
Ledersektionens årsmøde 2019 

Beretning  

 

fra Ledersektionens bestyrelse 2018/2019 



Landsdækkende aktiviteter:  
 

 Landsledelsen: 
 Året startede ud med OK 18 der fyldte meget 1. kvartal. Særlig løndannelsens mang-

lende sammenhæng med det øgede ledelsesspænd og oprettelsen af næsten-leder-
stillinger, sammen med ligelønsproblematikken mellem traditionelle ”kvinde- og man-
defag” var i fokus. 

 

 
Det har ligget landsledelsen meget på sinde at synliggøre at lederne er en del af Socialpædagogerne, også i 
vores fagblad, og der er arbejdet med at styrke ledernes medlemsoplevelse, bl.a. med et pilotprojekt om 
lokale ledernetværk, og opringninger til udmeldte ledere. 
 

Ledelseskommissionen havde et meget stærkt fokus på ledernes efter- og videreuddannelse, landsledelsen 
har derfor haft løbende dialog om både form og indhold, samt vilkårene lederne skal tage uddannelsen un-
der, en dialog vi fortsætter i det nye år. 
 

Faldende medlemstal på landsbasis som følges tæt, i kreds Nordsjælland er det dog lykkedes at fastholde 
antallet af ledere der er medlemmer. 

 

Regional lederkonference  
Med 65 deltagere afholdt vi en velbesøgt regional lederkonference d. 19. november, hvor vi sammen med 
Kreds Storkøbenhavn og Kreds Bornholm, havde inviteret Kristian Dahl til at tale om hvordan vi som ledere 
kan levere samme eller bedre velfærd i en tid med færre ressourcer, stigende krav og øget kompleksitet.  
 
Efterfølgende kunne Jacob Birkler fortælle om hvorfor forandringen af menneskesynet hos magthaverne kan 
ses som en større udfordring end økonomi og normeringer på det socialpædagogiske område. 

Kredsaktiviteter:  
 

Ledersektionens bestyrelse  
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste årsmøde. 
 
Emnerne har været mange, men OK 18, den nationale ledersurvey, ledelsesspændet, fastholdelse af med-
lemstal og mangel på kvalificerede ansøgere til nogle stillinger har været debatteret. 
 

Igen i år har vi måttet indse at det er svært for lederne at finde tid i kalenderen til at deltage i fyraftensarran-
gementer, vi måtte således aflyse et temamøde om borgerinddragelse. 
 

Der har også været afholdt 2 triomøder, hvor tillidsmænd, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere deltog.  
Det første møde, d. 1. marts havde fokus på det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af stress i tider med 
forandringer, ved hhv. Marlene Schoop og John Langford.  
På mødet d. 25. oktober talte Anders Fogh Jensen om virkelighedens firfoldighed, at virkeligheden altid kan 
beskrives på præcis 4 måder og Anders Petersen stillede spørgsmål om præstationssamfundet driver rovdrift 
på os og om depressionen som præstationens modsætning. 
Det glæder ledersektionen at vi i den tid Triomøderne har været på programmet, at stadig flere ledere har 
fundet det værdifuldt at deltage 
 
Kredsen har tilbudt alle ledere at forhandle deres løn. Vi lægger stadig megen vægt på det personlige møde, 
særligt med nye ledere.  
Kredsformanden har således besøgt eller haft besøg af 12 nye ledere og har haft telefonisk kontakt til yderli-
gere 10 i det forgange år. Jeg er sikker på kredsformandens store arbejde er en afgørende faktor i forhold til 
at fastholde antallet med ledere, der er medlemmer i vores kreds. 



Så mange ledere er medlemmer i Socialpædagogerne Nordsjælland 
I parentes ses tallet for 2018 

 

Samlet antal: 131 (140)    

          Kvinder Mænd 

Øverste leder                               38 (42) 26 (27) 12 (14) 

Mellemleder      93 (98) 71 (75) 22 (23) 
 

Kommunale arbejdspladser: 75 (78)    

Øverste leder      20 (19)   

Mellemleder      55 (59)   
  

Regionale arbejdspladser: 21 (23)    

Øverste leder      5 (7)   

Mellemleder      16 (16)   
 

Selvejende/private: 35 (37)    

Øverste leder      13 (15)   

Mellemleder      22 (22)   

Fremtidigt arbejde 2019/2020  
 
Vi vil i kredsens ledersektion fortsat støtte op omkring lederdeltagelsen i TRIO-samarbejdet, ved at holde fokus på 
samarbejdet mellem ledere og tillidsvalgte. 
 
Vi har ikke besluttet om eller hvor mange fyraftensmøder vi vil afholde i det kommende år, men vi vil have et 
stærkt fokus på kvalitet og aktualitet for at sikre tilslutning til aktiviteten. Medlemsønsker er som sædvanligt sær-
deles kærkomne. 
 
Vi er også blevet opmærksomme på at aktiviteter og andre informationer til ledere på sl.dk ikke altid har været op-
daterede og retvisende. Den kommende bestyrelse vil arbejde på at sikre at informationer i almindelighed, men 
aktiviteter i særdeleshed er opdaterede. 
 
Socialpædagogernes landsdækkende ledersektion holder landsmøde d. 22. maj i Fredericia, hvor de lokale leder-
sektioner kan deltage i erfaringsudveksling, koordinering og udvikling af lederpolitik og lederfaglige spørgsmål. 
 
Det er også i år der er lederkonference i Nyborg d. 19. og 20. september, det endelige program ligger ikke helt fast 
endnu, men vi håber på at der er rigtig mange der vil deltage fa kredsen og få styrket både sine ledelseskompeten-
cer og sit netværk med andre ledere inden for socialpædagogikken. 
 
Endelig vil jeg opfordre til at der er flere der stiller op til bestyrelsen, alle kræfter er velkomne. 



Ledersektionens bestyrelse:  
 

 
 
 Pia Enemark,   
 Frederikssund Kommune  Jannik Møller, Hillerød Kommune, 
       Formand for ledersektionen   
 
 
 
 
  
 Anni Risager Svensson,    Karen Holte, Kredsformand og  
 Frederikssund kommune   ansvarlig for lederområdet   
 
 
 
  
 Michael Hannberg,  
 Privat område   
 
 

Tilbud til ledere 

Lederlinjen  
Lederlinjen er et tilbud om støtte og 
sparring til medlemmer af ledersektio-
nen.  
Ledersektionen og kredskontoret har 
opfordret en del lederne til at bruge 
”Lederlinjen”  
Tilbuddet er gratis for medlemmer. 
Tilbuddet giver mulighed for et forløb 
med en erhvervspsykolog i op til 5 ti-
mer.  

Magasinet  
”Offentlig ledelse” 
Socialpædagogerne udgiver i samarbej-
de med HK Kommunal og Dansk Social-
rådgiverforening magasinet Offentlig 
Ledelse. Magasinet udkommer fire gan-
ge årligt. 

Nyhedsbreve til ledere  
Socialpædagogernes digitale nyhedskanal til social-
pædagogiske ledere og mellemledere udkommer en 
gang om måneden med en samling af relevant stof til 
ledere og mellemledere på socialpædagogiske tilbud. 
Med nyhedsbrevet vil vi bidrage til at give ledere og 
mellemlederne et overblik over og indsigt i, hvad der 
rører sig på området. Ledelse er et vidt begreb og 
der findes en stor og mangfoldig mængde informati-
on og vidensformidling på området. Det kan være 
om ledelse af arbejdsmiljø, om konferencer og tema-
dage, om nye initiativer fra regeringen, KL og Danske 
Regioner samt meget mere. Ledige lederstillinger 
annonceres også i nyhedsbrevet  
 
Med Nyhedsbrev for ledere vil vi forsøge, at hjælpe 
med at sortere i informationsstrømmen og pege på, 
hvad der kan have relevans for netop Socialpædago-
gernes ledere og mellemledere.  
Nyhedsbrev for ledere udkommer hver måned, og du 
kan abonnere på det, så du modtager nyhedsbrevet i 
din mail, når det udkommer.  
 
Kreds Nordsjælland udgiver et Nyhedsbrev om lokale 
aktiviteter til alle medlemmer, herunder lederne. 


