentanternes kompetencer

De mange opgaver, som tillidsrepræsen-

tanterne løser, bliver stadig mere kom-

plekse. Derfor er det en vigtig opgave 

for kredsen, ud over den konsulentmæs-

sige sparring, at støtte tillidsrepræsen-

tanterne gennem introduktionsmøder, 

udviklingssamtaler og TR-møder samt 

ved at deltage i de kommunale TR-net-

værk 

 I den forløbne periode har der derfor 

været fokus på at udvikle disse tilbud 

yderligere og dermed skabe øget tilslut-

ning til de forskellige TR-aktiviteter. 

Dialog om den fremtidige 

mødestruktur

I december 2019 blev der som noget nyt 

afholdt et todages træf for tillidsrepræ-

sentanterne, der ud over at sætte fokus 

på relevante temaer havde til formål at 

få en dialog om ønskerne til den fremti-

dige mødestruktur på området. 

 Ud fra denne dialog, der skabte større 

konsensus om, hvilke aktiviteter vi skal 

tilbyde fremover, er det blandt andet 

besluttet, at kredsen fortsat skal af-

holde en personalepolitisk konference 

hvert år. Desuden blev det – som noget 

nyt – besluttet at afholde et lignende 

todages træf hvert andet år. Således bli-

ver aktiviteterne nu planlagt i en toårig 

cyklus. 

Opdatering af introduktionsmateriale

Det materiale, som kredsen anvender 

til introduktionsmøder for nye tillids-

repræsentanter, er blevet opgraderet 

og opdateret, hvilket efterhånden var 

tiltrængt. 

 Blandt andet er der sat øget fokus på 

reglerne for håndtering af persondata 

(GDPR-reglerne), ligesom der er skabt 

mere tydelighed omkring tillidsrepræ-

sentanternes kompetencer, f.eks. ved 

lokale lønforhandlinger. 

 Ikke mindst er der udarbejdet en digi-

tal version af TR-introduktionen, så det 

fremover bliver muligt at tilbyde TR-in-

tromøder via Zoom. Evalueringen viser 

dog, at tillidsrepræsentanterne helst vil 

mødes fysisk, men at det i forbindelse 

med coronarestriktionerne har været i 

orden at mødes virtuelt. 

Tættere på TR-netværkene

Generelt har kredsen et ønske om kon-

tinuerligt at deltage i de kommunale og 

regionale TR-netværk, og behovet for 

dette er blevet yderligere forstærket 

under coronanedlukningen. 

 Kredsens målsætning om at deltage 

i samtlige TR-netværksmøder er såle-

des blevet opfyldt via virtuelle møder 

over Skype og Teams i de perioder, hvor 

det ikke har været muligt at mødes fy-

sisk. De virtuelle løsninger har betydet 

en øget og hyppigere deltagelse i net-

værksmøderne.

 Ligeledes har kredsen – affødt af co-

ronasituationen – gennemført en række 

ekstraordinære virtuelle møder med 

fællestillidsrepræsentanterne.  

Test af de virtuelle muligheder

Generelt har coronaperioden bevirket, 

at vi har fået testet mulighederne for at 

kommunikere og agere virtuelt med til-

lidsrepræsentanterne. 

 Vi er dermed bedre rustet til at vurde-

re, hvilke aktiviteter der bedst egner sig 

til fysiske møder, og hvilke der med grøn 

fordel kan afvikles via virtuel kontakt.

 Blandt andet har kredsen nu gjort det 

muligt, at der kan afholdes valg af til-

lidsrepræsentanter via virtuelle møder 

og elektroniske afstemninger. Det har 

i længere tid været et stort ønske fra 

kredsens medlemmer, da deltagelse i 

de virtuelle møder er mere tilgængelig 

end de fysiske. Selv om udgangspunktet 

for TR-valg stadig er, at valget foregår på 

de fysiske møder, vil mange se det som 

en fordel, at de fremover kan deltage i 

TR-valg fra deres bopæl og ikke ekstra-

ordinært behøver at ”køre på arbejde” 

for det. Når der udtrykkes ønske om det, 

arrangerer kredsen derfor valgmødet 

virtuelt.

Coronarestriktionerne har 

givet os vigtige erfaringer 

med virtuel kommunikation 

– ikke mindst med vores 

tillidsrepræsentanter. 
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ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

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

I en undersøgelse blandt alle 

arbejdsmiljørepræsentanter 

(AMR) på Socialpædagogernes 

område, tilkendegiver AMR, at 

særligt temadage for AMR og for 

TRIO’en har stor værdi for samar-

bejdet på arbejdspladsen. 

Manglende tid til udførelse af 

deres tillidshverv nævnes som 

en af de væsentligste udfor-

dringer. Vi skal derfor fortsat 

have fokus på at tilbyde en årlig 

personalepolitisk konference, 

hvor hele TRIO‘en kan deltage, 

uanset hvilken overenskomst de 

tilhører.

Resultaterne fra en lokal under-

søgelse blandt kredsens AMR vi-

ser store udsving i honorarerne 

for at udføre tillidshvervet.

For at italesætte udfordringen 

med ”manglende tid” til tillids-

hvervet og de store forskelle i 

honorarer vil vi i den kommende 

periode have fokus på at komme 

i dialog med arbejdsgiverne for 

at drøfte vilkår og honorering.

Indsatsen for et godt arbejdsmiljø  
kræver opbakning 

Ekstra fokus på kompetencer, 

vilkår og honorering af arbejdsmiljø-

repræsentanter 

I 2019 satte FH med Arbejdsmiljørepræ-

sentanternes år øget fokus på rollen 

som arbejdsmiljørepræsentant – med 

særligt fokus på TRIO-samarbejdet og 

på arbejdsmiljørepræsentantens rolle 

som samarbejdspartner med ledelsen 

og tillidsrepræsentanten om den gode 

trivsel på jobbet. 

 I Kreds Sydjylland er der fortsat fokus 

på at styrke arbejdsmiljørepræsentan-

ternes rolle på arbejdspladserne. 

 Blandt andet er introdage og tema-

dage samt en vedvarende indsats, der 

er med til at styrke samarbejdet mellem 

arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsre-

præsentanter og ledere, nogle af de til-

bagevendende aktiviteter.

 Et særligt fokus er fortsat, at arbejds-

miljø og faglighed går hånd i hånd, og 

der afprøves løbende nye tiltag, der kan 

styrke arbejdsmiljørepræsentanternes 

rolle. 

Overblik over udfordringerne

En arbejdsmiljøundersøgelse blandt 

kredsens arbejdsmiljørepræsentanter 

og kredsens deltagelse i de fælles net-

værksmøder for arbejdsmiljørepræ-

sentanter og tillidsrepræsentanter har 

givet et godt overblik over de udfordrin-

ger, som arbejdsmiljørepræsentanterne 

oplever.

 Der peges blandt andet på manglen-

de tid til at udføre hvervet som arbejds-

miljørepræsentant og på manglende 

adgang til relevant efter- og videreud-

dannelse med fokus på de problemstil-

linger, der er særlig udtalte for det so-

cialpædagogiske arbejdsområde – for 

eksempel det psykiske arbejdsmiljø. På 

de certificerede efter- og videreuddan-

nelsestilbud er der først og fremmest 

fokus på det fysiske arbejdsmiljø. Der-

for dækker de ikke behovet for arbejds-

miljørepræsentanterne på det social-

pædagogiske område. 

Konference i efteråret 2021

Der har i perioden været planlagt to in-

tromøder for nye arbejdsmiljørepræ-

sentanter. Et af møderne måtte dog 

aflyses på grund af coronasituationen. 

Det aflyste møde er senere blevet er-

stattet med et virtuelt intromøde.

 Også på grund af coronasituationen 

måtte kredsen aflyse en fælles tema-

dag for arbejdsmiljørepræsentanter 

og fællestillidsrepræsentanter, der 

skulle have været afholdt 27. novem-

ber, og endelig led et planlagt møde om 

opstart af en videndelingsgruppe og 

mulighederne for at holde ”introduk-

tionsmøder” (informationsmøder) for 

erfarne arbejdsmiljørepræsentanter 

samme skæbne. 

 I stedet har kredsen besluttet at tage 

de tabte tråde op på en konference for 

arbejdsmiljørepræsentanter og fælles-

tillidsrepræsentanter, der finder sted 

27. september i år. 

Overblik over vilkår og honorering

For at sikre, at arbejdsmiljørepræsen-

tanterne har acceptable vilkår og får en 

passende honorering for varetagelse 

af deres tillidshverv har kredsen via en 

spørgeskemaundersøgelse fået over-

blik over de meget forskelligartede vil-

kår, som danner rammen for arbejdsmil-

jørepræsentanternes praksis. 

 Dette overblik skal nu danne grund-

lag for at skabe bedre og mere ensar-

tede vilkår.  

Mange arbejds-

miljørepræsentanter 

oplever, at de ikke har 

tilstrækkelig tid til 

deres tillidshverv.
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D E T  F R E M T I D I G E  A R B E J D E

Særligt fokus på honorering af 

arbejdsmiljørepræsentanter og 

lederløn samt tillidsrepræsentanternes 

forhandlingskompetencer

Socialpædagogerne Sydjylland forføl-

ger en lønpolitik og en lønstrategi, der 

er i overensstemmelse med forbundets 

overordnede lønstrategi for perioden 

2018-2021. 

 I denne strategi for den lokale løn-

dannelse har der været særligt fokus på 

arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og 

mellemledere. 

 I forhold til aflønning af ledere og 

mellemledere har kredsen deltaget i et 

centralt lønprojekt med henblik på at 

skabe fokus og udvikling på området. 

Som led i projektet er der opbygget en 

kommuneopdelt database over indpla-

ceringer af ledere på lederoverenskom-

sten. Kredsen vurderer, at løndatabasen 

skaber et bedre overblik over lederløn-

ninger i kredsen.

 Derudover er der udarbejdet et års-

hjul, der skal sikre, at kredsen har fokus 

LØNPOLITIK OG LØNSTRATEGI

på alle ledere med information om mu-

lighederne for en årlig lønforhandling. 

 I forhold til arbejdsmiljørepræsen-

tanternes honorering er der udarbejdet 

en analyse, der afdækker honoreringen 

i de forskellige kommuner. Analysen vil 

blive brugt fremadrettet i kredsens vi-

dere arbejde med dette.

Manglende økonomi og besparelser 

kan være en stopklods

Generelt opleves det, at de lokale løn-

forhandlinger på arbejdspladserne for 

nogle tillidsrepræsentanter kan være 

en svær opgave. Af og til bliver de mødt 

med argumenter om manglende økono-

mi eller krav om besparelser.

 På den baggrund har kredsen ud fra 

en strategi om at understøtte tillidsre-

præsentanternes kompetenceudvikling 

igangsat initiativer, der kan give dem et 

bedre grundlag for at varetage opgaven 

med den lokale løndannelse og den til-

knyttede forhandling.

 På TR-mødet i september 2020 blev 

der ud fra denne strategi afholdt en 

Lokal løndannelse er 
fortsat en kerneopgave

Socialpædagogerne Sydjyllands 

lønstrategi og lønpolitik for over-

enskomstperioden 2021-2024 vil 

tage afsæt i de centrale og lokale 

indsatser, der vedtages som led 

i Socialpædagogernes overord-

nede lønstrategi for perioden. 

Hovedbestyrelsen forventes at 

vedtage lønstrategien medio 

september 2021, hvilket bety-

der, at kredsbestyrelsen ikke 

har kunnet nå at behandle den 

lokale lønstrategi inden kredsens 

generalforsamling. Det vil derfor 

være et anliggende for den nye 

kredsbestyrelse på det førstkom-

mende kredsbestyrelsesmøde.

Kredsen har dog en vision om at 

videreføre følgende indsatser i 

den lokale lønstrategi:

•  Fokus på støtte og kompeten-

ceudvikling til tillidsrepræsen-

tanterne omkring lokal løndan-

nelse og forhandling.

•  Fokus på den lokale løndan-

nelse for ledere.

workshop om lokal løndannelse og for-

handling, som senere er fulgt op med 

lignende workshops for TR-netværkene 

i samtlige kommuner. 

 På disse workshops er der skabt et 

godt indblik i de udfordringer, tillidsre-

præsentanterne i de enkelte kommuner 

og på arbejdspladserne står over for. 

Ved at tage udgangspunkt i disse udfor-

dringer har afsættet i workshoppene 

været praksisnært, hvor barrierer og 

muligheder er blevet drøftet.

 I samarbejde med de øvrige organi-

sationer i den pædagogiske branche 

deltager kredsen i de årlige lønpolitiske 

drøftelser med kommunerne, som pro-

cedureaftalerne giver mulighed for. 

I nogle kommuner har det haltet lidt 

med drøftelserne i de senere år, hvil-

ket kredsen fremadrettet vil forsøge at 

rette op på i samarbejde med de øvrige 

organisationer i den pædagogiske bran-

che.

Lokale lønforhandlinger er 

en stor udfordring for vores 

tillidsrepræsentanter, 

der ofte får nej på grund 

af sparekrav eller 

manglende økonomi.
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LEDERNE
 

Nye initiativer skal gøre 
os mere synlige

Bedre introduktion, øget lønfokus 

samt relevante temadage og kurser 

En undersøgelse blandt lederne viser, at 

de ønsker, at deres fagforening er mere 

synlig. Som opfølgning på den seneste 

generalforsamling i ledersektionen og 

med afsæt i projekt Vi er Socialpæda-

gogerne er der sat målrettet fokus på 

dette.

 Blandt andet har kredsen sammen 

med ledersektionen forbedret måden, 

hvorpå nye ledermedlemmer bydes 

velkommen. Alle nye ledere modtager 

nu en velkomstpakke, hvor de bliver 

inviteret til et introduktionsmøde med 

deltagelse af kredsformanden, forman-

den for ledersektionen og den faglige 

sekretær på området. Der har i perioden 

været afholdt to af disse introdukti-

onsmøder, som har givet meget positiv 

feedback.

 Kredsen har også haft stor succes 

med at tilbyde et meget efterspurgt kur-

sus i arbejdstilrettelæggelse, ligesom 

der er afholdt en vellykket temadag om 

ansættelsesret. En ekstra temadag med 

opfølgning om dette emne er desværre 

udsat på grund af coronaen, men der 

arbejdes på at finde en ny dato, hvor  

temadagen kan afholdes. 

 Ledersektionens generalforsamling i 

foråret 2020 måtte desværre også afly-

ses på grund af coronanedlukningen, og 

generalforsamlingen i foråret 2021 blev 

af samme grund afholdt virtuelt. 

 Det øgede fokus på at skabe forbed-

ringer af ledernes aflønning er omtalt i 

et andet afsnit. 

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

Vi vil forsætte arbejdet med gøre 

det attraktivt for lederne at være 

medlemmer af Socialpædago-

gerne. 

Ledersektionen har besluttet, 

at der i den kommende periode 

skal arbejdes videre med at sætte 

fokus på den lokale løndannelse 

for lederne. Kredsen deltager i et 

pilotprojekt, der har til formål at 

styrke og udvikle arbejdet med 

den lokale løndannelse. Der er 

p.t. udviklet et årshjul samt en 

lokal løndatabase. I den kommen-

de periode skal erfaringerne fra 

pilotprojektet samles, evalueres 

og bredes ud.

Ledernes arbejdsmiljø er under 

konstant pres. Derfor skal der 

også sættes fokus på dette i den 

kommende periode.

Der skal arbejdes med at sætte 

fokus på ledernes faglighed og 

ledelsen af den socialpædagogi-

ske faglighed.

Ledersektionen vil endvidere 

fortsætte arbejde med at for-

bedre forbundets og kredsens 

servicering af lederne. Samarbej-

det med ledersektionen i Kreds 

Lillebælt skal styrkes, da det giver 

god mening at gå sammen om 

oplægsholdere og temamøder. 

Der skal i den kommende periode 

fortsat laves målrettede kurser 

og temadage for lederne.

Ledelseskommissionens anbe-

falinger er gledet i baggrunden. 

Derfor vil ledersektionen i den 

kommende periode arbejde med 

at genfinde anbefalingerne.

Intromøder for nye ledere 

har været en succes, der bidrager 

til at gøre fagforeningen 

mere nærværende. 
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FAMILIEPLEJERNE

Fortsat kamp for 
lønmæssig tryghed

Gennemsnitslønmodellen vinder 

frem i kommunerne

Større lønmæssig tryghed er et vigtigt 

indsatsområde i kredsens bestræbelser 

på at forbedre familieplejernes vilkår. 

Derfor arbejdes der på at udbrede tan-

ken om en gennemsnitslønmodel i alle 

vores kommuner. Den betyder, at fami-

lieplejerne har sikkerhed for en ensar-

tet honorering gennem hele anbringel-

sesperioden.

 De seneste forhandlinger med kom-

munerne har foreløbig resulteret i, at 

Sønderborg Kommune har lavet en ny 

gennemsnitslønmodel, som kredsen 

har været med til at kvalificere ud fra 

en dialog med kredsens familieplejere. 

Kredsen kan med tilfredshed konsta-

tere, at kommunen har lyttet, da samt-

lige kommentarer er blevet indarbejdet 

i den endelige version. 

 Tidligere har Esbjerg, Haderslev og 

Aabenraa kommuner indført aflønning 

efter gennemsnitsmodellen. 

Vigtigt at være synlige 

Kredsen arbejder målrettet på at syn-

liggøre, hvad der findes ”på hylderne” 

for familieplejerne, så værdien af deres 

medlemskab bliver tydelig.

 Alle familieplejere har fået et tilbud 

om gennemgang af deres lønsedler, og 

en vunden sag om nedsættelse af en 

plejefamilies vederlag blev omtalt i So-

cialpædagogen.

 To gange om året inviterer kredsen til 

cafémøder med fagligt indhold planlagt 

ud fra familieplejernes ønsker. For at re-

kruttere nye medlemmer er det muligt 

at invitere et ikke-medlem med til café-

møderne. 

 Blandt øvrige aktiviteter er årsmødet 

og Familieplejernes dag. 

 I den forløbne periode har arrange-

menterne ligget en del underdrejet på 

grund af coronaen. Af de to planlagte 

cafémøder i 2020 blev mødet i marts 

aflyst, mens oktobermødet blev udsat 

til december. Også årsmødet i oktober 

måtte desværre aflyses. 

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

Vi skal også i fremtiden have 

fokus på at synliggøre, hvorfor 

Socialpædagogerne er Familie-

plejernes fagforening. 

Vi skal fortsat være opsøgende i 

vores dialog med kommunerne 

og arbejde for ordentlige hono-

reringsmodeller i alle kredsens 

kommuner. 

Vi vil fortsat prioritere at være 

synlige i de lokale familiepleje-

netværk i kredsen. For at kunne 

vise potentielle medlemmer, 

hvad vi har af medlemstilbud, vil 

vi give mulighed for, at medlem-

mer kan tage en familieplejer, der 

endnu ikke er medlem, med til et 

af de arrangementer, vi udbyder 

til familieplejerne. 

Regeringen har fra 2022 sat mid-

ler af til øget optag på PUP-ud-

dannelsen (Professionshøjskoler-

nes Uddannelse til Plejefamilier). 

Samtidig bliver det muligt for 

uddannede pædagoger at søge 

ind på PUP-uddannelsen. Vi vil 

fortsat udbygge vores samarbej-

de med UC SYD om udarbejdelse, 

formidling og synliggørelse af 

efter- og videreuddannelsestil-

bud på familieplejeområdet. 

Gennemsnitslønmodellen 

skaber større økonomisk tryghed 

for familieplejerne. 
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VERDENSMÅLENE

Lokalt ligestillings-
regnskab overraskede 

Lønforskellene mellem kvinder og 

mænd er mindre end forudset

FN har vedtaget 17 verdensmål for en 

bæredygtig udvikling. 

 På generalforsamlingen i 2019 blev 

det besluttet, at kredsen som organi-

sation har et medansvar for, at disse 

mål indfries. I den forgangne periode 

har der været fokus på tre af verdens-

målene: Ligestilling mellem kønnene, 

Ansvarligt forbrug og produktion samt 

Partnerskaber for handling. 

Små lønforskelle 

Ligestilling mellem kønnene har haft 

stor opmærksomhed, og kredsen har 

inddraget tillidsrepræsentanter i fem 

kommuner i at identificere de ligestil-

lingsmæssige udfordringer på vores ar-

bejdspladser via et spørgeskema.

 Med god assistance fra en praktikant 

på kredskontoret, der studerer finans-

økonomi, er der udarbejdet et ligestil-

lingsregnskab for den lokale løndan-

nelse i disse kommuner, som sammen 

med et spørgeskema har synliggjort 

eventuelle barrierer. Det har skabt et 

grundlag for at diskutere, om der er li-

gestillingsmæssige udfordringer i den 

lokale løndannelse, og emnet har været 

drøftet på møder i TR-netværkene. 

 Det overraskende resultat er, at der 

ikke er så store forskelle som forventet 

mellem mænd og kvinders løn blandt 

vores medlemmer. I den kommune, 

hvor mænd er mest lønførende, udgør 

forskellen cirka 350 kr. pr. måned, mens 

forskellen er cirka 900 kr. pr. måned i 

den kommune, hvor kvinderne er lønfø-

rende.

Kredsens beslutning om 

at forfølge FN’s verdensmål har 

blandt andet bidraget til øget 

fokus på ligeløn og ligestilling. 
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D E T  F R E M T I D I G E  A R B E J D E

Kredsen skal fortsat have fokus 

på de tre udvalgte verdensmål: 

Ligestilling mellem kønnene – 

Ansvarlig forbrug og produktion 

– Partnerskaber for handling.

I den kommende periode skal 

der udvikles nye vaner, både i 

drift og aktiviteter, som lever op 

til ansvarlighed i forbrug og pro-

duktion. Kredsen skal reducere 

sit CO2-aftryk ved mindre kørsel 

på landevejene i forhold til 2019 

samtidig med, at kredsen bevarer 

fokus på synlighed på arbejds-

pladserne.

Resultaterne af kredsens under-

søgelser om deltidsansættelse 

og lokal løndannelse skal danne 

grundlag for forsat opmærksom-

hed på arbejdet med ligestil-

ling mellem kønnene, så færre 

ufrivilligt er ansat på deltid, og at 

mandlige og kvindelige tillids-

repræsentanter er ligestillede 

i forhold til udvikling af deres 

kompetencer.

Der skal indledes et samarbejde 

med andre aktører, der kan være 

med til at skabe større bevidst-

hed om grøn bæredygtighed i de 

socialpædagogiske tilbud. 

 Det skal selvfølgelig fortsat være 

opmærksomhed på problemstillingen, 

men uden at overdrive den, for lønfor-

skellene er langtfra så graverende som 

først frygtet. 

 Kredsen er også blevet opmærksom 

på en kønsmæssig forskel på tillidsre-

præsentanternes bevidsthed om det 

formelle grundlag for lønforhandlin-

gerne. Således er der indikationer på, at 

mændenes opmærksomhed på fællesaf-

talen, procedureaftaler og lønstrategier 

er højere end de kvindelige tillidsrepræ-

sentanters. Det rejser spørgsmålet om, 

hvorvidt der skal tages højde for mænd 

og kvinders forskellige læringsstile, når 

kredsen har fokus på tillidsrepræsen-

tanternes kompetenceudvikling. 

 En anden ligestillingsproblematik er 

omfanget af deltidsansættelser. Kred-

sen er vidende om, at der er kommet fle-

re deltidsstillinger på det socialpæda-

gogiske område, og ud fra denne viden 

blev der udsendt et spørgeskema, som 

skulle danne grundlag for en præcis sta-

tistik over deltidsansættelserne. 

 Et resultat af spørgeskemaundersø-

gelsen er et forventeligt billede af, at 

der forholdsmæssigt er langt flere kvin-

der end mænd på deltid, men at en stor 

del af kvinderne selv ønsker deltidsan-

sættelse. En stor del af de deltidsansat-

te mænd ønsker derimod flere timer. 

 Op til denne generalforsamling, hvor 

der er valg til kredsens tillidsposter, har 

kredsen haft fokus på at sikre, at mænd 

og kvinder får lige stor lyst til at stille op 

til tillidsposter i vores organisation. 

Fokus på de digitale muligheder

I forhold til målet om Ansvarligt for-

brug og produktion – med andre ord  

vores ressourceforbrug – har kredsen 

sat fokus på mulighederne for at afhol-

de virtuelle frem for fysiske aktiviteter 

og møder.

 I perioden er der gjort gode erfarin-

ger med virtuelle introduktionsmø-

der for tillidsrepræsentanter. De nye 

tillidsrepræsentanter har taget godt 

imod det, men de optimale rammer for 

et introduktionskursus er absolut det 

fysiske fremmøde. Der er endvidere af-

holdt TR-møder og en personalepolitisk 

konference (med 150 deltagere) som vir-

tuelle arrangementer.

 Kredsen har ligeledes indført en 

praksis om, at udviklingssamtalerne 

med kredsens tillidsrepræsentanter 

gennemføres virtuelt. Dog vil den før-

ste samtale efter endt basisuddannelse 

blive gennemført som et fysisk møde på 

jobbet, hvor samtalen kombineres med 

en anden aktivitet, som kan være med 

til at synliggøre Socialpædagogerne på 

arbejdspladsen, eksempelvis et møde 

med den studerende. 

 Kredsen har også som tidligere be-

skrevet skabt grundlag for og gennem-

ført valg af tillidsrepræsentanter via 

virtuelle møder og afstemninger.

 Endelig har de interne møder (i FU og 

fagligt team samt personalemøder) i en 

lang periode været afholdt virtuelt.

 På den måde har kredsen fået et godt 

erfaringsgrundlag med virtuelle møder 

og dermed skabt et fundament for mere 

bevidst brug af de digitale og virtuelle 

muligheder, hvor gevinsten jo er reduk-

tion af CO2 og transportudgifter.

 I perioden er der også – sammen med 

medarbejderne – sat fokus på ansvarligt 

forbrug og produktion ud i alle hjørner 

for at se, om der kan foretages bære-

dygtige ændringer i forhold til indkøb 

af it-udstyr og kontorartikler m.m. til 

kredskontoret, så CO2-forbruget kan 

nedsættes ved indkøb og transport. 

 En mere klimamæssig bæredygtig 

drift vil i fremtiden have kontinuerlig 

opmærksomhed.

 Initiativer i forhold til det tredje 

af verdensmålene Partnerskaber for 

handling er ikke påbegyndt. Dog er 

kredsen opmærksom på, at et af de ram-

memål, som UC Syd har sat, er at skabe 

en grøn profil. Ligeledes er der tanker 

om at indlede samarbejde med en kon-

kret arbejdsplads.
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UDDANNELSE

Ønske om en styrket 
socialpædagogisk profil
 

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

Socialpædagogiske indsatser 

kræver socialpædagogiske kom-

petencer og uddannelse. Derfor 

skal kredsen være med til at følge 

en ny uddannelse til dørs, hvor 

der er et stærkere fokus på de 

kompetencer, som det social-

pædagogiske område har brug 

for.  Ligeledes skal det sikres, at 

socialpædagoger tilbydes stærke 

og relevante efteruddannelses-

forløb. 

Det er svært at rekruttere 

socialpædagoger. Derfor skal 

det socialpædagogiske arbejde 

– særligt på voksenområdet 

– italesættes på en måde, så 

værdierne i arbejdet bliver meget 

synlige. Samtidig skal der tænkes 

ud af boksen for at tiltrække nye 

generationer eller andre grupper, 

der normalt ikke ville tage en 

pædagogisk uddannelse.

Vi skal gøre vores 

indflydelse gældende, 

når den nuværende 

uddannelse skal evalueres 

Den nuværende pædagoguddannelse er 

ved at blive evalueret. Der er ingen tvivl 

om, at der er brug for forbedringer, og 

Socialpædagogerne ønsker fortsat en 

styrket socialpædagogisk profil og al-

lerhelst en selvstændig uddannelse, der 

er målrettet det specialiserede område. 

 Lokalt har kredsen i samarbejde med 

Socialpædagogerne taget kontakt til 

flere kommuners borgmestre og gjort 

dem opmærksom på udfordringerne 

i forhold til, at uddannelsen ikke i til-

strækkelig grad matcher de kompeten-

cer, der er behov for. 

 Baggrunden for denne kontakt er, at 

de via deres kontaktflade til Kommuner-

nes Landforening (KL) har mulighed for 

at gøre opmærksom på udfordringerne 

og dermed skabe øget lydhørhed og for-

ståelse. KL er nemlig med i evaluerings-

processen for pædagoguddannelsen, 

ligesom Socialpædagogerne er det. Vi 

har således haft drøftelser med borg-

mestrene i Kolding, Esbjerg, Vejen og 

Aabenraa kommuner. 

 Kredsen har ligeledes været med 

til at starte et samarbejde mellem UC 

Syd, UC Nordjylland og VIA med samme 

intention: At gøre opmærksom på de 

nævnte udfordringer. 

 Der er ingen tvivl om, at der er brug 

for forbedringer af uddannelsen. Mange 

ledere i de specialiserede tilbud har kri-

tiseret de utilstrækkelige kompetencer 

blandt de nyuddannede. Og de nyud-

dannede selv er meget enige i, at de ikke 

er klædt godt nok på til opgaven, når de 

kommer i job på vores område. 

 Kredsen deltager fortsat i pædagog-

uddannelsen med oplæg på uddan-

nelsesstederne, hvor vi undervejs i ud-

dannelsen holder oplæg om følgende 

emner: Etik, Den socialpædagogiske 

kernefaglighed, Faglighed og arbejds-

miljø går hånd i hånd samt Introduk-

tion til praktikken – Hvad er en arbejds-

plads?

 På grund af coronaen har kredsen 

udarbejdet en digital version af oplæg-

gene, så de fortsat har kunnet formidles 

via Zoom. Oplevelsen af såvel fremmø-

det som dynamikken på møderne har 

levet op til de bedste forventninger.

 Kredsen er opmærksom på, at stadig 

flere kommuner ikke kan rekruttere det 

ønskede antal pædagoger til stillinger-

ne. I den forbindelse har kredsen brugt 

mange kræfter på at etablere et samar-

bejde om at få skabt grundlag for et sær-

lig tilrettelagt meritspor på uddannel-

sen i Esbjerg. Ligeledes er der indledt et 

samarbejde med Sønderborg Kommune 

(evt. sammen med de øvrige tre sønder-

jyske kommuner) om et lignende spor i 

Aabenraa, hvor der i forvejen er et me-

ritspor. Mulighederne for at rekruttere 

til merituddannelsen er blevet større, 

da der p.t. kun skal opnås to års forud-

gående erfaring.

Behov for relevant efter- og 

videreuddannelse

Kredsen arbejder løbende på at forbed-

re mulighederne for efter- og videreud-

dannelse for medlemmerne.

 Udbuddet fra UC Syd til det socialpæ-

dagogiske område opleves som for lille 

og for svagt. Derfor er det nu sikret, at 

der udover opmærksomheden i UC Syds 

uddannelsesudvalg fremover også hol-

des halvårlige drøftelser mellem kred-

sen og UC Syds efter- og videreuddan-

nelsesafdeling med specifik fokus på 

det socialpædagogiske område.

 I perioden er der indgået en aftale 

med KL om efteruddannelsestilbud til 

familieplejerne, og generelt forsøger vi 

at skabe forbedringer via et mere for-

maliseret samarbejde med uddannel-

sesstederne. 

 Kredsen har ud fra dette blandt andet 

peget på et behov for kurser i medicin-

håndtering og hygiejne og været med til 

at udarbejde indhold til kurset. UC Syd 

har været lydhøre over for ønskerne. 

Der er brug for forbedringer 

af uddannelsen og styrkede 

kompetencer på det specialiserede 

socialområde. 
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SENIORERNE

Indflydelse på 
seniorpolitikken

– og sociale og kulturelle 

aktiviteter i kredsen 

Formålet med den lokale seniorsektion 

er at samle kredsens seniormedlemmer 

for at styrke deres mulighed for centralt 

og lokalt at arbejde med seniorpolitik 

samt deltage i sociale og kulturelle ak-

tiviteter, der arrangeres af seniorudval-

get.

 Kredsen har indstillet seniorsek-

tionens formand som repræsentant til 

Faglige Seniorers hovedbestyrelse samt 

forbundsudvalget under Faglige Senio-

rer. 

 Kredsen har udarbejdet en ny folder 

rettet mod kredsens seniormedlemmer. 

Derudover er kredsens efterlønsmøder 

og PKA-møder en god og vigtig anled-

ning til at gøre opmærksom på seniorak-

tiviteterne. Derfor er der til dette formål 

udarbejdet et lille oplæg, der fortæller 

om seniorsektionens arbejde og arran-

gementer. 

 Oplægget holdes af medlemmer af se-

niorudvalget, men da det sker, at de er 

forhindret i at deltage, er de også gået i 

gang med at producere et videoindslag, 

der formidler seniorsektionens arbejde 

og aktiviteter. 

 Senioraktiviteterne har i den for-

løbne periode været hårdt ramt af co-

ronanedlukningen. Det er således kun 

lykkedes at holde årsmøde og et enkelt 

medlemsarrangement, som var en tur 

til Christiansfeld.

FORSLAG 

Minimumsdagsorden i 2022

Kredsbestyrelsens stiller forslag om, at generalforsamlingen i 2022 afholdes 

som temageneralforsamling med minimumsdagsorden.

Kredsbestyrelsens størrelse – antal frikøbte

kredsbestyrelsen stiller forslag om, at kredsbestyrelsen fastholder det nu-

værende 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 ved-

kommende henføres under kategorien drift. Det gælder f.eks. generel ser-

vicering af medlemmerne i faglige sager, arbejdet med tillidsrepræsentan-

terne, lederne, seniorerne og familieplejerne samt overenskomstdækning 

af det private arbejdsområde. 

 Dette er beskrevet nærmere i den virksomhedsplan, som kredsbestyrel-

sen har udarbejdet som et supplement og orienterende bilag til denne be-

retning. 

Virksomhedsplanen kan findes på kredsens hjemmeside under 

Generalforsamling. 
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REGNSKAB

2020

REGULERET 

BUDGET 2020

OPRINDELIGT 

BUDGET 2020

BUDGET 2022

INDTÆGTER OG TILSKUD

Kredstilskud, ordinært 7.168.000 7.167.000 7.377.000 7.234.000

Grundtilskud 648.000 648.000 648.000 653.000

Særtilskud 451.000 451.000 451.000 154.000

Akutfond 952.300 913.700 933.000 944.000

Renter 0 0 3.000 0

Indtægter og tilskud i alt 9.219.300 9.179.700 9.412.000 8.985.000

UDGIFTER

Fagligt område

Løn- og ansættelsesforhold 107.237 125.000 200.000 175.000

TR-møder m.v. 319.819 450.000 864.000 800.000

Fag og uddannelse 11.815 0 35.000 10.000

Informationsvirksomhed 16.305 10.000 15.000 10.000

Projekt -8.740 0 0 0

Fagligt område i alt 446.436 585.000 1.114.000 995.000

ORGANISATORISK OMRÅDE

Generalforsamling 111.293 100.000 120.000 100.000

Kredsbestyrelse og politisk ledelse 95.698 130.000 150.000 130.000

Udvalg 23.410 47.500 85.000 80.000

Samarbejde med andre organisationer 83.931 93.000 93.000 90.000

Repræsentation og tilskud 14.322 25.000 30.000 25.000

Medlemsaktiviteter 144.683 140.000 300.000 200.000

Organisatorisk område i alt 473.337 535.500 778.000 625.000

KONTORDRIFT 

Husleje og lokaleudgifter 302.565 350.000 360.000 293.000

Kontordrift i øvrigt 181.065 180.000 280.000 240.000

Afskrivning 57.580 57.000

Kontordrift i alt 541.210 530.000 640.000 590.000

LØNNINGER M.V.

Lønninger 7.552.580 7.515.000 7.350.000 7.280.000

Reguleret ferieforpligtigelse 219.630 58.000 50.000 50.000

Lønninger m.v. i alt 7.772.210 7.573.000 7.400.000 7.330.000

UDGIFTER I ALT 9.233.193 9.223.500 9.932.000 9.540.000

ÅRETS RESULTAT -13.893 -43.800 -520.000 -555.000

BALANCE

Formue pr. 1.1.2020 2.159.151

Årets resultat -13.893  

Overført formue pr. 31.12.2020 2.145.258

Forventet resultat 2021 102.000

Forventet overført formue til 2022 2.247.258

Forventet resultat pr. 31.12.2022 -555.000

Forventet formue pr. 31.12.2022  1.692.258

Minus betyder underskud
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VALG

Præsentation
af kandidater

Generalforsamlingen skal ifølge dagsordenen (se side 2) 

vælge formand, faglige sekretærer, kredskasserer, hoved-

bestyrelsesmedlemmer, kredsbestyrelsesmedlemmer 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 

I 2017 blev jeg valgt som for-

mand på en ekstraordinær 

generalforsamling, da davæ-

rende kredsformand Michael 

Madsen var blevet valgt som 

forbundskasserer på kongres-

sen i 2016.

 Det har været fire og et 

halvt begivenhedsrige år, og 

jeg er parat til fortsat at stå i 

spidsen for Socialpædagoger-

ne Sydjylland, hvis medlemmerne ønsker det.

 Jeg er uddannet socialpædagog i 1986, har en lang og bred 

erfaring på det socialpædagogiske arbejdsområde og har al-

tid brændt for det fagpolitiske.

 Som kandidat til formandsposten i Kreds Sydjylland og 

dermed også som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg fort-

sat arbejde for, at kredsen aktivt påvirker de lokale politikere 

og embedsfolk i forbindelse med de talrige besparelser og 

omorganiseringer af socialområdet. Vi skal fortsat påvirke 

kommunerne lokalt og skabe synlighed omkring faglighed, 

og hvad der skal til for at lave ordentligt socialpædagogisk 

arbejde. Det sociale område har igennem flere år været un-

derfinansieret, så det er vigtigt, at vi både lokalt og centralt 

bliver ved med at presse på for, at området får større op-

mærksomhed og får tilført penge og ressourcer.

 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 

for kredsens virke. Ligeledes vil jeg bruge alle de ressourcer 

og den viden, som er samlet i kredsbestyrelsen. Jeg ønsker at 

vi fortsat styrker kredsens indsatser i forhold til kernefaglig-

hed og arbejdsmiljø. Vi skal fortsat blive bedre til at lytte og 

sikre en højere grad af medlemsinvolvering. 

 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 og unge, udviklingshæm-

mede, handicappede, psykiatri, misbrugere, udstødte, hjem-

løse, private opholdssteder, på det forebyggende dagbe-

handlende område, eller på områder, hvor socialpædagoger 

vinder frem, f.eks. demensindsatsen.

 Det er overordentlig vigtigt, at medlemmerne kan vide sig 

sikre på at få den bedste støtte og vejledning. Vi skal både stå 

for de klassiske dyder, som man kan forvente af sin fagfor-

ening, men også turde gå foran, når det handler om at sætte 

fokus på fagligheden og de vilkår, vi bydes for at udføre det 

socialpædagogiske arbejde ude på arbejdspladserne. Sidst 

men ikke mindst vil jeg være garant for, at Kreds Sydjylland 

fortsat har et velfungerende kredskontor, der yder medlem-

merne en kvalificeret og rettidig service. 

Finn Harald Rasmussen, Poul Flack-Jensen,

 Jacob Bøegh Larsen, Mona Køhlert, Jeanette Stokholm, 

Ingrid Andresen, Christian Freund, Britta Hedegaard, 

Linda Holst, Tina Lorenzen Skjøth, Charlotte Wollesen.

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.

 Det er medlemmernes fagforening, og det er medlem-

merne, som alle vores aktiviteter drejer sig om. Derfor er det 

vigtigt at lytte til medlemmerne, for det er dem, vi skal lade 

os inspirere af.

 Medlemmernes arbejdsglæde og trivsel er i mange tilfæl-

de under pres. Jeg er meget optaget af, at opgaver og ressour-

cer skal hænge sammen, så medlemmernes kompetencer i 

det socialpædagogiske arbejde kan foldes ud og udnyttes 

fuldt ud, og at socialpædagoger 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 2021 og fremadret-

tet. Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er 

vigtige agenter i dette. I dialog med lederne skal de tage et 

medansvar for nytænkningen. Derfor er jeg meget optaget 

af, at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 

bliver klædt godt på til denne opgave. 

 Socialpædagogers faglige kompetencer kan bruges i man-

ge sammenhænge. Hvor der er mennesker og relationer, kan 

vi hjælpe på vej til udvikling. Derfor skal vi som fagforening 

være med til at udvikle en bedre grunduddannelse for pæda-

goger med mere fokus på de socialpædagogiske kompeten-

cer, der er brug for. Samtidig skal vi sikre, at medlemmerne 

via efter- og videreuddannelse har mulighed for at vedlige-

holde og udvikle deres fag. Den indsats nødvendiggør en tæt 

dialog med UC SYD.

 Det er svært at rekruttere socialpædagoger, særligt på 

voksenområdet. Derfor skal vi være med til at tage initiati-

ver, der kan gøre rekrutteringen lettere ved eksempelvis sær-

ligt tilrettelagte forsøgs- og merituddannelser.

 Socialpædagoger skal have en ordentlig løn, der matcher 

deres kompetencer. Derfor skal vi sammen med de øvrige 

fagforeninger på velfærdsområdet være med til at sikre nye 

og bedre lønrammer, hvor det fortsat er parterne, der aftaler 

lønnen.

 Med disse indfaldsvinkler stiller jeg mit kandidatur til rå-

dighed for en ny periode, både som faglig sekretær og som 

repræsentant for kredsen i hovedbestyrelsen.  

Jacob Bøegh

Genopstiller som faglig sekretær

I perioden 2015-2017 var jeg 

valgt af kredsbestyrelsen som 

fultidsfrikøbt for primært at 

arbejde med Socialpædago-

gerne i fremtiden. En indsats, 

hvor outputtet blandt andet 

var 40 arbejdspladsbesøg 

med fokus på at italesætte 

den socialpædagogiske ker-

nefaglighed samt en særlig 

indsats på arbejdsmiljøområ-

det. 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. 

 I valgperioden har jeg været kredsens repræsentant i de 

centrale udvalg omkring kongrestemaerne Sammen former 

vi det gode arbejdsmiljø og Vi er Socialpædagogerne. Mit af-

sæt her har været at skabe fokus på, hvordan vi lokalt i kred-

sen kan sikre, at medlemmerne oplever sig selv som del af 

et værdiskabende fagligt fællesskab, hvor man hører til og 

får størst mulig værdi af sit medlemskab. Vejen hertil er at 

være synlig, nærværende og nysgerrig i dialogen med med-

lemmerne og de socialpædagogiske arbejdspladser. 

 Jeg er tovholder for kredsens pædagogiske udvalg, hvor vi 

planlægger de arrangementer, som vi kalder Fokus på faget. 

Dette er en vigtig indsats, fordi vi på denne måde kan være 

med til at give vores medlemmer nogle meget kvalificerede 

faglige indspark. Arrangementerne er ofte velbesøgte, og 

deltagerne giver udtryk for, at netop fagfaglige arrangemen-

ter målrettet det socialpædagogiske område er med til at 

styrke det faglige fællesskab.

 Et af mine politiske ansvarsområder er arbejdsmiljøet. Vi 

oplever til stadighed, at det psykiske arbejdsmiljø er pres-

set på de socialpædagogiske arbejdspladser. Som medlem 

af kredsens koordinerende arbejdsmiljøteam har jeg særligt 

beskæftiget mig med kontakten til arbejdspladser, hvor ar-

bejdsmiljøet er udfordret. Her har jeg via dialog med med-

lemmer, AMR, TR eller TRIO’en arbejdet med at inspirere og 

understøtte igangsættelse af processer, der kan føre til et 

bedre arbejdsmiljø. Jeg har siden 2015 arbejdet med plan-

lægning og afholdelse af intro- og temadage for kredsens ar-

bejdsmiljørepræsentanter. Et godt arbejdsmiljø er en forud-

sætning for, at den socialpædagogiske faglighed kan udfolde 

sig, og derfor skal vi også i den næste periode italesætte vig-

tigheden af at have fokus på området. Arbejdsmiljø og faglig-

hed går hånd i hånd! 

 Jeg brænder for faget, fagligheden, fællesskabet og for at 

gøre en forskel for dem, der gør en forskel for andre – så vo-

res medlemmer har styrke til at være noget for andre.
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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 

var jeg i en del år også tillids-

repræsentant og fællestil-

lidsrepræsentant samt aktiv i 

kredsbestyrelsen.

 På generalforsamlingen i 

2017 blev jeg valgt som faglig 

sekretær. Det er en post med 

mangfoldige opgaver, og et 

arbejde jeg bestemt er moti-

veret for at foresætte med.

 Socialpædagogerne Sydjylland er en aktiv og engageret 

kreds. Det er medlemmernes fagforening, hvilket afspejles 

i alle afkroge i kredsen, hvad enten det gælder de klassiske 

fagforeningsopgaver som løn, ansættelse og arbejdstid eller 

initiativer omkring vores faglighed og vores fag generelt. Vi 

skal bevare dette fokus, og vi skal også følge med tiden og 

udvikle os. 

 Lokal løndannelse og arbejdstid er kerneopgaver for til-

lidsrepræsentanterne, men det er ikke altid så gennemsku-

eligt og ligetil. Derfor vil jeg også arbejde for, at vi forsat har 

fokus på initiativer, der kan styrke og udvikle deres viden og 

kompetencer.

 Socialpædagogerne på arbejdspladserne udfører et vigtigt 

arbejde af stor betydning for de borgere, de arbejder for og 

med. Men det socialpædagogiske område er også udfordret. 

Gentagne besparelser og effektiviseringer, sundhedsloven 

og de sundhedsfaglige opgaver på bostederne og et stadig 

større dokumentationskrav kan give usikkerhed, mindre tid 

til at løse den socialpædagogiske kerneopgave og den altaf-

gørende tid til relationen til borgerne. 

 Det kan presse vores fag, vores funktion og vores arbejde. 

Udfordringerne kan have mærkbare konsekvenser for ar-

bejdsmiljøet og trivslen, og det skal vi have fokus på og itale-

sætte i vores dialog med beslutningstagerne. 

 Arbejdet som kasserer er også en vigtig og betydningsfuld 

del af socialpædagogernes fagforening, både lokalt og cen-

tralt. Det handler om medlemmernes penge, hvilket vi hele 

tiden skal have for øje. Aktiviteter, der kan højne fagligheden 

og fællesskabet på arbejdspladsen uanset område eller stil-

lingsbetegnelse, er et vigtigt emne i kredsen. Medlemstallet 

er afgørende for kredsens indtægter og følges derfor tæt i 

kassererarbejdet og i kredsen som helhed.

 Som faglig sekretær og kasserer vil jeg forsat arbejde for, 

at Socialpædagogerne Sydjylland til stadighed er en attrak-

tiv og vedkommende fagforening for medlemmerne samt en 

synlig og ordentlig samarbejdspartner, både i og uden for So-

cialpædagogerne.

Jeanette Stokholm

Genopstiller som medlem af kredsbestyrelsen  

og medlem af hovedbestyrelsen

Igennem de seneste syv år 

har jeg været en del af kreds-

bestyrelsen og i den seneste 

valgperiode også en del af ho-

vedbestyrelsen. 

 Til daglig arbejder jeg ved 

Udviklingscenter Vest i Vok-

senstøtten, Ribe, hvor jeg 

også er tillidsrepræsentant 

og fællestillidsrepræsentant 

for voksenhandicapområdet i 

Esbjerg Kommune.

 Som faglig organisation er 

vi til for medlemmerne og skal varetage deres interesser. Fag-

foreningen skal opleves som et fagligt fællesskab, hvor der er 

fokus på gode arbejdsforhold med et sikkert arbejdsmiljø og 

høj socialpædagogisk faglighed, så vi derigennem kan skabe 

nogle gode rammer for de borgere, vi arbejder med og for.

 Det socialpædagogiske område er under stadigt pres i for-

hold til besparelser og en stigende sundhedsfaglig diskurs, 

som sætter den socialpædagogiske faglighed på spil. Mange 

steder har man ligeledes problemer med at rekruttere faglig 

kompetente medarbejder. Jeg vil gerne være med til at sætte 

fokus på dette og på, hvordan vi sikrer, at der i fremtiden er 

den socialpædagogiske faglighed, som opgaven kræver ude i 

organisationerne. 

 For at gøre det bedst muligt skal vi fortsætte med at sætte 

løn- og ansættelsesvilkår, vores arbejdsmiljø og vores faglig-

hed på dagsordenen. Det falder rigtig godt i tråd med kon-

gresbeslutningen i 2020 om at videreføre projekt Vi er Social-

pædagogerne fra 2018. 

 Via mit arbejde som socialpædagog, tillids- og fællestil-

lidsrepræsentant har jeg en stor berøringsflade med kolleger 

og øvrige medlemmer. Den viden og erfaring, jeg har derfra, 

vil jeg bidrage med i bestyrelsesarbejdet og være med til at 

italesætte og sætte fokus på praksisnær viden om, hvad der 

rører sig ude på arbejdspladserne og blandt medlemmerne i 

kredsen. 

 Jeg håber, at jeg kan få lov til at arbejde meget mere med 

Vi er Socialpædagogerne i den kommende valgperiode.
 
 

21



Ingrid Andresen

Genopstiller som medlem af kredsbestyrelsen

Jeg er 51 år og bor på Sydals. 

På generalforsamlingen i 2019 

var jeg så heldig at blive valgt 

ind i kredsbestyrelsen og op-

stiller nu til genvalg.

 Jeg er uddannet pæda-

gog i 1998 og har udelukkende 

arbejdet 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 og koordinator i 

Indsatser.

 Jeg har de sidste fem og et halvt år været tillidsrepræsen-

tant for ansatte på PFF-overenskomsten (PFF – pædagoger-

nes Forhandlingsfællesskab). Jeg er næstformand i De lokale 

MED-udvalg og repræsenterer Socialpædagogerne i det cen-

trale MED-udvalg.

 Min motivation for at genopstille til kredsbestyrelsen er 

fortsat at have særligt fokus på det forebyggende og dagbe-

handlende område (PFF), at stille spørgsmål og gøre opmærk-

som på PFF og særlige stillinger, ligeledes med en selvstæn-

dig overenskomst i Socialpædagogerne, og få tydeliggjort de 

problematikker der er. Jeg mener det er vigtigt, at de små fag-

grupper også er med til at sætte retningen, så Socialpædago-

gerne bliver så bred som muligt, både fagligt og geografisk, 

så det enkelte medlem har mulighed for, at få blive hørt.

 Som person er jeg udviklingsorienteret og engageret. Jeg 

er endnu engang klar på at gå ind i arbejdet i kredsbestyrel-

sen med god energi, nysgerrighed og denne gang også med 

lidt bestyrelsesarbejde i bagagen. Det er vigtigt, at vi har fo-

kus på den faglige udvikling på vores område, samt at dette 

vægtes på den enkelte arbejdsplads. Endvidere at der er fo-

kus 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.

Christian Freund

Genopstiller som medlem af kredsbestyrelsen

Jeg er 33 år og arbejder til 

dagligt i socialpsykiatrien i 

Aabenraa i et døgndækket bo-

tilbud. Jeg er fællestillidsre-

præsentant i Aabenraa Kom-

mune, kredsrepræsentant i 

koordinationsgruppen for 

Fagligt selskab om menne-

sker med sindslidelser samt 

bestyrelsesmedlem i Kreds 

Sydjylland. 

  Da jeg blev valgt ind i kreds- 

bestyrelsen for to år siden, 

var min helt klare motivation at få de unge med ombord – 

at gøre fagforening sexet igen. Dette arbejde har desværre 

været sat noget på pause ligesom hele samfundet. Derfor er 

det fortsat min ambition, at vi skal have flere unge med. Ikke 

bare som medlemmer, men også gerne aktive som tillidsre-

præsentanter, i faglige netværk osv. 

 Arbejdet med at få de unge gjort interesserede er helt kon-

kret sat i værk i en arbejdsgruppe, hvor jeg er med. Dette ar-

bejde ønsker jeg naturligvis at fortsætte.

 Ud over at gøre de unge interesserede ligger det mig me-

get på sinde at være med til at udvikle vores socialpædago-

giske faglighed. Det er noget af det, vi som socialpædagoger 

er rigtig gode til, men vi han og skal blive endnu bedre. Ved at 

udvikle vores faglighed er vi med til at skabe nye tilgange og 

metoder til gavn for de borgere, vi hver især er i kontakt med. 

 Jeg håber, at jeg med din stemme kan få lov til at fortsætte 

dette arbejde.
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Britta Hedegaard 

Opstiller som medlem af kredsbestyrelsen

Jeg har arbejdet med mennesker en stor del af mit liv. Jeg 

er uddannet som social- og 

sundhedshjælper og har de 

sidste 21 år arbejdet som fa-

milieplejer. Jeg har et godt og 

spændende arbejdsliv og kan 

se, at jeg gør en forskel for de 

børn, der anbringes hos min 

mand og jeg. 

 Det er mit livsværk netop 

at være noget for disse børn 

og unge. Vi ved jo, at de har 

haft en svær start på deres 

liv, og at vi som familieplejere skal føre dem gennem livets 

strabadser på lige vilkår med deres kammerater. Det er vig-

tigt med et godt match, så det enkelte barn eller den enkelte 

unge kan udvikle sig og trives.

 Jeg er glad for mit arbejde i kredsbestyrelsen og kan her 

bidrage ved at bringe noget fra vores fagområde ind i besty-

relsesarbejdet. Jeg har været med i kredsbestyrelsen i 10 år, 

de seneste to år som suppleant. Jeg sidder i landsudvalget 

for familieplejere og bidrager her med viden og erfaring fra 

vores lokalområde, så det kan indgå i det politiske arbejde på 

landsplan.  

 Jeg finder det vigtigt, at familieplejerne er repræsenteret i 

kredsbestyrelsen, og derfor stiller jeg mig til rådighed.

Linda Holst

Genopstiller som medlem af kredsbestyrelsen

Jeg er 43 år, bor i Sønderborg, 

er uddannet pædagog fra 

Aabenraa Seminarium i 2004 

og har siden 2005 arbejdet 

på Botilbud Alléen i Gråsten, 

et botilbud for voksne med 

fysiske og psykiske funktions-

nedsættelser. Jeg har været 

valgt som tillidsrepræsentant 

siden 2012 og blev valgt som 

fællestillidsrepræsentant for 

socialpædagogerne i Sønder-

borg Kommune i 2017. 

 Siden 2008 har jeg været vejleder for de studerende – en 

opgave, som jeg brænder meget for. Det giver et godt afsæt 

for indblik i den faglige udvikling og for at være nysgerrig 

omkring de nye studerendes holdninger til faget og fagbe-

vægelsen. 

 Jeg har tidligere været valgt som arbejdsmiljørepræsen-

tant og har derfor en stor interesse og indsigt i arbejdsmil-

jøet og vigtigheden af, at arbejdsmiljø og faglighed går hånd 

i hånd. 

 I 2019 var jeg på fagpolitisk uddannelse og fik lyst til at en-

gagere mig i det fagpolitiske, hvorfor jeg stillede op til kreds-

bestyrelsen. Jeg er meget glad for, at jeg tog dette valg og vil 

derfor gerne genopstille. Den seneste periode har som alt 

andet været præget af coronaen, og det har også fyldt meget 

i kredsbestyrelsens arbejde. 

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

pædagogerne som fagforening bevæger sig hen imod. Det 

vigtigste er, at Socialpædagogerne er en fagforening, hvor 

medlemmerne kan genkende sig selv, og som er med til at 

skabe gode vilkår for både medlemmerne og for de borgere, 

vi repræsenterer. 
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Charlotte Søgaard Wollesen

Genopstiller som medlem af kredsbestyrelsen

Jeg er 44 år, uddannet pæda-

gog i 2007, har siden arbejdet 

i et kommunalt botilbud og 

arbejder nu i Børne- og Ung-

domspsykiatri Region Sydjyl-

lands Mobil Team, hvor jeg er 

valgt som tillidsrepræsentant 

og dækker hele det sydjyske 

område.

  Jeg har været tillidsrepræ-

sentant gennem flere år og 

har i de sidste to år været en 

del af kredsbestyrelsen.

 Min motivation for at genopstille er, at jeg føler, at vi kun 

lige er kommet i gang – særligt med et af de områder, jeg 

brænder for, nemlig den socialpædagogiske faglighed. 

 Jeg er med i den arbejdsgruppe, som har fokus på den pæ-

dagogiske uddannelse og drømmer om en endnu mere spe-

cialiseret uddannelse, så vi på sigt kan tiltrække kvalificere-

de ansøgere ved stillingsopslag. Derudover vil mere og bedre 

efter- og videreuddannelse for nuværende pædagoger være 

en mulighed i forhold til at forfine vores praksis samt gøre os 

skarpere på at italesætte og dokumentere vores socialpæda-

gogiske faglighed.

 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.

 – Hvordan sikrer vi, at servicelovens bestemmelser er det 

primære i den socialpædagogiske indsats?

Tina Lorenzen Skjøth

Genopstiller som medlem af kredsbestyrelsen

Jeg er uddannet pædagog 

i 2005 og arbejder i Tønder 

kommune i et aktivitets- og 

samværstilbud (§104). Jeg har 

været tillidsvalgt siden 2010 

og sidder med i MED på flere 

niveauer.

 På generalforsamlingen i 

2019 blev jeg valgt ind i kreds-

bestyrelsen med stor opbak-

ning. Jeg har fundet min plads 

i kredsbestyrelsen og har fået 

et godt indblik i arbejdet og de 

opgaver, der varetages. En stor og vigtig opgave i perioden 

har været forberedelse til OK21-forhandlingerne. En spæn-

dende opgave, hvor et af mine forslag vedrørende ancienni-

tet kom i betragtning. 

 Jeg er engageret og motiveret til at fortsætte arbejdet i 

kredsbestyrelsen og finder det vigtigt, at kredsbestyrelsens 

repræsentanter spænder bredt geografisk.

 Jeg mener, at:

 – tillidsrepræsentanterne spiller en vigtig rolle som mel-

lemled og formidler mellem arbejdsplads og kreds, så fag-

lighed på arbejdspladsen ikke kun italesættes i forbindelse 

med normering og økonomi, men som noget særskilt, som 

det er en opgave at løfte ind i de økonomiske rammer. 

 – vi skal have fokus på de tillidsvalgtes arbejde, rammer 

og vilkår, og at arbejdspladserne finder det vigtigt at vælge 

tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

 – vi skal bevare og synliggøre vores pædagogfaglige stolt-

hed og huske, at Vi er Socialpædagogerne. 

 – vi skal italesætte vores arbejde og dets betydning for 

den enkelte borger. Vi gør alle en forskel, og der skal være fo-

kus på rammer og vilkår. Det er vigtigt, at de bestillingsopga-

ver, vi er ansat til at udføre, hænger sammen med ressourcer, 

og hvad opgaverne indebærer, og at dette ses som et behov 

fremfor et krav. 

 det skal være ”in” at være medlem af en moderne fagfor-

ening, der formår at se, hvad der rører sig i organisationen 

for derved at forstå de hurtige forandringer ”på gulvet”.
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