
HANDLEPLAN FOR LIGESTILLINGSARBEJDET I KREDS SYDJYLLAND 2016 

Med baggrund i en konstatering af at fordelingen mellem kvinder og mænd i Socialpædagogerne 

er i forholdet 76/24 (75/25)  har kredsbestyrelsen foretaget en opgørelse af fordelingen i følgende 

fora: 
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Fig. 1 

Ud fra ovenstående kan bestyrelsen konstatere følgende udvikling fra 2014 til 2016: 

 Kredsens andel af kvindelige TR er steget med 1 procentpoint til 78 og er over 

landsgennemsnittet på 65. Andelen udgør flere kvinder end blandt medlemmerne (75.6 %) 

 

 Kredsens andel af kvindelige kongresdelegerede er fortsat under landsgennemsnittet på 53 

og er faldet til 41 med to procentpoints. 

 

 Kredsens andel af kvindelige HB-medlemmer er fortsat under landsgennemsnittet på 42 % 

på trods af en stigning  med 33 procentpoints til 33 %  

 

 Kredsens andel af kvindelige generalforsamlings frikøbte er uforandret med 33 % og ligger 

fortsat under landsgennemsnittet på 40 % 

 

 Kredsens andel af kvindelige bestyrelsesmedlemmer er steget med 14 % procentpoints til 

57 % og ligger således 1 % over landsgennemsnittet 

 

0 20 40 60 80 100

FTR

KB

Frikøbte

HB

Kongres

TR

Alle medlemmer

Landsplan

Sydjylland

Mainstream 



 Andelen af kredsens kvindelige FTR er faldet med10 procent points til 60 % men ligger 

fortsat over landsgennemsnittet med 11 procent points 

 

Bestyrelsen har drøftet udviklingen i de forskellige foraer. I drøftelsen er endvidere indgået 

synspunkter om:  

 

 at den herskende kultur i Socialpædagogerne og blandt medlemmerne om ikke, at udfordre 

tillidspersoner på valgte poster, hvis man er tilfreds med indsatsen  - fortsat vil have 

betydning for kredsens fremtidige indsats. 

 

 at den herskende kønskultur i samfundet har betydning for kønsfordelingen på diverse 

poster i kredsen og at eventuelle måltal i kredsen formodentlig ikke ændre på dette. 

 

 at der fremfor at have måltal for kønsfordelingen mellem medlemmerne bør arbejdes for at 

der kommer flere mænd ind på pædagoguddannelsen. 

 

 at der er en både landsdækkende og lokal tendens til,  at graden af kvinders repræsentation 

er dalende i forhold til den organisatoriske centrale placering. I de lokale tal er der i forhold 

til mainstreamingen en tilfredsstillende repræsentantionsfordeling blandt TR og FTR. 

 

I forbindelse med drøftelsen konstateres der enighed om følgende: 

 Bestyrelsen ønsker ikke at fastsættes et bestemt måltal for de forskellige fora, idet 

bestyrelsen vil fremme et valggrundlag baseret på kompetence og personlighed og ikke på 

køn. Kredsen ønsker en fornyet behandling i Hovedbestyrelsen af denne beslutning 

 

 Bestyrelsen vil opfordre til at det bliver undersøgt nærmere, hvad begrundelserne er blandt 

kvinder for ikke at stille op til centrale valgposter, herunder kredsbestyrelse, HB, 

frikøbsposter og kongresdelegerede. I den forbindelse inviteres repræsentanter fra 

ligestillingsudvalget til en temadrøftelse i kredsbestyrelsen. I denne drøftelse vil kredsen 

gerne præsenteres for relevant materiale som drøftelsen kan tage udgangspunkt i. 

 

 Bestyrelsen beslutter at oversigten over kønsfordelingen skal være en del af 

generalforsamlingsmaterialet. Således offentliggøres kønsfordelingen på hjemmesiden i 

perioden op til generalforsamlingen sammen med det øvrige materiale 

 



 Bestyrelsen vil arbejde for at skærpe interessen for at deltage i generalforsamlingen uanset 

om man er kvinde eller mand. Dette gøres ved at udarbejde en folder som TR på 

arbejdspladsen kan omdele til kollegerne 

 

 

 Bestyrelsen foretager en statusdrøftelse i lige år op til generalforsamlingen           (se fig 2) 

 

 At der i forbindelse med bestyrelsens generalforsamlingsberetning foretages en evaluering 

af ligestillingsarbejdet i kredsen. (se fig. 2) 

 

Fig. 2 

Drøftet og behandlet på bestyrelsesmødet d. 17. august 2016 
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