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Socialpædagogerne i fremtiden  
– En særlig indsats i Kreds Sydjylland  

  

Med dette notat ønsker Socialpædagogerne i kreds Sydjylland at skabe et synligt 
grundlag for det videre lokale arbejde i kredsen med forbundets særlige indsats 
Fremtidens socialpædagoger. En indsats, som nu har været til behandling på to 
kongresser samt flere hoved- og kredsbestyrelsesmøder. 
 
Overordnet har forbundet samlet sin indsats omkring fire af ti besluttede pejlemær-
ker, herunder en helt særlig prioritering i forhold til medlemmernes arbejdsmiljø. 
 
De fire prioriterede pejlemærker er: 

 Et menneskeligt netværk (Pejlemærke 1). 

 Nationale mål og høj kvalitet (Pejlemærke 6). 

 Fagligt stærke miljøer (Pejlemærke 8). 

 Fleksibilitet og tryghed (Pejlemærke 10). 

 
Pejlemærkerne er alle nærmere beskrevet i pjecen ”Socialpædagogerne i fremtiden 
– Faglige mål og handlingsplan 2013-2015”. 
 
Kredsbestyrelsen er tidligere gennem drøftelserne på hhv. kongresser og bestyrel-
sesmøder nået frem til følgende overordnede tilgang til indsatsen omkring de fire 
pejlemærker:  
 
Pejlemærkerne kan ikke ses som isolerede indsatsområder adskilt fra hinanden. 
De bør i høj grad indtænkes i de aktiviteter, som kredsen allerede har iværksat 
eller påtænker at iværksætte i den kommende periode. 
 
Kredsbestyrelsen har i januar 2015 drøftet og peget på en række indsatsområ-
der/aktiviteter, hvor de fire pejlemærker bør indtænkes i kredsens arbejde. 
I forlængelse heraf tegner der sig et billede af følgende tematiserede områder, som 
efterfølgende uddybes i notatet: 
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 Den lokale socialpolitiske indflydelse. 

 Særlig indsats omkring arbejdsmiljø. 

 Fokus på faget – faglighed og ledelsesfaglighed. 

 Kernefagligheden og kerneopgaven. 

 Tillidsreformen. 

 Løn- og ansættelsesforhold. 

 Kommunikationen og dokumentationen omkring kredsens særlige indsats. 

 
Behovet for at konkretisere og synliggøre den lokale indsats er blevet aktualiseret af 
hovedbestyrelsens beslutning i januar 2015 om at tilføre kredsene særlige midler 
øremærket til denne indsats. For Kreds Sydjyllands vedkommende betyder det en 
tilførsel af ekstra midler i perioden 2015-16 på kr. 860.000. 
 
Kredsen er forpligtet til i perioden at redegøre for forbruget og anvendelsen af disse 
særlige midler over for hovedbestyrelsen. 
 
Kredsbestyrelsen stiller forslag til generalforsamlingen om, at der i den næste peri-
ode 2015-2017 udpeges et fuldtids frikøbt bestyrelsesmedlem, der hovedsagelig 
skal beskæftige sig med Socialpædagogerne i fremtiden – En særlig indsats i Kreds 
Sydjylland. 
 
Ansvarsområder for det frikøbte bestyrelsesmedlem 
Det frikøbte bestyrelsesmedlem vil referere til den politiske ledelse af kredsen. Det 
frikøbte bestyrelsesmedlem vil deltage ad hoc i de lokale forretningsudvalgsmøder, 
hvor det giver mening i forhold til opgavevaretagelsen. 
Samtidig mener kredsbestyrelsen, at porteføljen for et frikøbt bestyrelsesmedlem 
vil være at etablere en lokal uddannelse til kredsens arbejdsmiljørepræsentanter 
(AMR). Hovedformålet med uddannelsen vil være at øge AMR´s kompetencer til at 
varetage tillidshvervet som valgt AMR. 
Kernefagligheden og kerneydelsen er to hyppigt brugte begreber til beskrivelse af 
det socialpædagogiske arbejdsfelt. Samtidig er det to begreber, der kan virke mod-
satrettede og dermed er med til at sætte det socialpædagogiske arbejde under 
pres. Kredsbestyrelsen ønsker at iværksætte et lokalt projekt til beskrivelse af de 
indbyggede dilemmaer, og hvordan dilemmaerne kan håndteres. 
 
Ansvarsområderne vil være mere uddybet fra side 4 i notatet med en beskrivelse af 
indsatsområderne. 
 
Kredsbestyrelsen indstiller, at der på generalforsamlingen 22. oktober 2015 vedta-
ges et budget, som trækker på kredsens formue og som indeholder et fuldtids fri-
køb af et bestyrelsesmedlem for en toårig periode til løsning af ovenstående opga-
ver, Kredsbestyrelsen ser gerne at vedkommende har følgende kompetenceprofil: 
 

 Uddannet socialpædagog. 

 Kendskab til Socialpædagogerne som organisation. 

 Kan arbejde selvstændigt og projektorienteret. 
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 Har et indgående kendskab til socialpædagogernes arbejdsområde  

og kernefaglighed. 

 Kendskab til kommunale MED-aftaler. 

 Forhandlings- og undervisningserfaring. 

 Relevant kendskab til IT. 

 God til at formulere sig skriftligt og mundtligt. 

 Gerne med diplom- og/eller masteruddannelse. 

 Gerne med ledererfaring. 

 Kan indgå i det daglige arbejde sammen med kredsens øvrige valgte. 

 
Vedkommende vil have sit daglige virke på kontoret i Esbjerg. 
 
Kredsbestyrelsen afsætter følgende budget for Socialpædagogerne i fremtiden  
– En særlig indsats i Kreds Sydjylland:  
Budgettet skal ses som vejledende, da den særlige indsats starter i efteråret 2015 
og vil løbe indtil udgangen af 2017. Det vil derfor ikke på nuværende tidspunkt være 
muligt at opstille et mere detaljeret budget. 
 

Budget 2015-2017 

Udgifter 

Projekter 

 AMR-uddannelse 

 Kernefaglighed 

 Fokus på faget 

 
150.000 
200.000 
150.000 

Lønsum fuldtids frikøbt 
bestyrelsesmedlem 

1.400.000 

Udgifter i alt 1.900.000 

Indtægter 

HB-pulje 860.000 

Træk på formuen 1.040.000 

Indtægter i alt 1.900.000 

 
Kredsbestyrelsen finder projektet så vigtigt, at der afsættes midler ud over den til-
delte pulje fra hovedbestyrelsen, og at der således trækkes på kredsens formue. 
Kredsen vil stadig være konsolideret og have en formue stående til eventualiteter. 
 
Det frikøbte bestyrelsesmedlem vil have hovedfokus på tre indsatsområder: 

1. Være med til at frigive ressourcer til formanden/faglige sekretærer til va-

retagelse af den lokale socialpolitiske indflydelse. 

2. AMR-uddannelse. 

3. Projekt kernefaglighed. 

 
Derudover vil kredsen have fokus på: 

4. Fokus på faget. 

5. Tillidsreformen. 

6. Løn- og ansættelsesforhold. 

7. Kommunikation og dokumentation af indsatsen. 
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Det frikøbte bestyrelsesmedlem kunne også – som fokus – have følgende indsats-
områder. Dette skal dog drøftes yderligere: 

8. Organisering (ej beskrevet). 

9. Frivillighed (ej beskrevet). 

10. Nye jobområder (ej beskrevet). 

 

 

Uddybning af indsatsområder 

1. Den lokale socialpolitiske indflydelse 

I kredsens arbejdsgrundlag er arbejdet med at udøve lokal socialpolitisk indflydelse 
et i forvejen højt prioriteret indsatsområde. 
Det er tidligere besluttet at gennemføre en løbende kommunerunde med dialog-
møder med de ansvarlige socialudvalgsformænd og børn- og ungeudvalgsformænd. 
Udgangspunktet for dialogmøderne er, at de gennemføres uden dagsorden og refe-
rat samt typisk uden forvaltningens deltagelse. 
 
Indholdet i møderne er blandt andet: 
Kommunen versus Socialpædagogernes tanker om udviklingen af området i de 
kommende år, herunder kommunens tanker om den fremtidige organisering af ar-
bejdsområderne. 
Kerneydelsen og betydningen af fagligheden. 
Rehabilitering versus habilitering. 
Medlemmernes arbejdsmiljø i den pågældende kommune  
(også på konkrete arbejdspladser). 
Lokale forhold som eksempelvis samspillet med forvaltningen på en række udvalgte 
områder. 
Ledelsen af de socialpædagogiske tilbud. Ledernes rammer, muligheder og mangel 
på samme. 
Tanker og visioner (eller mangel på samme) omkring Tillidsreformens udfoldelse i 
kommunen. 
Socialt indeks som et nyt emne, der samtidig må forventes at få fornyet interesse 
ultimo 2015. 
 
(Pejlemærkerne 1, 8 og 10 er indtænkt i denne aktivitet). 
 
Ressourcer og prioritering 
Opgaven varetages af kredsformanden sammen med en faglig sekretær eller kon-
torlederen. 
Aktiviteten er i forvejen højt prioriteret, men møderne er ofte vanskelige at få ind i 
en fyldt kalender for både kommunalpolitikerne og kredsens repræsentanter. 
En frigørelse af ressourcer til at opprioritere opgaven kunne være hensigtsmæssig. 
Det ville formentlig kunne betyde flere og hyppigere dialogmøder til kredsens  
(medlemmernes) fordel. 
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Kredsbestyrelsen har besluttet, at det frikøbte bestyrelsesmedlem deltager i 
dele af de lokale Forretningsudvalgsmøder og i samarbejde med det øvrige forret-
ningsudvalg planlægger opgaverne. Ved at fordele opgaverne på flere personer er 
målet, at der frigives ressourcer til kredsformanden til varetagelse af kontakten med 
udvalgsformænd og direktører. 
 
 

2. Arbejdsmiljøstrategien. 

Med forbundets arbejdsmiljøundersøgelser i 2014 og kongressens vedtagelse af en 
ny arbejdsmiljøstrategi er dette tema sat højt på dagsorden i hele organisationen. 
Der er p.t. nedsat hhv. en styregruppe og en referencegruppe under hovedbestyrel-
sen.  
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde i juni udfolde strategien på baggrund af arbejds-
gruppernes indstilling. 
Kredsen afholdt i 2014 tre kommunerunder i samarbejde med fællestillidsrepræ-
sentanterne. Målet var en nærmere dialog om den lokale indsats ud fra forbundets 
undersøgelser og en forberedelse til kongressen i november 2014. 
Herudover afholdt kredsen i februar 2015 et særligt arrangement for AMR om 
mobning. Mødet var et led i den samlede indsats under uge 4-5-kampagnen. 
Forretningsudvalget indstiller, at de videre lokale aktiviteter omkring arbejdsmiljø-
indsatsen afventer hovedbestyrelsens behandling i juni. 
Kredsbestyrelsen behandler det videre arbejde på kredsbestyrelsesmødet 24. au-
gust. Den lokale indsats kan endvidere tænkes ind i bestyrelsens forslag til fremti-
digt arbejde for næste generalforsamlingsperiode 2015-2017. 
 
(Pejlemærke 10 er indtænkt i denne aktivitet).  
 
Ressourcer og prioritering afventer hovedbestyrelsens behandling. 
 
Kredsbestyrelsen har besluttet, at det frikøbte bestyrelsesmedlem iværksætter 
et lokalt uddannelsesforløb for kredsens AMR. Uddannelsen skal have fokus på 
spændingsfeltet mellem kerneopgaven og kerneydelsen. Derudover skal uddannel-
sen give AMR større forudsætninger for at indtænke arbejdsmiljøet strategisk i 
MED-sammenhænge. Endelig har uddannelsesrækken til formål at etablere et sam-
arbejde mellem Kreds Sydjylland og den enkle AMR, og gøre Socialpædagogerne til 
det naturlige valg for AMR, når der søges råd og vejledning i arbejdsmiljøarbejdet. 
Uddannelsesrækken er tænkt som et todageskursus med frikøb af AMR. Vi forven-
ter at kunne uddanne tre hold i perioden. 
Uddannelsen skal evalueres med henblik på, om den skal forsætte. Derefter er det 
op til kredsbestyrelsen at finde midlerne dertil. 
 
 

3. Kernefagligheden og kerneopgaven 

Medlemsarrangementerne under Fokus på faget kan ikke stå alene. 
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Arrangementerne kan være gode til at eksemplificere vores kernefaglighed og syn-
liggøre kredsens arbejde med medlemmernes faglighed, men arrangementerne bør 
i højere grad sammentænkes med en erfaringsopsamling, der kan kobles til blandt 
andet den lokalpolitiske indsats og dialog med de politiske beslutningstagere. 
 
Med HB-projektet Den socialpædagogiske kernefaglighed er der skabt et nyt defi-
neret grundlag for at kunne arbejde offensivt og politisk med medlemmernes kerne-
faglighed. 
En måde at angribe dette arbejde på lokalt kunne være konferencer, rundbords-
samtaler og lignende med lokal politisk deltagelse. Arrangementer, hvor kernefag-
ligheden samtidigt bliver holdt op imod kommunernes tilgang til kerneydelsen. 
Det kunne for eksempel handle om, hvordan socialpædagogernes kernefaglighed 
harmonerer med en konkret kommunes rehabiliteringsstrategi.  
Også arbejdsmiljøet har en naturlig kobling til dette indsatsområde. 
 
Kredsbestyrelsen har besluttet, at det frikøbte bestyrelsesmedlem etablerer et 
lokalt projekt omkring kernefagligheden. Projektets udspring skal være på en soci-
alpædagogisk arbejdsplads eller i en forvaltning i en enkelt kommune.  
Projektet skal nærmere beskrives og defineres i samarbejde med det frikøbte besty-
relsesmedlem, som skal være projektansvarlig. Der kan være behov for at tilkøbe ad 
hoc-konsulenter til udførelse af elementer i projektet. 
Der skal eventuelt være en referencegruppe forankret i kredsbestyrelsen (to-tre 
medlemmer). Den projektansvarlige refererer til forretningsudvalget. 
 
 

4. Fokus på faget – Faglighed og ledelsesfaglighed 

Siden 2010 har kredsen kontinuerligt udbudt medlemsarrangementer der sætter 
medlemmernes fag og faglighed i fokus. Der er udbudt fire til seks arrangementer 
hvert halve år, og kun få arrangementer er blevet aflyst.  Til gengæld har interessen 
for at deltage været støt stigende gennem årene. 
Parallelt med disse arrangementer har kredsen også udbudt særlige arrangementer 
til leder-og mellemledergruppen. Her har fokus primært været rettet mod de ledel-
sesfaglige udfordringer, som denne medlemsgruppe oplever i disse år. 
Forretningsudvalget/kredsbestyrelsen har peget på en oprustning af denne indsats.  
 
Det vil med de særlige midler være muligt at udbyde flere og mere målrettede med-
lemsarrangementer, der inkluderer både Pejlemærke 1, 6 og 8. 
Fokus bør dog primært forsat være rettet mod Pejlemærke 8, og det bør overvejes, 
om aktiviteterne i efteråret 2015 og 2016 også kan kobles tæt til temaet Kernefag-
ligheden og kerneopgaven. Eventuelt som et udviklingsprojekt og kombineret med 
en foredragsrække med fokus på kerneydelsen på socialpædagogernes forskellige 
arbejdsområder. 
 
Det må forventes, at et udviklingsprojekt omkring kernefagligheden og kerneopga-
ven også vil have ledergruppens interesse. Det bør derfor i samarbejde med leder-
sektionen overvejes, om der vil være aktiviteter, der i den sammenhæng skal have 
en særlig ledervinkel eller -profil. 
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Ressourcer og prioritering 
Opgaven forankres forsat i kredsens pædagogiske udvalg og for ledernes vedkom-
mende i ledersektionen.  
 
Kredsbestyrelsen har besluttet at øge rammen til aktiviteter ud over det, som alle-
rede er prioriteret i driften på 75.000 kr. i efteråret 2015 - foråret 2016 og 75.000 
kr. i efteråret 2016 - foråret 2017. 
 
 

5. Tillidsreformen 

Det er vanskeligt at få øje på, at reformen overhovedet har ændret noget i de sydjy-
ske kommuners måde at tænke styring og ledelse på. 
Dialogmøderne med social- og børn- og ungeudvalgsformændene har heller ikke 
givet nogen klare svar på, hvad kommunerne egentlig tænker med reformen. 

 
Socialpædagogernes Landsforbund har i samarbejde med OAO udarbejdet et kursus 
for tillidsrepræsentant og leder på samme arbejdsplads omkring tillidsreformen. 
Deltagerne på kurset bliver klædt på til at være lokale Tillidsambassadører. Kurset 
har kørt som et projekt i to kredse og udloddes nu til samtlige kredse. Fem arbejds-
pladser vil i første omgang kunne deltage i uddannelsen. 
Kredsen vil vurdere behovet og mulighederne for lokal forankring af kurset i 2016. 
 
 

6. Løn og ansættelsesforhold. 

Pejlemærke 10 (Fleksibilitet og tryghed) rummer – ud over arbejdsmiljøindsatsen – 
mulighed for at prioritere en række andre indsatsområder. 
 
Kredsen har i forvejen fokus på nedenstående indsatsområder: 

 Bisidderrollen – særlig indsats i foråret 2015. 

 Kommunale familieplejere. 

 Lokal løndannelse. 

 Særlig indsats omkring tillids- og fællestillidsrepræsentanter. 

 Omstillings- og forandringsprocesser. 

 
Kredsen kan inden for nuværende drift/ressourceforbrug forsat sætte fokus på løn 
og ansættelsesforhold i allerede planlagte aktiviteter. 
 
 

7. Kommunikationen og dokumentationen omkring kredsens  

særlige indsats. 

Kredsbestyrelsen finder det vigtigt, at den særlige indsats, som Kreds Sydjylland 
iværksætter med dette notat dokumenteres og formidles videre til medlemmerne. 
Kredsen har i forvejen afsat midler til journalistisk bistand til formidlingsopgaver og 
har en journalist tilknyttet til ad hoc-opgaver.  
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Ud over de nævnte indsatsområder ses nedenstående indsatsområder som væren-
de vigtige, men de er ikke endnu prioriterede i forhold til den særlige indsats:  
 

8. Organisering (ej beskrevet). 

9. Frivillighed (ej beskrevet). 

10. Nye jobområder (ej beskrevet). 

 
 
 


