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Det er blevet tid til kredsens årlige 

generalforsamling. I år afholder vi den 

i Aabenraa.

Generalforsamlingen i ulige år afvikles 

ifølge vedtægterne med valg til alle po-

ster. Bestyrelsens beretning, fremtidigt 

arbejde, regnskab og budget er obliga-

toriske punkter på dagsordenen. 

I kredsbestyrelsen har vi efter grundige 

overvejelser besluttet, at vi i kredsen 

får brug for at styrke vores lokale 

indsats med en ekstra faglig sekretær. 

Vi har gennem en årrække frikøbt et 

medlem af kredsbestyrelsen til blandt 

andet at varetage Fokus på faget og TR-

udviklingssamtaler i 19 timer om ugen. 

Dette frikøb udløber 31. december 2017. 

Vi har endvidere frikøbt et medlem af 

kredsbestyrelsen til at varetage det lo-

kale arbejde med Socialpædagogerne i 

fremtiden – fokus på kernefagligheden. 

Dette frikøb er midlertidigt og udløber 

30. november 2017. Vi ønsker ikke at 

fortsætte med frikøbene på den hidti-

dige måde, men ønsker at opgaverne 

overgår til den politiske ledelse med en 

ekstra faglig sekretær. Derfor indstiller 

kredsbestyrelsen til generalforsam-

lingen, at vi vælger en ekstra faglig 

sekretær for den kommende toårige 

valgperiode. 

I april gik faglig sekretær Charlotte 

Vallø Nielsen på efterløn efter næsten 

otte år på posten. Derfor skal der 

vælges ny kasserer. Heldigvis har flere 

meldt deres kandidatur til både posten 

som kasserer og de i alt tre poster som 

faglig sekretær. Det betyder, at vi skal 

ud i et såkaldt kampvalg på dette års 

generalforsamling. På vores hjemme-

side har det været annonceret allerede 

i april måned, så interesserede har haft 

mulighed for at melde deres kandida-

tur.  De kandidater, som har meldt sig 

inden 15. maj, har fået mulighed for at 
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Kære medlem af 
Socialpædagogerne 
Sydjylland

præsentere sig i dette generalforsam-

lingsmateriale.  Det er derfor overor-

dentlig vigtigt at møde op og gøre sin 

indflydelse gældende, så de valgte får 

et solidt mandat til at repræsentere 

Socialpædagogerne Sydjylland.

Nogle af de opgaver, som de nye faglige 

sekretærer skal varetage, er: ansvar for 

arbejdstidspolitik, lønpolitik, leder-

nes løndannelse, medansvar for TR/

FTR-området, herunder TR-udviklings-

samtaler, Fokus på faget, pædagogisk 

udvalg, familiepleje- og seniorområdet, 

arbejdsmiljøindsatsen, PFF-området, 

det private område, deltagelse i de 

kommunale kontaktudvalg, de lokale 

indsatser for øget kendskab til vores 

faglighed, nye jobarenaer, lokal politisk 

interessevaretagelse samt medlemskab 

af vores forretningsudvalg.

Netop påvirkningen af de lokalpoliti-

ske beslutningstagere er særlig vigtig 

her i 2017, hvor vi står over for et meget 

vigtigt kommunalvalg, hvor det er af 

afgørende betydning for det social-

pædagogiske arbejdsområde, hvem vi 

stemmer ind i kommunalbestyrelserne. 

Med vedtagelsen af beslutningspapi-

ret Synlig og proaktiv – i dialog med 

beslutningstagerene og ud på arbejds-

pladserne på kongressen 2016 er der 

lagt op til, at der skal tages nye skridt i 

arbejdet med forbundets politiske stra-

tegi Socialpædagogerne i fremtiden.

Det er alt sammen opgaver, som 

kræver meget af dem, vi vælger. Derfor 

har kredsbestyrelsen udarbejdet en 

beskrivelse af opgaverne samt en 

kompetenceprofil, som kan kvalificere 

afstemningen. Kompetenceprofilen 

kan ses på vores hjemmeside 

www.sl.dk/sydjylland. 

Frem for et samlet afsnit om det 

fremtidige arbejde har vi valgt at slutte 

hvert afsnit i beretningen med en tekst-

boks, der opridser bestyrelsens tanker 

om, hvad der skal til for at udvikle vores 

indsats på det pågældende område. 

På den måde er det lettere at sammen-

holde det, der er opnået, med idéerne 

til, hvordan vi kommer videre.  

Bestyrelsen håber at se dig og dine 

kolleger 13. september i Aabenraa til en 

spændende generalforsamling og hyg-

geligt samvær.

Med venlig hilsen

På vegne af 

kredsbestyrelsen

Finn Harald 

Rasmussen, 

kredsformand
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INDKALDELSE 

Generalforsamling i 
Socialpædagogerne 
Sydjylland

Onsdag 13. september 2017 kl. 16.00-ca. 21.30 

Indskrivning fra kl. 15.30 

Folkehjem Restaurant & Kursuscenter, 

Haderslevvej 7, Aabenraa 

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 2016.

6. Indkomne forslag.

 a.  Kredsbestyrelsens stiller forslag om, at general-

forsamlingen i 2018 afholdes som temageneral-

forsamling med minimumsdagsorden.

7. Fremtidigt arbejde.

8.  Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og 

antallet af frikøbte.

 a.  kredsbestyrelsen stiller forslag om, at kreds-

bestyrelsen fastholder nuværende antal på  

13 bestyrelsesmedlemmer, og at antallet af  

frikøbte vil være på 4, med 1 formand og 

 3 faglige sekretær

9. Kredsens budget for 2018.

10. Valg efter præsentation af kandidater.

 a. Kredsformand.

 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 fredag 1. september på 

www.sl.dk/sydjylland 

 

Forslag til 
forretningsorden

1.  Generalforsamlingen åbnes af formanden, som leder 

valget af dirigent.

2.  Dirigenten påser, at generalforsamlingen er indkaldt i 

henhold til vedtægterne og er beslutningsdygtig.

3.  Dirigenten forestår generalforsamlingens godkendelse 

af forslag til forretningsorden.

4. Stemmetællere må ikke være kandidater til valg.

5.  Medlemmer tildeles ordet i den rækkefølge, de har ind-

tegnet sig hos dirigenten.

6.  Dirigenten kan bryde talerækken, såfremt et medlem 

ønsker at afgive en kort bemærkning eller ønsker ordet 

til forretningsordenen.

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

sionernes afslutning straks eller med de indtegnede 

talere.

8.  Dirigenten kan foreslå begrænsning af taletiden. Et 

sådant forslag skal godkendes af generalforsamlingen.

9.  Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmefler-

tal. Ved valg til enkeltposter kræves dog absolut flertal.

10.  Ændringsforslag til et stillet forslag skal fremsættes 

inden afslutningen af drøftelserne om forslaget. Er der 

stillet flere forslag til samme sag, sættes alle forslag 

under afstemning.

11.  Forslagsstillere kan få ordet for en afsluttende bemærk-

ning.

12.  Tvivlsspørgsmål, som ikke kan afgøres i henhold til 

denne forretningsorden, afgøres af dirigenten.

13.  Forslag til ny dirigent sættes straks under afstemning, 

som ledes af formanden.
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2017 er året, hvor vi skal kigge tilbage 

på flere måder. Det er tid for besty-

relsen at se tilbage på den toårige pe-

riode, der er gået, siden vi blev valgt på 

generalforsamlingen i 2015. Hvilke mål 

satte vi os, og hvilke mål er vi kommet 

tættere på i perioden?

 Men det er også tiåret for kommunal-

reformen. Det er ti år siden, at kommu-

nerne overtog driften af stort set hele 

det område, hvor Socialpædagogernes 

medlemmer yder deres indsats. De ti 

år har i høj grad været præget af den 

globale krise, der tog sin begyndelse i 

2008. I 2009 ramte krisen de offentlige 

områder med besparelser i en årrække, 

der samlet set betød, at det sociale 

område sammen med andre velfærds-

områder kom under alvorligt pres. 

 Især det sociale område blev gjort til 

prügelknabe i politikernes desperate 

forsøg på at få de økonomiske ender til 

at nå sammen og få strukturreformen 

til at fremstå som en succes. 

 Den politiske retorik er skærpet og 

udfordrer det velfærdssamfund, vi 

kendte, og dermed også rammerne for 

den hjælp og støtte, vi som socialpæda-

goger er ansat til at yde. 

EKSTRA PRES PÅ SOCIALT UDSATTE

Hjælpen og støtten til udsatte børn og 

unge har ændret sig fra specialiserede 

tilbud til en velmenende inklusionstan-

ke om, at den særlige støtte skal gives 

i børnehaven og folkeskolen. Det er en 

god tanke – hvis de rigtige ressourcer 

bliver afsat til den nødvendige støtte. 

Tiåret har imidlertid – med mange 

eksempler – vist, at nogle børn med 

særlige behov og udfordringer ikke 

profiterer af inklusionstanken, men har 

behov for en mere isoleret, individuel 

og specialiseret støtte end den, inklu-

sionen kan byde på. 

Ti år i skyggen af den 
økonomiske krise 

Det sociale område har 
måttet holde for med 
nedskæringer, der har ramt 
både borgere og ansatte 

opskruet arbejdstempo, flere og 

”tungere” opgaver, øgede dokumen-

tationskrav osv. Flere sygemeldte og 

stressede kolleger har været resultatet. 

Mange stillinger er faldet bort på vores 

traditionelle arbejdsfelt, hvilket dog i 

nogen grad er kompenseret af, at nye 

arbejdsområder er kommet til.

VIGTIGT AT ITALESÆTTE 

KERNE FAGLIGHEDEN

Udviklingen har mere end nogen sinde 

nødvendiggjort, at den socialpæda-

gogiske kernefaglighed bliver italesat 

over for de kommunale politikere og di-

rektioner, og at vi som pædagoger kan 

redegøre for den socialpædagogiske 

indsats, der bærer hen mod de opnåede 

resultater. 

 Fagstrategien Socialpædagogerne 

i fremtiden, som blev vedtaget på for-

bundskongressen i 2012 og opdateret 

på den seneste forbundskongres i 2016, 

har været en vigtig ledetråd for vores 

bestræbelser på – både på landsplan og 

lokalt – at gøre os synlige og uundvær-

lige som faggruppe. 

 Overskriften for udmøntning af fag-

strategien, Synlig og proaktiv – i dialog 

med beslutningstagerne og ud på ar-

bejdspladserne, rammer præcist, hvad 

det er, vi har arbejdet med og fortsat 

skal arbejde med. Både for at sikre et 

acceptabelt velfærds- og serviceniveau 

for de borgere, vi arbejder med og for 

– samt acceptable arbejdsvilkår for os 

som socialpædagoger.

 Socialt udsatte voksne og voksne 

med fysiske og psykiske funktionsned-

sættelser er også en klemt gruppe, hvor 

man kan diskutere, om konventioner og 

lovgivning altid overholdes i kommu-

nernes sagsbehandling.

 F.eks. har kontanthjælpsreformen 

betydet, at flere borgere med sær-

lige behov for støtte ikke har råd til 

den medicin, de har brug for. Eller at 

borgere med særlige behov ikke får den 

indflydelse på, hvor og hvordan deres 

hjem skal være, som de har ret til.

 I de fleste kommuner har deltagelse 

i f.eks. musikfestivaler og ferieture for 

borgere med særlige behov i en periode 

været en saga blot, da kommunerne 

ikke ville investere i den nødvendige 

socialpædagogiske ledsagelse, efter 

at det blev slået fast, at borgerne ikke 

selv måtte betale for ledsagelsen. Der 

blev imidlertid vedtaget en ny lov, der 

giver mulighed for, at borgerne selv kan 

betale. Det løser dog ikke problemet 

for de borgere, der ikke har midlerne til 

det.

OGSÅ ANSATTE HAR BETALT EN HØJ PRIS

Regningen for den økonomiske krise og 

strukturreformen er i høj grad blevet 

betalt af de svageste i samfundet, men 

også af de ansatte, der skal hjælpe og 

støtte dem. 

 På vores område har vi mærket et 

massivt pres på det psykiske arbejds-

miljø i kølvandet på nedskæringer, 

DEN POLITISKE SITUATION I de fleste kommuner er 

deltagelse i f.eks. musikfestivaler 

og ferieture for borgere 

med særlige behov blevet 

en saga blot. 
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D E T  F R E M T I D I G E  A R B E J D E

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN 

En forstærket 
arbejdsmiljø-
indsats
Introduktionsdag, netværksmøder 

og ny arbejdsmiljøpjece 

For at styrke arbejdsmiljørepræsen-

tantens (AMR’s) kompetencer, specielt 

på det socialpædagogiske område, har 

kredsen udviklet en introduktionsdag 

for nyvalgte AMR. Introduktionsdagen 

sætter blandt andet fokus på AMR´s 

muligheder for kompetenceudvikling, 

AMR´s rolle i det lokale MED-udvalg 

(LMU), forebyggelse af vold og samar-

bejde med leder og tillidsrepræsentan-

ten (TR). 

 Der er i perioden gennemført i alt 

tre forløb med 8-10 nyvalgte AMR som 

deltagere pr. gang. Således har vi nu et 

godt grundlag at videreføre introduk-

tionen til nye AMR som en fast del af 

kredsens indsats.

 Som et nyt tiltag er der gennemført 

særlige netværksmøder mellem TR og 

AMR i hver enkelt kommune. Det er fæl-

lestillidsrepræsentanten (FTR), der har 

ansvaret for møderne, og de første mø-

der er sket med deltagelse fra kredsen. 

Formålet med disse netværksmøder er 

dels at give mulighed for at sætte fokus 

på særlige temaer, der er relevante i 

kommunen for begge grupper, og dels 

at give mulighed for generel kollegial 

sparring om de udfordringer, som AMR 

og TR møder på arbejdspladsen. Visio-

nen for netværksmøderne er at styrke 

AMR og TR´s kompetencer i samarbej-

det med ledelsen på arbejdspladsen. 

 For at styrke arbejdsmiljøindsatsen 

er der i perioden afholdt to møder 

mellem AMR og kommunernes FTR. Her 

har der været fokus på kredsens lokale 

indsats, styrkelse af arbejdsmiljøet, 

forandringers påvirkning af trivslen, 

samarbejde med Arbejdsmedicinsk Kli-

nik samt AMR og FTR som kultur bærer 

i en forandringstid. Vi påregner at 

videreføre det årlige møde mellem FTR 

og AMR som et fast tilbud fremover.

 Endelig har vi udarbejdet en arbejds-

miljøpjece – Styrk arbejdsmiljøet – med 

gode råd om, hvordan man på arbejds-

pladserne tackler konkrete problemer 

med arbejdsmiljøet, sikrer den nødven-

dige kompetenceudvikling og tilret-

telægger dokumentationen af arbejdet 

på en måde, så den ikke bliver en unø-

dig stressfaktor. De gode råd er fulgt 

op af kontaktoplysninger til relevante 

myndigheder samt links til lovgivning, 

bekendtgørelser og vejledninger på 

området.

På kongressen i 2014 blev der vedtaget en strategi for forbundets 

arbejdsmiljøindsats. Indsatsen skulle tage udgangspunkt i, at faglighed og 

et godt arbejdsmiljø er hinandens forudsætninger. Derfor besluttede 

generalforsamlingen i 2015 at bruge ekstraordinære midler på et særligt 

frikøb i den toårige periode. Efterfølgende valgte bestyrelsen at frikøbe et 

bestyrelsesmedlem til at varetage de særlige opgaver i forbindelse med 

tre indsatsområder: en forstærket arbejdsmiljøindsats, den socialpæda-

gogiske kernefaglighed og tillidsreformen.   
Netværksmøder mellem tillids og 

arbejdsmiljørepræsentanterne skal 

styrke dem i deres samarbejde med 

ledelsen om et godt arbejdsmiljø. 

Det er kredsens intention, at 

de nye aktiviteter for arbejds-

miljørepræsentanter, som er 

beskrevet ovenfor, skal vider  e-

føres som en fast del af 

kredsens drift, hvor opgaverne 

fremover varetages af en 

ekstra faglig sekretær.
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SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN Tillids-
reformen

Visionerne er ikke blevet indfriet 

I starten af 2016 gennemførte vi et 

uddannelsesforløb på i alt tre dage 

for fem arbejdspladser og deres leder, 

tillidsrepræsentant og arbejdsmiljøre-

præsentant (TRIO’en). De repræsente-

rede kommuners fællestillidsrepræsen-

tanter deltog også.

 Formålet med forløbet var at styrke 

arbejdspladsens TRIO ud fra et tillids-

baseret fokus på strategisk udvikling af 

arbejdspladsen. Dagene blev tilrette-

lagt i samarbejde med Socialpædago-

gerne centralt. Visionen med uddan-

nelsesforløbet var, at deltagerne skulle 

betragtes som ambassadører for det 

tillidsbaserede arbejde mellem TRIOEN 

på arbejdspladsen og på den måde 

udbrede opmærksomhedspunkterne til 

andre arbejdspladser. 

 Denne vision er dog ikke blevet ind-

friet, da de gode erfaringer i bedste fald 

alene er blevet anvendt på de konkrete 

arbejdspladser. Den politiske vilje til at 

virkeliggøre intentionerne med tillids-

reformen over en bred kam er desværre 

ikke til stede. 

Den social-
pædagogiske 
kerne-
faglighed

Møder med arbejdspladserne og 

”faktakort” til brug for præsentation 

af faget 

Med udgangspunkt i ønsket om at 

styrke bevidstheden om kernefaglig-

heden har kredsen i perioden tilbudt 

arbejdspladserne et igangsættende 

møde, hvor kredsens frikøbte med 

udgangspunkt i Socialpædagogernes 

pjece om Den socialpædagogiske 

kernefaglighed har sat fokus på pjecens 

elementer og opfordret den enkelte 

arbejdsplads til at folde elementerne 

ud i egen kontekst. 

 Cirka 35 arbejdspladser har fået 

besøg, og i forbindelse med besøgene 

er der indgået en samarbejdsaftale 

med UC SYD i Kolding om at opsamle 

tanker og refleksioner om kernefag-

ligheden. Denne opsamling udmøntes 

Kredsens mange arbejds

pladsbesøg er udmøntet i en 

række faktakort om, hvad den 

socialpædagogiske kerne

faglighed går ud på. 

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

Fokus på den socialpædagogiske 

kernefaglighed skal udbredes 

og fortsætte fremover, blandt 

andet i forbindelse med den 

proaktive og synlige indsats på 

blandt andet nye jobområder. 

Dette arbejde forventes 

varetaget af en ekstra faglig 

sekretær.

medio 2017 i en række ”faktakort”, 

som kredsen vil anvende i den løbende 

dialog med kommunale politikere og 

direktioner om, hvad faget kan tilbyde 

på forskellige områder, herunder også 

nye områder. 

 Faktakortene vil blandt andet blive 

anvendt i forbindelse med kommunal-

valget 2017. De forventes desuden at 

indgå i præsentationen af det socialpæ-

dagogiske fag for de studerende, der 

starter på linjen for social- og special-

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

TILLIDSREPRÆSENTANTER

En understregning af, at 

arbejdstiden skal tilrettelægges 

i en dialog mellem ledelse 

og ansatte 

Ved overenskomstfornyelsen i 2015 

blev der indgået aftale om nye arbejds-

tidsregler på det kommunale område. 

 Kredsen finder det positivt, at afta-

len styrker pointen om, at der skal være 

dialog om arbejdstidens tilrettelæg-

gelse mellem ledelse og ansatte.

 De største ændringer i aftalen in-

debærer, at varsling af ændringer skal 

ske fire uger før, men nu for mindst fire 

uger ad gangen. 

 Ligeledes er der sket en omlægning 

af særydelser fra et kroneprincip til 

procentuelle tillæg.  

Arbejdstiden skal 

tilrettelægges i et samarbejde 

mellem ansatte og ledelse. 

Rollen 
som 
bisidder 

Kompendium beskriver tillids-

repræsentantens rolle 

Vi har i perioden haft særligt fokus på 

tillidsrepræsentantens bisidderrolle 

ved tjenstlige samtaler eller samtaler 

om sygefravær.

 Til støtte for dette har vi udarbejdet 

et kompendium, der beskriver rollen 

før, under og efter samtalen. Kompen-

diet er lagt på vores lokale hjemmeside. 

 Når medlemmet henvender sig til 

kredsen, henviser vi til tillidsrepræ-

sentanten. Hvis medlemmet ikke har 

den nødvendige tillid til tillidsrepræ-

sentanten, henviser vi til kommunens 

fællestillidsrepræsentant. 

 I forbindelse med det særlige fokus 

på bisidderrollen er der afholdt et TR-

møde om emnet.

Pres på 
tiden til 
tillidshverv

Forberedelsesskema skal 

afhjælpe problemet 

Mange af vores tillidsrepræsentanter 

oplever et pres i forhold til at få den 

nødvendige tid til at udføre deres til-

lidshverv. Derfor har kredsen udarbej-

det et forberedelsesskema, som kan 

anvendes, når tiden til de nødvendige 

opgaver skal indkredses. 

 I skemaet er der henvist til aftaler og 

lovgivning, der understøtter beskrivel-

sen af tillidsrepræsentantens opgaver. 

 Skemaet kan også bruges som di-

rekte aftaledokument mellem leder og 

tillidsrepræsentant.

Tillidsrepræsentanterne vil også 

fremover være krumtappen på 

arbejdspladsen. Derfor vil kredsen 

fortsætte aktiviteterne med at 

understøtte deres kompetenceud-

vikling. I den kommende periode vil 

kredsen arbejde for en højere TR-

deltagerfrekvens i aktiviteterne.

 Kredsen tilbød i startfasen arbejds-

pladsbesøg med gennemgang af æn-

dringerne og drøftelse af konsekvenser-

ne. Cirka ti arbejdspladser benyttede 

sig af tilbuddet. 

 Nogle af arbejdspladsbesøgene blev 

afholdt i fællesskab med FOA og 3F, idet 

de nye regler også gælder for omsorgs-

medhjælperne m.fl.

Nye 
arbejdstids-
regler i 
kommunerne

LØNGUIDE – ET NYT VÆRKTØJ
I den forløbne perioder har vi til støtte for vores tillidsrepræsentanter 

lavet en lønguide. Med den i hånden kan tillidsrepræsentanter tjekke 

kollegernes lønsedler og dermed være med til at sikre, at alle får det i løn, 

som de er berettiget til. Desuden er lønguiden et godt redskab i forbin-

delse med lokale lønforhandlinger på arbejdspladserne. 
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DET FREMTIDIGE ARBEJDE

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

UDDANNELSE 

Kredsen uddannelsesansvarlige indgår 

i undervisningen 

Uddannelse har høj prioritet i Kreds 

Sydjylland. Vi satser virkelig på ud-

dannelsesområdet og har ikke mindst 

holdt fast i vores ønske om at være 

synlige over for de pædagogstuderende 

på de tre uddannelsessteder i kredsens 

geografiske område – Esbjerg, Kolding 

og Aabenraa. 

 Alle tre steder er der indgået en sam-

arbejdsaftale, så kredsens uddannel-

sesansvarlige indgår i undervisningen 

på fem moduler af uddannelsen. 

 Således er kredsen med til forud for 

tildeling af specialiseringslinje (modul 5) 

at præsentere det socialpædagogiske 

område og de diskurser og værdier, 

der hersker på området. Ligeledes er 

kredsen med til at sætte fokus på etik 

og etiske refleksioner som en rød tråd 

over tre moduler (6, 9 og 10 ), blandt an-

det med udgangspunkt i  Socialpæda-

gogernes etiske værdigrundlag. Endelig 

er kredsen med ved opstarten af den 

social- og specialpædagogiske linje 

(modul 8), hvor der tages udgangspunkt 

i den socialpædagogiske kernefag-

lighed og samspillet med de aktuelle 

diskurser på området.

 På den måde bidrager kredsen til at 

sætte fokus på fagligheden i uddan-

nelsen og er på samme tid synlig over 

for de studerende som potentielle nye 

medlemmer. 

Kredsens 

uddannelsesansvarlige 

indgår i under

visningen på alle tre 

uddannelser i vores 

geografiske 

område. 

Kredsen ønsker, at opmærksom-

heden på uddannelsen og 

synligheden over for de 

studerende fortsat varetages af en 

faglig sekretær. Endvidere er der 

behov for at sætte fokus på 

efteruddannelsestilbud på nye 

jobområder som f.eks. demens-

området. 

FAMILIEPLEJERE

Spot på 
familieplejerne
Socialpædagogerne har tradition for at 

sætte ekstra fokus på arbejdspladserne 

med en kampagne i uge 4 og 5. Formå-

let er blandt andet – via arbejdsplads-

besøg – at gøre os synlige og animere 

potentielle medlemmer til at blive en 

del af fællesskabet. 

 I 2017 har der været særligt fokus på 

familieplejerne. Kredsen arrangerede 

et arbejdspladsbesøg hos en familieple-

jer, hvor den socialpolitiske ordfører fra 

Dansk Folkeparti deltog og fik indblik i 

de udfordringer og arbejdsforhold, som 

familieplejerne typisk har. 

 I samme uge afholdt kredsen tre 

møder med fokus på pædagogik og 

familieplejernes vilkår. Der deltog cirka 

75 familieplejere i arrangementerne. 

Undervejs blev vi kontaktet af Jydske 

Vestkysten i Aabenraa, som ønskede at 

lave en artikel i forbindelse med vores 

kampagne. Kredsen arrangerede endnu 

et besøg hos en familieplejer og deltog 

i de interviews, der lå til grund for den 

efterfølgende artikel.

MED PÅ DIMITTENDMØDER

Dette suppleres af, at kredsen også 

deltager i dimittendmøderne i slutnin-

gen af uddannelsen, hvor der sættes 

fokus på de faglige fordele ved at være 

medlem af en fagforening, ligesom der 

bliver talt om a-kasseforhold og givet 

gode tips til ansøgninger og ansættel-

sessamtaler. 

 Kredsen vurderer, at blandt andet 

denne indsats sammen med tillidsre-

præsentanternes organiseringsindsats 

har medvirket til, at kredsen i perioden 

har haft en medlemsfremgang på 1,4 

procent.

SÆRLIGE UDDANNELSESFORLØB

Kredsen har sammen med Socialpæ-

dagogerne Lillebælt, UC Syd og UC 

Lillebælt deltaget i udviklingen af et 

grundlag for kompetenceløft for social-

pædagoger, der arbejder i asylcentrene. 

 I dette forløb sættes der blandt 

andet fokus på temaer som interkultu-

rel kommunikation, seksualitet, PTSD, 

radikalisering, integration samt kultur-

formidling og -forståelse. 

 Der er også udarbejdet er kursusfor-

løb om unge og seksualitet målrettet 

personer, der arbejder med unge flygt-

ninge.

Samarbejdsaftale 
sikrer synlighed over for 
de pædagogstuderende

Kredsen ønsker, at der fortsat er 

stor opmærksomhed på fami-

lieplejernes særlige vilkår, og at 

denne opgave varetages af en 

bestyrelsesrepræsentant og en 

faglig sekretær.
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D E T  F R E M T I D I G E  A R B E J D E

DET FREMTIDIGE ARBEJDE

NYE JOBARENAER LEDERE  

Social-
pædagoger 
kan bidrage på 
flere områder 

Asylcentre samt demens- og ældreom-

rådet rummer et stort jobpotentiale 

I perioden kom der mange asylansø-

gere til Danmark. Som følge heraf blev 

der i kommunalt og privat regi oprettet 

asylcentre, som tilbyder ophold til an-

søgerne, så længe deres sag behandles. 

Der er tale om både uledsagede børn og 

unge samt voksne. 

 Tønder Kommune er driftsherre 

for flere centre i Tønder, Hviding og 

Toftlund. Kredsen indgik fra starten 

en aftale om, at socialpædagoger på 

området ansættes efter Socialpædago-

gernes døgnoverenskomst, og i forhold 

til uledsagede børn og unge omfatter 

aftalen også pædagogmedhjælpere.

 Socialpædagogik kan bruges på 

mange områder. I forbindelse med 

etablering af en ”demenslandsby” i 

Esbjerg Kommune har kredsen afholdt 

et møde med socialudvalgsformanden 

og direktøren for området. Mødet blev 

brugt til at diskutere den socialpæda-

gogiske kernefaglighed og anvendelig-

heden på området. 

 Der var en velvillig interesse for det 

faglige tilbud, men vi skal dog ikke 

regne med, at området formulerer stil-

lingsopslag målrettet socialpædagoger. 

Derfor opfordrer vi vores medlemmer 

til at søge job på området i henhold til 

de bredt formulerede stillingsopslag. 

 Også ældreområdet i al almindelig-

hed byder på nye jobmuligheder. I den 

forløbne periode har kredsen således 

deltaget i en konference i Kolding, der 

handlede om, hvad socialpædagoger 

kunne bidrage med på dette område. 

Asylcentrene er et af flere nye jobområder, 

hvor vi som socialpædagoger har mulighed 

for at bidrage med vores faglighed. 

Styrke til at 
lede andre
Socialpædagogerne og de socialpæ-

dagogiske ledere har længe været 

opmærksomme på, at god ledelse – og 

især faglig ledelse – er en forudsætning 

for, at de socialpædagogiske tilbud kan 

udvikle høj kvalitet og stærk faglighed 

omkring løsning af kerneopgaverne. 

 Netop kombinationen af en stærk so-

cialpædagogisk faglighed og viden om 

ledelse er kendetegnende for mange af 

vores ledermedlemmer. Den kombina-

tion kalder vi styrke til at lede andre.

 Kredsens arbejde med ledergruppen 

er forankret i vores ledersektion, hvor 

der blev valgt ny bestyrelse på general-

forsamlingen 24. marts 2017. Desuden 

er kredsen repræsenteret i Lederlands-

udvalget. 

FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ 

OG KERNEOPGAVEN 

I den seneste periode har der været 

fokus på ledernes psykiske arbejds-

miljø. Lederlandsudvalget har således 

fået lavet en undersøgelse af ledernes 

psykiske arbejdsmiljø. 

 Kredsen har et samarbejde med 

Kreds Lillebælt om målrettede kon-

ferencer for de socialpædagogiske 

ledere. I perioden har der været fokus 

på kerneopgaven som leder.

Kredsen vurderer, at der i kølvan-

det af asylansøgeres opholdstil-

ladelse i Danmark kommer øget 

pres på kommunerne i forhold til 

integration af flygtninge. Dette 

især i forhold til job, men også 

uddannelse, fritid og bolig. Kred-

sen vil i aktiv dialog med kom-

munerne synliggøre den social-

pædagogiske kernefaglighed og 

dens anvendelsesmuligheder på 

området. Ud fra dette forventer 

vi, at fællesoverenskomsten i for-

hold til særlige stillinger i højere 

grad vil blive benyttet af kom-

munerne. Vi skal derfor have øget 

politisk bevågenhed på snitfla-

den mellem denne overenskomst 

og døgnoverenskomsten, og vi 

forventer i den forbindelse en hø-

jere grad af politisk samarbejde 

med BUPL. Kredsen vil herudover 

fortsat have fokus på demensom-

rådet som ny jobarena.

Ledersektionen vil i den kom-

mende periode arbejde med 

lederoverenskomsten, herunder 

krav til Overenskomst 2018. 

Desuden vil man arbejde med 

nye perspektiver på ledelse, 

styring og faglighed, have fokus 

på ledelseskommissionens 

arbejde og på sikring af ledelses-

vinklen i Socialpædagogernes 

arbejde med ”Socialpædagoger-

ne i fremtiden”. Der skal fortsat 

være fokus på ledernes trivsel og 

arbejdsmiljø samt arbejdes med 

ledernes organisering via 

en synlig lederplatform. 
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MEDLEMSTILFREDSHED 

FOKUS PÅ FAGET

Som i de foregående perioder har kred-

sen tilbudt arrangementer, der sætter 

fokus på forskellige sider af faget. 

I 2016 blev der afsat midler af til at af-

holde ekstra – eller ekstra gode – arran-

gementer. Det betød, at der i 2016 blev 

afholdt ti arrangementer (inklusive et 

arrangement for familieplejere) med en 

øget deltagelse på 13,8 procent (i 2015 

12,1 procent) af kredsens medlemmer. 

Tilfredsheden med vores 

telefonservice er helt i top, 

når vi sammenligner os med 

andre kredse. 

Kredsens 
telefonservice 
fungerer

Medlemstilfredsheden 

har udviklet sig positivt 

I april 2017 blev der gennemført en 

undersøgelse af tilfredsheden blandt 

medlemmer, der henvendte sig telefo-

nisk til kredsen. En tilsvarende under-

søgelse blev foretaget i maj 2015 og 

december 2016. 

Undersøgelserne viser, at tilfredsheden 

med vores telefonservice samlet set 

steg fra 91 procent i 2015 til 96,9 pro-

cent i 2017, hvilket bringer os i top, når 

vi sammenligner os med andre kredse.

Bestyrelsen mener, at kredsens telefon-

service er på et acceptabelt niveau.

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

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

Kredsen vil have fokus på, at 

medlemmernes tilfredshed med 

vores telefonservice mindst hol-

der sit nuværende niveau. Herud-

over vil vi gøre en indsats for en 

højere grad af synlighed blandt 

medlemmerne, der kan være med 

til at styrke kredsens image. 

Fremover ønsker kredsen at 

betragte aktiviteterne med 

”Fokus på faget” som en 

permanent del af driften og 

som en del af opgaverne for en 

ekstra faglig sekretær

Flere arrangementer og 
øget opbakning

Kredsen kan således konkludere, at 

den øgede indsats har sat ny rekord for 

medlemmernes deltagelse. 

Kredsen har tilbudt arrangementerne 

siden 2008 som en speciel aktivitet, der 

er blevet godkendt af generalforsamlin-

gen – med et særligt frikøb af et besty-

relsesmedlem til at stå for forberedelse 

og gennemførelse. 
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Periodens sidste halvdel har været 

præget af forandringer i kredsens 

politiske ledelse 

På kongressen i oktober 2016 blev 

kredsens formand siden 2007, Michael 

Madsen, valgt som forbundskasserer 

og som en del af det nye forretnings-

udvalg. Kredsbestyrelsen ønskede god 

vind til Michael ved en afskedsrecep-

tion 12. december 2016. 

 Med Michaels afgang fra posten som 

formand konstituerede bestyrelsen 

kredsens næstformand Poul Flack-Jen-

sen som midlertidig formand, indtil der 

kunne afholdes ekstraordinær gene-

ralforsamling. Det skete i slutningen af 

januar 2017, hvor generalforsamlingen 

uden modkandidat valgte Finn Harald 

Rasmussen som ny kredsformand.

 Selv om Finn tidligere har været 

faglig sekretær i kredsen var foråret af 

naturlige årsager præget af ekstraordi-

nære møder i ledelsen med henblik på, 

at den nye formand kunne ”sætte sig 

ordentligt i stolen”. Imidlertid var der i 

ledelsen enighed om, at udgangspunk-

tet for arbejdet frem til den ordinære 

generalforsamling i efteråret 2017 skul-

le være det grundlag, som bestyrelsen 

tidligere havde fastsat for perioden.

 I marts 2017 meddelte kredsens 

generalforsamlingsvalgte kasserer 

og faglige sekretær Charlotte Vallø 

Nielsen, at hun af personlige årsager 

VAGTSKIFTE I KREDSEN

ønskede at fratræde og gå på efterløn. 

Bestyrelsen valgte i den forbindelse at 

konstituere Mona Køhlert som kasserer 

og faglig sekretær med et frikøb på 20 

timer. Samtidig besluttede bestyrel-

sen at fremrykke tidspunktet for den 

ordinære generalforsamling til det 

realistisk set tidligste tidspunkt 

– 13. september.

Aktiviteterne i Kreds Sydjylland er mangfoldige og kan 

for en stor dels vedkommende henføres under kategorien 

drift. Det gælder f.eks. generel servicering af medlemmer-

ne i faglige sager, arbejdet med tillidsrepræsentanterne, 

lederne, seniorerne og familieplejerne samt overens-

komstdækning af det private arbejdsområde. 

Farvel til erfaren 
kredsformand og 
faglig sekretær

Ud fra et ønske om at gøre opga-

ver, der hidtil er løst via frikøb, til 

en del af den daglige drift samt 

på grund af det erfaringstab, som 

ovenstående medfører, indstiller 

kredsbestyrelsen til generalfor-

samlingen, at vi vælger en ekstra 

faglig sekretær, så der ud over 

kredsformanden vælges i alt 3 

faglige sekretærer. Det indstilles 

endvidere, at kassereren bliver 

en af de faglige sekretærer. 

Charlotte Vallø Nielsen

 – gik på efterløn.

Michael Madsen 

– blev ny forbundskasserer.

Dette er beskrevet nærmere i den virksomhedsplan, som 

kredsbestyrelsen har udarbejdet som et supplement og 

orienterende bilag til denne beretning. 

Virksomhedsplanen kan findes på kredsens hjemmeside 

under Generalforsamling. 

Virksomhedsplan supplerer beretningen

FORSLAG 

Minimumsdagsorden I 2018

Kredsbestyrelsens stiller forslag 

om, at generalforsamlingen i 2018 

afholdes som temageneralforsam-

ling med minimumsdagsorden.

Kredsbestyrelsens størrelse  

– antal frikøbte

kredsbestyrelsen stiller forslag 

om, at kredsbestyrelsen fasthol-

der det nuværende antal på 13 

bestyrelsesmedlemmer, og at an-

tallet af frikøbte vil være på 4, med 

1 formand og 3 faglige sekretærer.

Forslaget indebærer en udvidelse 

af antal frikøbte, idet antallet af 

faglige sekretærer øges fra 2 til 3. 
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OPRINDELIGT 

BUDGET 2016

REGULERET 

BUDGET 

2016

REGNSKAB 2016 BUDGET 2018

FAGLIGE OMKOSTNINGER

Løn- og ansættelsesforhold 153.000 130.000 115.053 159.000

TR-kurser, møder m.v. 713.000 713.000 708.977 738.000

Øvrige arbejdspladsforhold 21.000 40.000

Socialfagligt og uddannelse 71.000 71.000 42.777 75.000

Generel kommunikation og oplysning 31.000 50.000 11.250 50.000

FAGLIGT OMRÅDE I ALT  989.000 964.000 878.057 1.062.000

HB-PULJE SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

Arbejdsmiljøindsatsen 100.000 121.000 101.769

Kernefagligheden 100.000 100.000 26.921

Løn   656.000

Fokus på faget 75.000 431.000

HB-PULJE I ALT  931.000  221.000  -    128.690  431.000 

ORGANISATORISK OMRÅDE

Generalforsamling og kongresdelegation 117.000 125.000 155.863 160.000

Kredsbestyrelse 163.000 163.000 187.843 180.000

Sektioner, faglige netværk og udvalg 80.000 84.000 68.642 90.000

Repræsentation og tilskud 12.000 30.000 14.060 32.000

Organisatorisk samarbejde 102.000 85.000 82.999 86.000

Medlemsmøder m.v. 188.000 304.000 346.684 235.000

ORGANISATORISK OMRÅDE I ALT  662.000 791.000 856.091 783.000

Kontordrift og administration

Lokaleudgifter 641.000 669.000 673.093 664.000

Generel kontordrift 280.000 280.000 321.481 290.000

KONTORHOLD M.V. I ALT  921.000 949.000 994.574 954.000

LØNUDGIFTER

Lønninger, udgifter 6.458.000 7.353.055 7.310.960 7.150.000

Lønrefusioner -752.000 -908.000 -996.722 -629.000

Regulering ferieforpligtelse 103.000 103.000 60.400 50.000

LØN M.V. I ALT  5.809.000 6.548.055 6.374.638 6.571.000

UDGIFTER I ALT  9.312.000  9.473.055  -    9.232.050  9.801.000 

INDTÆGTER

Kredstilskud, organisatorisk tilskud -7.370.000 -7.476.000 -7.479.300 -7.430.000

- tilskud, grundtilskud -628.000 -628.000 -628.000 -648.000

- tilskud, udviklingspulje -434.120 -434.120 -434.120 -431.000

Akutmidler -894.000 -921.000 -921.300 -883.000

Renter -11.300 -8.900 -11.200 -11.000

INDTÆGTER I ALT  -9.337.420 -9.468.020 -9.473.920 -9.403.000

RESULTAT  -25.420 5.035 -241.870 398.000

Regnskab 2016 – Budgetforslag 2018

BALANCE FORVENTET BALANCE 31.12.2018

Kredsens formue pr. 1.1.2016 -2.665.207 Kredsens formue pr. 1.1.2017 -2.907.077

Årets resultat -241.870 Budgetteret resultat 2017 750.600

Budgetteret resultat 2018 398.000

KREDSENS FORMUE PR. 31.12.2016 -2.907.077 FORMUE PR. 31.12.2018 -1.758.477

Balance

Minus betyder overskud



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 kandi-

dater at opstille eller genopstille til valg på generalfor-

samlingen:

Finn Harald Rasmussen

Genopstiller som kredsformand og 

medlem af hovedbestyrelsen

Jeg er uddannet socialpæda-

gog i 1986 og har en lang og 

bred erfaring på det social-

pædagogiske arbejdsområde. 

 Jeg har altid brændt for det 

fagpolitiske og blev i slut-

ningen af 90´erne valgt ind i 

den daværende amtskredsbe-

styrelse. I 2001 blev jeg valgt 

som faglig sekretær i SL Ribe 

Amtskreds. Det blev til otte år 

på posten. I perioden 2010 til 

2017 har jeg været afdelingsleder på Udviklingscenter Ribe.

 På den ekstraordinære generalforsamling i januar blev 

jeg valgt som kredsformand og har siden 1. marts 2017 haft 

den store fornøjelse at være formand for Socialpædago-

gerne Sydjylland. Det er fantastisk at være tilbage, og jeg 

har ikke fortrudt. Tværtimod er jeg særdeles motiveret for 

at fortsætte arbejdet som formand.

 Som kandidat til formandsposten i Kreds Sydjylland og 

som hovedbestyrelsesmedlem vil jeg blandt andet arbejde 

for, at Kreds Sydjylland aktivt påvirker de lokale politikere 

og embedsfolk i forbindelse med de talrige besparelser og 

omorganiseringer af det specialiserede socialområde. 

 Gennem de senere år har vi ude på arbejdspladserne op-

levet et stort skred, hvor gentagne besparelser har sat fag-

ligheden under alvorligt pres. Hvor der tidligere var fokus 

på faglighed og borgernes selvbestemmelse, handler det i 

dag mere om økonomi, New Public Management, kontrol og 

dokumentation. 

 Jeg har som leder skullet stå i spidsen for besparelser 

hvert eneste år gennem de seneste syv år. Det er derfor vig-

tigt, at kredsen arbejder på at påvirke kommunerne lokalt 

og skaber synlighed omkring faglighed, og hvad der skal til 

for at lave ordentligt socialpædagogisk arbejde.

 Kredsens indsatser i forhold til Socialpædagogerne i 

fremtiden, kernefaglighed og arbejdsmiljø bliver fortsat et 

omdrejningspunkt. Jeg vil sikre, at vi bruger vores hidtidige 

indsatser offensivt til at synliggøre det socialpædagogiske 

arbejde og de vilkår, der skal til, for at vi kan udføre det. 

Kredsens medlemsarrangementer, der sætter fokus på 

faget, har været en stor succes, som bør fortsætte i den 

kommende periode. 

 Som formand står jeg for en løsningsorienteret linje. 

Sammen er vi stærke, og kun hvis vi rykker tæt sammen, kan 

vi udrette noget. Jeg vil fortsætte den linje, som kredsen har 

lagt i forhold til TR- og FTR-arbejdet, da det er hele rygraden 

for kredsens virke. Ligeledes vil jeg bruge alle de ressourcer 

og den viden, som er samlet i kredsbestyrelsen.

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

bejdsområder blandt vores medlemmer, uanset om man er 

leder, familieplejer, arbejder med børn og unge, udviklings-

hæmmede, handicappede, psykiatri, misbrugere, udstødte, 

hjemløse, private opholdssteder på det forebyggende dag-

behandlende område eller på nye områder, hvor socialpæ-

dagoger vinder frem.

 Det er overordentlig vigtigt, at medlemmerne kan vide 

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

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

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

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

udføre det socialpædagogiske arbejde på arbejdspladserne. 

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

velfungerende kredskontor, der fortsat yder medlemmerne 

en kvalifi ceret og rettidig service.

Finn Harald Rasmussen, Poul Flack-Jensen, Mona Køhlert, 

Mona Jørgensen, Jacob Bøegh Larsen, Britta Hedegaard, 

Birgitta Bojesen, Tom Hansen, Carsten Buje Johansen, 

Jesper Larsen, Annette Madsen, Jeanette Stokholm og 

Per Stevns Østenfjeld.

På de næste sider følger disse kandidaters personlige 

præsentationer. 
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Poul Flack-Jensen

Genopstiller som faglig sekretær og 

medlem af hovedbestyrelsen

Jeg har været valgt uafbrudt 

som faglig sekretær siden 

1990, først som medlem af 

amtskredsbestyrelsen i Søn-

derjylland, hvor jeg var både 

faglig sekretær og kasserer. 

I 1995 og indtil 2007 var jeg 

valgt som kredsformand i 

samme amtskreds. Fra 2007 

– hvor den nuværende kreds 

blev stiftet – har jeg været 

valgt som faglig sekretær og 

næstformand.

 Mit virke på de forskellige poster i Socialpædagogerne har 

været mangfoldige, så jeg har en meget alsidig og erfaren 

indsigt i organisationen og dens virke.

 Min tilgang til de opgaver, jeg beskæftiger mig med som 

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

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

lemmernes fagforening, og alle vores aktiviteter skal derfor 

dreje sig om medlemmerne. Uanset om det gælder planlæg-

ning af kompetenceudvikling for vores tillidsrepræsentan-

ter, dialog med kommunerne om den socialpædagogiske 

kernefaglighed og rammerne herfor eller forberedelser til 

overenskomstforhandlinger. 

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

gelserne for at udføre socialpædagogisk arbejde ændret sig 

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

kus på økonomistyring bevirker, at vi som socialpædagoger 

har fået sværere ved at forene vores faglige kernekompe-

tencer og vores menneskesyn med den måde, som kerneop-

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

trivsel i mange tilfælde er under pres.

 Jeg er meget optaget af, at opgaver og ressourcer skal 

hænge sammen, så vores kompetencer i det socialpædagogi-

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

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

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

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

med virkeligheden i 2018 og fremadrettet. Tillidsrepræsen-

tanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne er vigtige agen-

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

et medansvar for nytænkningen. Derfor er jeg meget opta-

get af, at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentan-

ter bliver klædt godt på til denne opgave. 

 Vores faglige kompetencer kan bruges i mange sammen-

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

råder, hvor vores kompetencer giver mening. Vi kan sammen 

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

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

faglige dna skal også i højere grad præge kommunernes op-

gaver med at integrere og inkludere vores nye medborgere, 

som kommer fra andre kulturer og ofte med traumatiske er-

faringer i rygsækken.

 Derfor skal vi som fagforening være med til at synliggøre 

socialpædagogernes kompetencer over for politikere og be-

slutningstagere og skabe forståelse for den værdi, vores fag 

kan bibringe nye områder.

 Socialpædagoger skal have en ordentlig løn, der matcher 

vores kompetencer. Løndannelsen – både ved de centrale 

overenskomstforhandlinger og lokalt – har været presset i 

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

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

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

de periode skal være særligt fokus på den lokale løndannel-

se, hvor tillidsrepræsentanterne i samarbejde med kredsen 

skal skærpe forhandlingerne og i højere grad anvende det 

tvistsystem, der er indrettet til at behandle uenighederne.

Mona Køhlert 

Opstiller som faglig sekretær og kredskasserer 

Jeg er uddannet som pæda-

gog fra Esbjerg Seminarium 

i 2000 og arbejder på Bo- og 

rehabiliteringscenter Lunden 

i Varde, hvor jeg også har væ-

ret tillidsrepræsentant de se-

neste 14 år. Siden 2009 har jeg 

været fællestillidsrepræsen-

tant for Socialpædagogerne 

i Varde Kommune, sidder i 

samtlige MED-udvalg og er 

næstformand i fælles-MED og 

lokal-MED. Jeg har været medlem af kredsbestyrelsen siden 

2009 og har de sidste par år været valgt til Socialpædagoger-

nes hovedbestyrelse. 

 Da faglig sekretær og kredskasserer Charlotte Vallø Niel-

sen valgte at gå på efterløn i foråret, har jeg siden 1. april 

2017 været konstitueret faglig sekretær og kredskasserer 20 

timer om ugen og har i den forbindelse orlov fra mit pædago-

garbejde frem til 30. september 2017.

 Jeg kandiderer til posten som faglig sekretær, da jeg ud 

over bestyrelsesarbejdet ser det som en spændende mulig-

hed for at arbejde i den fagforening, der gennem mange år 

har været en stor del af mit virke. En fagforening, hvor vi som 

medlemmer kan se os selv, og som værner om ordentlige løn- 

og ansættelsesforhold, fagligheden og fællesskabet. Med-

lemmerne er i centrum, og faget er noget vi har tilfælles.

 Mine 16 år som socialpædagog gør, at jeg har plantet fød-

derne solidt i den pædagogiske praksis. Jeg ved, at engage-

mentet er stort blandt kolleger, og at der hver dag arbejdes 

på at give borgerne de bedste muligheder. 

 På baggrund af mine mange år som tillidsrepræsentant 

har jeg opnået erfaring og viden om tillidsrepræsentantens 

opgaver og varetagelse af hvervet på arbejdspladsen. Mange 

af de udfordringer, dilemmaer og problemstillinger, man står 

i som tillidsrepræsentant, har jeg selv med i bagagen. 

 Jeg har i otte år været fællestillidsrepræsentant, hvilket 

har givet mig stor erfaring med arbejdet i en politisk styret 
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organisation. Det har betydet samarbejdsrelationer på alle 

ledelsesniveauer i den kommunale organisation. Derudover 

lægger jeg stor vægt på det tværgående samarbejde med øv-

rige organisationsrepræsentanter. En del af samarbejdet ta-

ger naturligt afsæt i MED-systemet. Erfaringen med og kend-

skabet til MED-systemet og dets muligheder finder jeg yderst 

relevant.

 I 2010 og halvandet år frem var jeg deltidsfrikøbt af kred-

sen til at varetage medlemsbetjening, rådgivning og sagsbe-

handling på kredskontoret, og som nævnt har jeg har siden 

1. april i år og frem til i dag igen haft muligheden for at være 

en del af kredskontorets arbejde som konstitueret faglig se-

kretær og kredskasserer. Et arbejde, som jeg er særdeles yd-

myg over for. At få et indgående kendskab til budgetlægning 

og styring af regnskabet ser jeg som en væsentlig del af ar-

bejdet i organisationens maskinrum. Det er medlemmernes 

penge, og de skal arbejde til gavn herfor, med aktiviteter, til-

tag og rettidig omhu

 Jeg har været en del af Socialpædagogerne i mange år, og 

fagforeningsarbejdet er vigtigt for mig. Jeg anser min bag-

grund som tillids- og fællestillidsrepræsentant gennem man-

ge år som betydningsfulde kompetencer. Jeg har gennem ar-

bejdet i kredsbestyrelsen, som valgt i hovedbestyrelsen, via 

mit tidligere arbejde på kredskontoret og min nuværende 

konstituering som faglig sekretær og kredskasserer opnået 

en bred viden om organisationen, både centralt og lokalt.

 Jeg vil gøre mit bedste for at bidrage til, at Socialpæda-

gogerne Sydjylland til stadighed er en attraktiv og vedkom-

mende fagforening til gavn for medlemmerne og øvrige 

samarbejdspartnere. Jeg vil ligeledes gøre mit bedste for at 

forsætte kredsens linje for budgetlægning og styring af regn-

skabet.

Mona Jørgensen 

Opstiller som faglig sekretær 

Jeg er uddannet som pæda-

gog i 1998 og har i 14 år været 

ansat på et bosted for psykisk 

udviklingshæmmede borgere 

i Kolding, hvor jeg i alle årene 

var tillidsrepræsentant. Siden 

2008 har jeg været fællestil-

lidsrepræsentant på halv tid 

i Kolding Kommune, hvor 

jeg sidder i MED-udvalgene 

på hovedudvalgs- og forvalt-

ningsniveau. Jeg har i mange 

år været næstformand i lokal- og forvaltnings-MED. 

 Posterne som tillids- og fællestillidsrepræsentant har gi-

vet mig indsigt, viden og erfaring med opgaverne og samar-

bejdet med blandt andet ledelsen på både institutions- og 

direktionsniveau.

 Jeg har været valgt til kredsbestyrelsen siden 2007 og si-

den 2010 været halvtidsfrikøbt til at varetage forskellige op-

gaver i kredsen.

 Som faglig sekretær vil jeg arbejde for, at kredsen videre-

fører opgaverne med kongressens og hovedbestyrelsens be-

slutninger i forhold til Socialpædagogerne i fremtiden. Kred-

sen er allerede godt i gang med at implementere strategien 

– både i forhold til kernefagligheden og den særlige indsats 

omkring arbejdsmiljø. Dette arbejde skal fortsat være med til 

at italesætte vores fag over for relevante politikere, embeds-

mænd og offentligheden i almindelighed.

 Kommunernes besparelser har stor indflydelse på social-

pædagogernes muligheder for at udføre et ordentligt stykke 

arbejde, og ikke mindst har de store konsekvenser for de bor-

gere, vi arbejder med og for. Med de budgetter, der er i kom-

munerne, er det mere end nogen sinde før vigtigt, at vi har en 

fagforening, der på en konstruktiv og professionel måde kan 

tale medlemmernes og borgernes sag. Kredsen skal søge so-

cialpolitisk indflydelse gennem dialog med lokalpolitikerne. 

Her er det kommende kommunalvalg en oplagt mulighed.

 Kredsens eget Fokus på faget er også en måde, hvorpå 

vi er synlige og sætter kernefagligheden på dagsordenen. 

Kredsen har gennem de seneste syv år tilbudt medlemmerne 

relevante foredrag for at give et fagligt input og inspiration 

i en hverdag, der efterhånden ikke efterlader megen tid til 

fordybelse. En af måderne, vi kan bidrage til det socialpæda-

gogiske område, er at sætte særligt fokus på faget via vores 

medlemsaktiviteter. Jeg har siden 2010 haft opgaven som ko-

ordinator på disse medlemsaktiviteter. Som faglig sekretær 

vil jeg arbejde for, at Fokus på faget fortsat er en indsats, der 

vil blive prioriteret – ikke mindst fordi jeg tror på, at disse 

aktiviteter kan medvirke til den socialpædagogiske debat og 

udvikling. Arrangementerne skal fortsat være et gratis tilbud 

til medlemmerne af Kreds Sydjylland.

 I forbindelse med Socialpædagogerne i fremtiden har 

kredsen i den forgangne periode tilbudt arbejdspladsbesøg 

om kernefaglighed. Det er vigtigt, at kredsen også i den kom-

mende periode prioriterer denne opgave.

 Desuden har jeg haft opgaven med at afholde udviklings-

samtaler med kredsens tillidsrepræsentanter. Samtalerne 

har blandt andet til formål at drøfte arbejdsopgaver og 

kompetenceudvikling med den enkelte tillidsrepræsentant. 

Kredsen er forpligtiget til at afholde disse samtaler, og jeg 

mener, at det er en vigtig opgave, også i den kommende pe-

riode.

 Jeg har i nogle år vikarieret i forbindelse med telefon-

pasning på kredskontoret. Opgaven har været almindelig 

sagsbehandling over for medlemmerne om blandt andet TR-

spørgsmål, arbejdsmiljø og arbejdstid. Dette har givet mig en 

indsigt i medlemmernes behov.

 Som faglig sekretær vil jeg arbejde for, at vi er en fagfor-

ening, der har fokus på og sætter de ting på dagsordenen, 

der er aktuelle og relevante for den videre udvikling af vores 

fag. Jeg vil arbejde for at sætte medlemmet i centrum – ikke 

mindst i forhold til den enkeltes løn- og ansættelsesvilkår.
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Jacob Bøegh Larsen

Opstiller som faglig sekretær og kredskasserer 

Jeg har 13 års erfaring fra 

praksisområdet og har, siden 

jeg blev uddannet som pæda-

gog, arbejdet på det socialpæ-

dagogiske område.  

 Jeg har siden 2012 været 

medlem af kredsbestyrelsen 

for Socialpædagogerne Syd-

jylland, og fra 2008 til 2015 

var jeg tillidsrepræsentant 

for fire arbejdspladser i Kol-

ding Kommune. Her var jeg 

også næstformand i organisationens lokale MED-udvalg og 

medarbejderrepræsentant i MED-udvalget på forvaltningsni-

veau.

 I 2015 blev jeg af kredsbestyrelsen valgt som fuldtidsfri-

købt for primært at arbejde med Socialpædagogerne i frem-

tiden – en særlig indsats.

 En af de særlige indsatser, som jeg har arbejdet med i pe-

rioden, og som har vakt min store interesse, har været den 

socialpædagogiske kernefaglighed. Her har jeg gennem cirka 

40 oplæg på lokale socialpædagogiske arbejdspladser været 

med til skabe fokus på, hvordan man synliggør og italesætter 

den socialpædagogiske kernefaglighed over for tværfaglige 

samarbejdspartnere, samt arbejdet med at facilitere proces-

ser, hvor de enkelte arbejdspladser og medarbejdere har sat 

ord på deres egen kernefaglighed og det helt særlige, som en 

socialpædagog kan.

 Synligheden, tilstedeværelsen og dialogen med de enkel-

te arbejdspladser har været et bærende element i indsatsen 

med at sætte ord på fagligheden. Det har været med til at 

sende et vigtigt signal til vores medlemmer om, at vi ønsker 

dialogen om fagligheden, og at man som medlem er en sam-

arbejdspartner i sin fagforening 

 Et andet af mine særlige fokusområder har været arbej-

det med at implementere Socialpædagogernes arbejdsmil-

jøstrategi lokalt. Denne indsats har i høj grad haft fokus på 

initiativer målrettet arbejdsmiljørepræsentanterne. Jeg har 

i den forbindelse blandt andet arbejdet med at etablere lo-

kale netværk mellem arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter 

og har deltaget i en række af disse netværk med indlæg om 

det psykiske arbejdsmiljø. Status er nu, at der i samtlige kom-

muner i vores kreds er etableret lokale AMR-/TR-netværk.

 På vores arbejdsområde findes der en række særlige ud-

fordringer vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Socialpæ-

dagoger, der bliver udsat for vold, og arbejdsrelateret stress 

er bare to steder, hvor vi som socialpædagoger ligger højt 

placeret i statistikkerne. 

 For at styrke vores lokale arbejdsmiljørepræsentanter til 

at tackle disse udfordringer har jeg været med til at udar-

bejde et tilbud om en særlig introdag for kredsens nyvalgte 

arbejdsmiljørepræsentanter. Deltagernes feedback viser, at 

tilbuddet om en dag sammen med andre, ”ligesindede” ar-

bejdsmiljørepræsentanter har stor effekt.

 Arbejdsmiljøarbejdet er meget spændende, og det er 

enormt vigtigt, at vi har fokus på at ruste vores arbejdsmil-

jørepræsentanter til at kunne håndtere udfordringerne på 

det socialpædagogiske felt og til at være en del af det lokale 

TRIO-samarbejde. Et godt arbejdsmiljø og høj faglighed går 

hånd i hånd. Derfor vil jeg arbejde for, at vi fortsat har fokus 

på at styrke arbejdsmiljøet og fagligheden gennem lokale 

initiativer og inddragelse af lokale socialpædagogiske ar-

bejdspladser, så vi ikke kun arbejder for vores medlemmer, 

men også inddrager dem og arbejder med dem.  

 Som kasserer vil jeg arbejde for, at pengene kommer ud 

at arbejde for medlemmerne der, hvor det opleves, at de gør 

mest gavn og har størst effekt. For mig er det vigtigt, at der 

er en stor synlighed og gennemskuelighed omkring, hvordan 

kredsens penge bruges.

 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. 

Britta Hedegaard

Opstiller som faglig sekretær og kredskasserer 

Jeg har arbejdet som fami-

lieplejer siden år 2000, er 

netværksansvarlig for vores 

arbejdsområde og hermed en 

del af Landsudvalget for fa-

milieplejere, hvor jeg er sam-

men med en repræsentant fra 

hver af de andre kredse. Det 

er spændende at høre, hvad 

der rører sig i de andre kredse 

og at bringe mine budskaber 

videre, så de kommer med på 

det politiske plan i Socialpædagogerne centralt. 

 Samtidig sidder jeg i kredsbestyrelsen og har gjort det 

gennem snart seks år, ligesom jeg har været med på de sidste 

tre kongresser.

 Jeg har altid arbejdet med mennesker. Før jeg blev familie-

plejer, var jeg dagplejer og har en uddannelse som social- og 

sundhedshjælper. Da jeg var social- og sundhedshjælper, var 

jeg samtidig praktikvejleder for de nye elever, og her begynd-

te min interesse for fagforeninger. Jeg blev bekendt med ar-

bejdsforhold og arbejdstidsregler, hvilket jeg fandt meget 

interessant. 

 Selv om jeg repræsenterer en mindre faggruppe i kredsbe-

styrelsen, er jeg godt bekendt med, hvad der sker på de andre 

arbejdsområder, og jeg har en bred viden. 

 Samtidig med, at jeg stiller op som faglig sekretær, stiller 

jeg også op til kassererposten, da jeg mener at kunne vare-

tage denne opgave med øje for kredsens økonomi. 

 Jeg interesserer mig for at skabe udvikling og finde løsnin-

ger for det enkelte medlem. Jeg er energisk og struktureret 

og er god til at kommunikere med mennesker i både tale og 

skrift.
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 Jeg brænder for Socialpædagogerne og det at være med i 

en faglig bevægelse. Det er vigtigt, at der er synlighed om-

kring Socialpædagogernes værdier og indsatsen for at være 

noget for medlemmerne.

Birgitta Bojesen

Genopstiller som medlem af kredsbestyrelsen 

og opstiller til hovedbestyrelsen 

Jeg er uddannet som social-

pædagog fra Seminariet i Es-

bjerg i 1994 og har siden arbej-

det på det socialpædagogiske 

område med voksne udvik-

lingshæmmede borgere. Jeg 

har været tillidsrepræsentant 

i 16 år, siddet i lokalt MED-ud-

valg i ni år og været næstfor-

mand i lokalt MED-udvalg af 

flere omgange – sidst gennem 

fire år. 

 Jeg har været medlem af Socialpædagogerne Sydjyllands 

kredsbestyrelse siden 2013 og suppleant til hovedbestyrel-

sen siden 2015, først som 2. suppleant og det sidste år som 

1. suppleant, og jeg har som sådan deltaget i hovedbestyrel-

sens møder. 

 Som bestyrelsesmedlem vil jeg arbejde for, at Socialpæ-

dagogerne fortsat skal være en fagforening, der er der for 

medlemmerne. I forhold til løn- og ansættelsesvilkår kan det 

blandt andet gøres ved de kommende overenskomstforhand-

linger, hvor vi skal lytte til medlemmerne og deres ønsker og 

bringe dem videre ind i kredsbestyrelsens arbejde med Over-

enskomst 2018 – og videre til hovedbestyrelsen, hvor Social-

pædagogernes krav skal udtages til de videre forhandlinger. 

Men vi kan også gøre det ved fortsat at sikre optimale betin-

gelser for betjening af medlemmerne på kredskontoret. 

 Derudover er der i Socialpædagogerne fokus på faget og 

vores kernefaglighed med tilbud om en række arrangemen-

ter, der sætter vores fag på dagsordenen og kan være med 

til at skabe diskussioner og faglige input ude på arbejds-

pladserne. Socialpædagogernes skal fortsat være med til at 

styrke arbejdsmiljøet på arbejdspladserne ved at opkvalifi-

cere arbejdsmiljørepræsentanterne og øge deres tilknytning 

til fagforeningen – og dermed også bidrage til en styrkelse af 

TRIO-samarbejdet.

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

lemstallet i fagforeningen. Det er vigtigt hele tiden at have 

dialogen ude på arbejdspladsen, også med de studerende i 

praktik. Vi skal i bestyrelsen hele tiden arbejde på, at også 

tillidsrepræsentanterne er ”klædt på” til denne opgave. Der-

udover skal vi fortsat være aktive og synlige på uddannelses-

stederne.

 Der arbejdes fra kredsens side på at synliggøre vores ar-

bejde og vores fag over for politikere og embedsmænd i kom-

munerne, blandt andet ved direkte dialog, men også gennem 

medierne. Vi står lige foran et kommunal- og regionsråds-

valg, og vi skal arbejde for at holde politikerne op på deres 

valgløfter efter valget for at lægge et modpres over for de 

store besparelser og serviceforringelser for borgerne på det 

socialpædagogiske arbejdsfelt, som vi ser i disse år – og der-

med også det øgede pres på vores medlemmer.  

 Alt dette vil jeg gerne fortsat være med til at sætte mit 

præg på som medlem af kredsbestyrelsen og hovedbestyrel-

sen.

Tom Hansen

Genopstiller som medlem af kredsbestyrelsen

Jeg er 43 år og socialpædagog 

i Esbjerg Kommune. Jeg blev 

uddannet som pædagog fra 

Esbjerg Seminarium i 2008 og 

et års tid senere ansat i botil-

buddet, som lå i Willemoes-

gade og nu ligger i Sjællands-

gade. Det er en arbejdsplads, 

som mit hjerte banker for, og 

hvor jeg har fundet min rette 

hylde gennem snart otte år. 

Jeg blev valgt som tillidsre-

præsentant i begyndelsen af 2013 og har været medarbejder-

repræsentant i det lokale MED-udvalg siden 2013. 

 Jeg har altid prøvet at gøre min indflydelse gældende i det 

faglige arbejde og på de arbejdspladser, jeg har været. Jeg 

har været bidt af det faglige arbejde på forskellig vis: i SiD’s 

ungdomsudvalg i de tidlige år, som valgt tillidsrepræsentant 

på flere matrikler i mit nuværende job, og i 2015 blev jeg valgt 

som 1. suppleant til kredsbestyrelsen og blev et års tid se-

nere ordinært kredsbestyrelsesmedlem. Jeg har deltaget og 

øvet indflydelse i kredsbestyrelsen siden. 

 Jeg genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem, da jeg 

brænder for at gøre en forskel og mener, at jeg er med til det 

– og til at sætte retningen – via det fagpolitiske arbejde i So-

cialpædagogerne Sydjylland. 

 Jeg tror på fagforeningen samt på solidaritet og fælles-

skab som to bæredygtige søjler, både for det enkelte medlem 

og for fagforeningen. Vi har brug for hinanden og hinandens 

hjælp i forskellige faser af vores liv. Jeg tror på, at der er brug 

for fagforeningen i dag, og at værdier som solidaritet og fæl-

lesskab ikke er gamle værdier, men værdier, som stadig skal 

hæves højt og kæmpes for i det danske samfund og på ar-

bejdspladserne. 

 Der er stadig en stram budgetstyring for kommunerne. 

Derfor er der brug for ekstra opmærksomhed på vegne af 

vores svage borgere, som i de seneste år har været mål for 

besparelser. Det vil jeg gerne være med til at råbe op om og 

synliggøre konsekvenserne af. Vores borgergruppe har ikke 

altid andre, der taler deres sag.

 Ligeledes er det vigtigt at italesætte socialpædagogers 

faglighed og den kernefaglighed, der udfolder sig på vores 

arbejdspladser. Hvad er det, vi kan som fag og faggruppe? 

Desuden er jeg fortaler for, at der er fokus på løn- og ansæt-
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telsesforhold for vores medlemmer på de socialpædagogiske 

arbejdspladser. At vi holder fast i de ting og de kvaliteter, som 

kendetegner Socialpædagogerne som en god fagforening. 

 Jeg ser frem til en god debat på generalforsamlingen i sep-

tember. 

Carsten Buje Johansson

Opstiller som medlem af kredsbestyrelsen

Jeg er 49 år, gift på 21. år og har to døtre på 18 og 21 år. Vi bor 

i Farup ved Ribe.

 Jeg blev i 2013 valgt som 

kongresdelegeret og gen-

valgt i 2015, hvor jeg ligeledes 

blev valgt som 2. suppleant til 

kredsbestyrelsen. Medio 2016 

rykkede jeg op som 1. sup-

pleant, og efter kongressen i 

2016 og frem til formandsval-

get i 2017 var jeg indsuppleret 

i kredsbestyrelsen frem til 

1. marts og igen fra 24. april 

grundet faglig sekretær Charlotte Vallø Nielsens fratræden.

 Siden 2004 har jeg arbejdet på det pædagogiske område, 

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

hus, som er et døgntilbud for primært domsanbragte ud-

viklingshæmmede. Siden 1. maj 2011 har jeg arbejdet som 

distriktshjemmevejleder ved Kolding Kommune. Jeg er her 

valgt til det lokale MED-udvalg.

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

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

og fællestillidsrepræsentant i 10 år samt medarbejdervalgt 

medlem af aktieselskabsbestyrelsen. Derudover var jeg i 

godt 10 år bestyrelsesmedlem i det daværende SiD, hvor jeg 

var en del af forretningsudvalget samt næstformand.

 Den fagpolitiske glød er vakt igen ved min indsupplering 

i kredsbestyrelse, og jeg ønsker derfor at genopstille til 

kredsbestyrelsen. Vi er i en spændende proces med en (for-

holdsvis) ny formand og nye faglige sekretærer. Det vil helt 

naturligt betyde en opbygningsproces, som jeg finder det 

spændende at tage del i.

Jesper Larsen 

Opstiller som medlem af kredsbestyrelsen 

Jeg er 55 år og uddannet som 

pædagog i 1998. Til daglig 

arbejder jeg på børn- og un-

geområdet i Familiecenteret 

under Esbjerg Kommune.  

 Jeg har 18 års erfaring med 

arbejdet som tillidsrepræsen-

tant. De seneste år har jeg 

også været valgt som fælles-

tillidsrepræsentant og sidder 

med i kommunens MED-ud-

valg på alle niveauer. Her har 

jeg fået et bredt kendskab til de udfordringer, man har som 

ansat i det offentlige.

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

dagsorden på de forskellige socialpædagogiske områder, 

både fra et brugerperspektiv og ikke mindes fra et fagpolitisk 

perspektiv. 

 Det er ligeledes vigtigt at have en bestyrelse, der er så 

bredt funderet som muligt. For tiden er jeg indsuppleret i 

kredsbestyrelsen og finder arbejdet meget spændende. Jeg 

vil gerne fortsat være en del af udviklingen i bestyrelsesar-

bejdet og vil blandt andet arbejde for arbejdsmiljøet, fokus 

på faget og for at hverve nye medlemmer.  

Annette Madsen 

Genopstiller som medlem af kredsbestyrelsen

Jeg arbejder til daglig i Kraft-

center Unge, hvor målgrup-

pen er unge psykisk og fysisk 

sårbare mellem 18 og 30 år. 

Jeg har været med siden Kraft-

centerets start i 2012, hvor jeg 

først var arbejdsmiljørepræ-

sentant og siden blev valgt 

som tillidsrepræsentant. 

 Jeg blev valgt ind i kredsbe-

styrelsen i 2015 og genopstil-

ler, da jeg føler, at mine kom-

petencer til at sidde med ved bordet kun er blevet stærkere 

af den foregående periode. Man kan godt sige, at jeg har fået 

fagforeningsarbejdet og den danske model ind med moder-

mælken, da jeg kommer fra et hjem med stærke fagpolitiske 

holdninger og er opdraget med stærke værdier omkring soli-

daritet og fællesskab. Det er vigtigt for mig, at repræsentere 

de af mine kolleger, som dagligt mærker, hvordan økonomi-

en presser, og hvordan rammerne for at udfolde den social-

pædagogiske kernefaglighed skærpes. 

 Jeg er stolt af at være socialpædagog og oplever en stærk 

faglighed blandt mine kolleger i kredsen – fagfolk, som er 

engagerede og passionerede for at gøre en forskel for an-

dre mennesker. Jeg vil gerne bidrage til, at vores fagforening 
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arbejder for at sikre dem gode vilkår på arbejdspladserne, 

herunder et optimalt arbejdsmiljø. Jeg vil arbejde for, at vi er 

en fagforening, der ved, hvad der rører sig ude på de arbejds-

pladser, hvor vi har medlemmer.

 Mine kompetencer til at sidde i kredsbestyrelsen er stadig 

under opbygning, da jeg er forholdsvis ny i bestyrelsesarbej-

det. Det er derfor vigtigt for mig at give plads til den viden og 

erfaring, som de andre i bestyrelsen har, men uden at gå på 

kompromis med det, som jeg finder vigtigt – at være med til 

at skabe dialog om beslutningerne samt at synliggøre vores 

kernefaglighed over for de politiske beslutningstagere.

Jeanette Stokholm

Genopstiller som medlem af kredsbestyrelsen 

Jeg er uddannet pædagog og 

ansat i Voksenstøtten ved 

Udviklingscenter Ribe, hvor 

jeg også er tillidsrepræsen-

tant. Jeg er desuden valgt til 

fællestillidsrepræsentant for 

socialpædagogerne i Esbjerg 

Kommune. Jeg sidder med i 

vores lokale MED og i forvalt-

nings-MED.

 Jeg har været en del af 

kredsbestyrelsen i tre år, her-

af det første år som suppleant. Jeg genopstiller til kredsbe-

styrelsen, da jeg stadig gerne vil være med til at sætte fokus 

på den socialpædagogiske kernefaglighed og arbejdsmiljøet 

ude på arbejdspladserne. Jeg vil gerne være med til at skabe 

dialog samt over for politikere og andre interessenter at syn-

liggøre betydningen af, at det er socialpædagoger og ikke 

ufaglærte, der varetager de socialpædagogiske kernefaglige 

opgaver på voksenhandicapområdet.

 Voksenhandicapområdet har de seneste år været under 

et vældigt pres på grund af store økonomiske besparelser. 

Jeg oplever, at de mange besparelser har øget presset i for-

hold til arbejdsopgaver, stress, sygefravær og belastning af 

arbejdsmiljøet generelt. Jeg vil gerne være med til at bringe 

mine og kollegers praksisoplevelser ind i bestyrelsesarbej-

det og dermed gøre tingene konkrete og nærværende.

 Personligt finder jeg kredsbestyrelsesarbejdet spænden-

de og interessant. På Socialpædagogernes kongres i 2016 

blev nøgleordene for kongresperioden Synlighed og proakti-

vitet. Socialpædagogerne har ud fra vores visioner følgende 

mål: Øget kendskab til vores faglighed – Nye jobarenaer for 

socialpædagoger – Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd 

på arbejdspladserne.

 Jeg håber at kunne få lov til at arbejde videre med dette 

sammen med den øvrige kredsbestyrelse.

Per Stevns Østenfjeld

Genopstiller som medlem af kredsbestyrelsen 

Efter at jeg siden 2000 har 

været en del af kredsbesty-

relsen, først i Kreds Nordsjæl-

land og siden 2008 i Sydjyl-

land som hhv. suppleant og 

valgt, og dermed også en del 

af kongresdelegationen, gen-

opstiller jeg meget gerne til 

endnu en periode.

 Jeg blev uddannet i 1979 og 

har siden været fagpolitisk ak-

tiv som tillidsrepræsentant, 

arbejdsmiljørepræsentant, medlem af kredsbestyrelsen og 

kongresdelegeret. Jeg var således med, da Socialpædago-

gerne blev dannet, så på alle måder er Socialpædagogerne 

en del af den, jeg er i dag. Dette gælder også, selvom jeg blev 

folkepensionist i december 2016.

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

linjer til gavn for fællesskabet og tage medansvar for hånd-

teringen af de udfordringer, der tegner sig for Socialpædago-

gerne og kredsen i særdeleshed, sætter jeg stor pris på. Med 

mine mange år på forskellige fagområder, blandt andet børn 

og unge, hospitalspsykiatri, §85 og den tidligere særforsorg 

samt med min erfaring i øvrigt mener jeg, at jeg er godt ru-

stet til arbejdet for kredsen. 

 Endvidere vil jeg gerne tage del i udviklingen af Socialpæ-

dagogerne efter de pejlemærker, der blev sat på kongressen 

i november 2012, arbejdet videre med på kongresserne i 2014 

og 2016, og som nu er ved at blive udfoldet lokalt. Dertil kom 

de nye udfordringer fra 2016-kongressen omkring at søge 

nye arbejdsarenaer, øge kendskabet til vores faglighed og 

få slået fast, at faglighed og arbejdsmiljø går hånd i hånd på 

arbejdspladserne. Noget, som kredsene har forpligtet sig til 

fremadrettet.

 I den seneste valgperiode har jeg været bestyrelsens re-

præsentant i seniorudvalget, hvor jeg har lært nye kolleger 

at kende. Kolleger, som har været med i mange år, hvilket er 

rigtig lærerigt og givende. Også arbejdet i kredsen i øvrigt 

finder jeg til stadighed spændende og udfordrende. Ligele-

des er deltagelsen i kongresarbejdet, hvor man er med til at 

tegne Socialpædagogerne på den lidt større scene, noget, 

der gør mig stolt og glad.

 Jeg forventer og ser frem til fremadrettet at kunne yde et 

kvalificeret bidrag for kredsen og medlemmerne.

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

lever og bonusbørn.


