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Forord 
 
Generalforsamlingsperioden 2017 til 2019 har været en meget spændende periode set 

med kredsbestyrelsens øjne og forhåbentligt også for dig, som kredsens medlemmer. 

 

Det mest spændende har nok været overenskomstforhandlingerne på det offentlige områ-

de i foråret 2018.  

En periode hvor fagforeningerne i fællesskab fik genopfrisket arbejderbevægelsens ideolo-

gi og dens berettelse.  

En periode hvor rigtig mange medlemmer og de tillidsvalgte engagerede sig i demonstrati-

oner og faneborg foran Forligsinstitutionen og på de sociale medier.  

En periode hvor Konflikt ABC´en blev genopfrisket og hvor der blev forhandler 

”Nødberedskab” på de arbejdspladser, som var udtaget til konflikt.  

En periode hvor man var nødt til at interessere sig for om ens kollegaer med medlem af en 

fagforening og hvor medlemsskabets betydning blev diskuteret på arbejdspladserne. 

 

Du vil også kunne læse om nedenstående temaer i den efterfølgende beretning.  

 Fagforeningen 

 Kommunikation 

 Faget og fagligheden 

 Valg / Socialpolitik / Arbejdsmarkedspolitik 

 Ny fælles hovedorganisation (FH) 

 

Kreds Nordsjælland har valgt at inddele de kommende aktiviteter i tre hovedoverskrifter. 

 Medlemsprojektet ”Vi er Socialpædagogerne” 

 Fælles organiseringsindsatser 

 Den klassiske fagforening 

 

Socialpædagogernes kongres besluttede i november 2018, at der de kommende år skal 

arbejdes med to overordnede projekter. 

Medlemsprojektet ” Vi er Socialpædagogerne” – et projekt der har stort fokus på inddra-

gelse af medlemmerne og på værdiskabelse for medlemmerne. Medlemmerne er Social-

pædagogerne og derfor er det vigtigt, at medlemmerne føler et medejerskab og ansvar for 

fagforeningen Socialpædagogernes udvikling. Projektet er dels landsdækkende med en del 

fælles initiativer og dels aktiviteter, der skal igangsættes lokalt i de enkelte kredse. 

Fælles organiseringsprojektet, er ligeledes en kongresbeslutning og formålet er en for-

stærket og fælles organiseringsindsats. Der er brug for en mere strategisk og systematisk 

medlemsindsats, hvid den nedadgående medlemskurve skal vendes. De ekstraordinære 

indsatser skal både rettes mod rekruttering og fastholdelse af medlemmerne. 

 

Den klassiske fagforening handler om medlemmernes løn og ansættelsesforhold. Kreds-

kontoret skal være tilgængeligt for medlemmerne. 

 

De ansatte skal fortsat være kompetente og veluddannede, så medlemmerne kan få en 

kvalificeret rådgivning og hjælp i faglige sager. 

Kredsen skal ligeledes støtte, råde og vejlede de tillidsvalgte, således af både TR og AMR 

er i stand til at agere på arbejdspladsen.  

 

Kredsen skal fokusere på både de offentlig og de privatansatte medlemmer. 

Fagforeningens kerneopgave skal indgå i strategien og implementeringen af de to kon-

gresprojekter. 

 

På vegne af  

Socialpædagogerne Nordsjælland 

Karen Holte 

”Skulder ved skulder”  
– Vi fandt en løsning for alle! 



 

 

Fagforeningen 
 

Kredskontoret 

Socialpædagogerne repræsenterer 39.000 

medlemmer og 2900 af dem hører til i 

Kreds Nordsjælland. 

 

Kredsens socialpædagogiske arbejdspladser 

både med og uden overenskomst er fordelt 

i 12 kommuner, 1 region, staten og det pri-

vate område (herunder familieplejeområ-

det). Kredsen rummer ca. 380 registrerede 

arbejdspladser, samt 225 familieplejere, 

hvor arbejdspladsen er eget hjem. 

 

Flytning  

Kredskontoret er beliggende i Hillerød, men 

i sommeren 2018 flyttede kontoret, efter 

17 års lejemål, fra Østergade til Roskilde-

vej. 

Alt er nu samlet på en etage, alle har fået 

eget kontor, der er et lille og et stort møde-

lokale. Flytningen har givet bedre mulighed 

for at afholde lokale medlemsaktiviteter og 

interne møder.  
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 Arbejdspladserne kan efter aftale bruge 

mødefaciliteterne, hvilket flere arbejdsplad-

ser allerede har benyttet sig af. 

Værkstederne og aktivitetscentrene i kred-

sen har mulighed for at udstille og sælge 

deres produkter. 

I modsætning til kontoret i Østergade, er 

der på Roskildevej rigtig gode parkerings-

forhold, noget mange medlemmer og sa-

marbejdsparter ikke har undladt at bemær-

ke.  

 

Tilgængelighed  

Kredskontoret er som regel bemandet i 

tidsrummet 07.00 til 16.00/17.00. Der er 

mange mødeaktiviteter i og udenfor konto-

ret. Tilgængelighed i form af telefon og e-

mails fra medlemmerne prioriteres højt.  

TR og AMR har en direkte telefonlinje, såle-

des, at de hurtigt kan få sparring og der-

med hurtigt kan hjælpe deres kollegaer. 

 

Nye ansættelser 

Kredsbestyrelsen besluttede at ansætte en 

sagsbehandler fra januar 2018. Formålet 

var at prioritere den daglige sagsbehand-

ling og opkvalificere den mere klassiske del 

af fagforeningens arbejde. Det har bl.a. gi-

vet de faglige konsulenter større mulighe-

der for at deltage i arbejdspladsbesøg og 

de administrative medarbejdere har kunnet 

arbejde mere intensivt med hjemmeside, 

nyhedsbreve, Facebook og kommunikatio-

nen til medlemmerne. 

 

I forbindelse med medlemsprojekterne ”Vi 

er Socialpædagogerne” og ”Fælles organi-

seringsindsats” har vi fra juli 2019 ansat en 

deltidsansat projektmedarbejder.   



 

 

OK 2018 

Som I måske husker, var forhandlingerne 

op ad bakke og MEGET tæt på strejke og 

lockout. 

Der blev brugt mange timer foran Forligsin-

stitutionen og på lokale aktiviteter i blandt 

andet Frederikssund, Hørsholm, Hillerød og 

Helsingør.  

Med en kommende strejke og lockout i ud-

sigt, blev der forhandlet nødberedskab på 

de arbejdspladser, der var udtaget til kon-

flikt, hvilket ikke var lige let alle steder.  

F.eks. gav det problemer på arbejdspladser 

med flere deltidsansættelser. 

Og mange af os måtte genopfriske Konflikt 

ABC’en – som ikke har været i anvendelse i 

mange år.  

Det var også en periode, hvor der var fokus 

på det at være organiseret i en ”rigtig” fag-

forening  

En periode, hvor vi kom tættere på vores 

faglige kollegaer fra både LO og FTF organi-

sationerne. En god indledende samarbejds-

øvelse, da vi pr. 1. januar 2019 blev en fæl-

les hovedorganisation (FH) med 1,4 millio-

ner medlemmer.  

 

OK på det private område 

Kredsen fik flere af medlemmernes krav op-

fyldt ved overenskomsten på det private 

område. 

Ved overenskomstforhandlingerne i 2017, 

opstod der uenighed om, hvem der kunne 

stemme ved urafstemningen. For at det ikke 

kommer til at ske igen, er der igangsat en 

kortlægning over hvilke medlemmer der ar-

bejder på en privat overenskomst.   

Der skal i foråret 2020 forhandles overens-

komst mellem Dansk Erhverv og Socialpæ-

dagogerne og de indledende drøftelser er i 

gang i forbundet. De forskellige temaer vil 

blive præsenteret for medlemmerne i star-

ten af september og de endelige krav fra 

medlemmerne skal indsendes den 4. okto-

ber 2019. Der vil i perioden blive afholdt 

medlemsmøder på de arbejdspladser, som 

er omfattet af overenskomsten.     

 

 

Forsøg med mere ansvar til a-kasserne 

Socialpædagogernes A-kasse (SL-A) har 

som overordnet mål, at medlemmer hur-

tigst muligt opnår ordinær beskæftigelse.  

Ledighedsprocenten har de seneste år væ-

ret på ca. 3% (Nordsjælland april 

2018  2,12%) og med en stigende efter-

spørgsel af socialpædagoger, er målet også 

at procenten falder.  

 

SL-A og jobkonsulenterne kender det soci-

alpædagogiske arbejdsområdet og er derfor 

dem, der er bedst til at råde og vejlede 

medlemmerne. SL-A har derfor, i lighed 

med andre A-kasser, ansøgt Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering om projek-

tet ”Forsøg med mere ansvar til A-kasser”.  

Udvalgte A-kasser kan få ansvaret for det 

tidlige kontaktforløb, samt for at tilbyde en 

indsats allerede i opsigelsesperioden. 

Projektet indebærer et tættere samarbejde 

med de lokale kredse og de kommunale 

jobcentre.  

 

Socialpædagogernes projektansøgning er 

godkendt med opstart ved årsskiftet.  

Indsatsen er for de ledige medlemmer og 

fra deres 3. til 13. ledighedsperiode. Ind-

satsen tilbydes med baggrund i medlem-

mets individuelle behov. Indsatsen går fra 

deltagelse i fælles workshops, temamøder 

til individuelle samtaler og hjælp til ansøg-

ninger og udarbejdelse af CV. 

 

Jobformidling 

A-kassen laver helt klassisk jobformidling, 

hvor de videreformidler vikararbejde, hvor 

en ansat er syg i en længere periode, tilkal-

devikarer og i flere tilfælde har arbejdsplad-

ser henvendt sig, fordi de får for få ansøg-

ninger. Kredsen gør meget for at udbrede 

kendskabet om jobformidlingen til bl.a. TR 

og Ledere. 

Kredsen har et tæt samarbejde med A-

kassen om specielt de nyledige. A-kassen 

informerer om ret og pligter i ledigheden, 

og vi som kreds har stort fokus på det soci-

alpædagogiske arbejdsmarked. 
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A-kassen tilbyder at medlemmer kan til-

melde sig forskellige temamøder. Eksem-

pelvis kan nævnes ”Inspiration til jobsøg-

ning” (jobsøgningsværksted), ”Bliv skarp 

på din faglighed”, ”Ledig uden stress”, ”Den 

gode jobsamtale”, ”At arbejde inden for 

psykiatrien”, ”Det socialpædagogiske ar-

bejdsmarked – nye jobarenaer”.  

 

Karriererådgivning 

Socialpædagogerne har en landsdækkende 

karriererådgivning, som tilbyder telefonisk 

rådgivning til alle Socialpædagogernes 

medlemmer – især medlemmer i arbejde 

gør brug af ordningen. De medlemmer, 

som kontakter kredsen, bliver, i de tilfælde 

hvor vi ikke selv kan hjælpe, hjulpet videre 

til både karriererådgivningen og jobkonsu-

lenter. De medlemmer som er i en opsigel-

sesperiode og benytter muligheden af kar-

riererådgivningen og jobkonsulenterne, når 

ofte ikke at blive ledige, men kommer i ar-

bejde inden de har afsluttet deres ansæt-

telsesforhold. 

 

Arbejdspladsophør 

Kredsen har i forbindelse med kollektive 

opsigelser fra arbejdspladser, som enten 

helt ophører eller en del af medarbejderne 

bliver opsagt, indbudt medlemmerne til et 

fællesmøde. Til disse fællesmøder deltager 

en jobkonsulent som udgangspunkt også, 

for at hjælpe de opsagte til hurtigt at få 

fokus på jobsøgning – både at skrive an-

søgninger, men også hvilke jobarenaer, de 

kan søge på.  Medlemmerne får også mu-

lighed for individuel sparring på deres job-

søgning.  

 

Traineeforløb 
A-kassen har stået for to traineeforløb. 

Traineeforløbene har til formål at give ny-

uddannede bedre muligheder for at få job 

inden for fagområdet.  
Traineeforløbet er et 4-ugers kursus og 

blev lavet i samarbejde med Københavns 

Professionhøjskole (KP). Det indeholder bå-

de en teoretisk og praktisk tilgang til arbej-

det med neuropædagogik. SPUC i Helsingør 

og Kamager i Tårnby, har lavet oplæg, om 

bl.a. hvordan de anvender neuropædagogik 

på deres arbejdspladser.  

Der er ved at starte et nyt hold op, hvor 

Geelsgårdskolen kommer til at være ind-

draget. 

 

 

 

 

Arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) 

FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) 

udråbte 2019 til AMR-år.  

Det overordnede formål var at styrke op-

mærksomheden på arbejdsmiljøet, og 

hvordan vi i fællesskab skaber et bedre ar-

bejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads.  

Der blev afholdt en opstartskonference, der 

havde et læringsmæssigt fokus på at invol-

vere kollegerne i arbejdsmiljøarbejdet. 

Samtidig skulle opstartskonferencen samle 

aktive arbejdsmiljørepræsentanter fra hele 

landet og skabe mobilisering, opmærksom-

hed, begejstring og motivation. Der deltog 

6 AMR fra kredsen. 

Kredsen har udover de to møder, der afhol-

des for AMR’erne, også været i kontakt 

med flere arbejdspladser, hvor arbejdsmil-

jøet halter. Der er stadig plads til forbedrin-

ger rundt omkring på arbejdspladserne. 

 

Kredsen har lokalt afholdt to arbejdsmiljø-

aktiviteter sammen med FOA, Danmarks 

lærerforening, BUPL og Dansk sygepleje-

råd. 

 

Arbejdsmiljøåret afsluttes med et stormøde 

den 12. december 2019, hvor der gøres 

status på AMR-året og skabes retning for 

fremtidens AMR-arbejde.  

 

Hjælp til arbejdspladserne:  SPARK og Ek-

spertrådgivningen 

SPARK er et tilbud til kommunale arbejds-

pladser om støtte og faglig sparring til at 

udvikle det psykiske arbejdsmiljø. Kredsen 

har på et TRIO-møde præsenteret mulighe-

den og er bekendt med at flere arbejds-

pladser har gjort brug af tilbuddet.  

På det regionale område er der et lignende 

tilbud ved navn Ekspertrådgivningen. 

Begge tilbud er gratis og finansieret af 

overenskomstmidler. 

 

 

 

FREMTIDIGT ARBEJDE 
—det gør kredsen fremover 

 

Kredsen bakker op omkring aktiviteterne i 

AMR-året 2019 og vil arbejde på af få et 

tættere samarbejde med den lokale AMR 

fra arbejdspladserne. 
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Tillidsrepræsentanterne (TR)   

Ny TR uddannelse 

TR er kernen i Socialpædagogernes fagpo-

litiske arbejde. Deres indsats på arbejds-

pladsen er helt afgørende for det enkelte 

medlem. Derfor skal fagforeningen sikre, 

at TR er fagligt godt rustet til at møde pro-

blemstillinger og til at få indflydelse på alle 

væsentlige forhold på arbejdspladsen. 

I 2018 fik Socialpædagogerne en ny fælles 

TR-uddannelse. En uddannelse som mat-

cher de nye opgaver, rollen og medvirker 

til at udvikle de kompetencer, der kræves 

af en TR nu til dags.  

Formålet med den nye TR-uddannelse er at 

styrke tillidsrepræsentanterne i at: 

 Sikre kollegaernes trivsel og løn- og an-

sættelsesvilkår på arbejdspladsen  

 

 Sikre fokus på den socialpædagogiske 

faglighed på arbejdspladsen 

 

 Være en kompetent samarbejdspartner 

for ledelsen og de øvrige faggrupper på 

arbejdspladsen og for forvaltningsniveau 

 Navigere og agere strategisk på tværs af 

disse opgaver 

 

For at TR kan være ajour og på forkant 

med nye regler, aftaler og relevant viden i 

forhold til opgaven, modtager de fast 

”Tillidsposten”. 

 

Du kan her læse hvordan to af kredsens 

lokale tillidsrepræsentanter fra Hillerød og 

Hørsholm beskriver deres opgave/TR-rolle: 

https://socialpaedagogen.sl.dk/

arkiv/2018/12/saadan-goer-vi-forbundet-

mere-naervaerende/ 

Kredsen har mellem 75-80 tillidsrepræsen-

tanter. Lokalt afholdes der kvartalsmæssig 

intro kursus for alle nyvalgte. Her præsen-

teres kredsen, fordelingen af arbejdsopga-

verne, funktionen og rollen som TR både i 

forhold til kredskontoret og egen arbejds-

plads.  

 

Der afholdes fem årlige TR-møder, hvor TR 

bliver klædt på i forhold til overenskom-

ster, løn- og ansættelsesvilkår, organise-

ring, pædagoguddannelse, socialpolitik, 

tjenstlige samtaler og senest den nye Fe-

rielov. 

 

Ud over den faste kontakt og sparing med 

kredskontoret, tilbydes TR udviklingssam-

taler og sparring i forhold til TR-rollen og 

funktionen. 

 

To gange årligt inviteres TR sammen med 

AMR og leder til TRIO-møde, hvor oplæg-

gene / emnerne relaterer sig til alle tre 

grupper.  

 

 

Fælles organiseringsprojekt 

Projektets formål  

I forlængelse af hovedbestyrelsens beslut-

ning om strategien for medlemsorganise-

ring og forbundets strategiske beslutnin-

ger, tilkendegav Hovedbestyrelsen, at der 

er behov for en forstærket og fælles orga-

niseringsindsats. Der var enighed om, at 

en nedadgående medlemskurve kalder på 

yderligere indsatser, der kan vende med-

lemsbilledet.  

FREMTIDIGT ARBEJDE 
—det gør kredsen fremover 

 

 Lokal indsats for at opkvalificere 

Kredsens TR 

 Tættere samarbejde mellem Kreds-

kontoret og den enkelte TR 

 Arbejde med at forbedre TR-

vilkårene lokalt  

 Afholdelse af et lokalt TR-døgn på  

 LO-skolen (Konventum) 

 Understøtte lokale TR-netværk 
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Der er behov for ekstraordinære indsatser 

på organiseringsområdet, som supplement 

til de organiseringsaktiviteter, der er en na-

turlig del af arbejdet i forbundet i dag. De 

ekstraordinære indsatser skal både rettes 

mod rekruttering og fastholdelse af med-

lemmer. 

 

Kongresprojektet ”Vi er Socialpædagoger-

ne” har et stort fokus på inddragelse af 

medlemmerne og værdiskabelse for med-

lemmerne – og taler dermed direkte ind i 

fastholdelsesindsatser. Indsatser der ud-

springer af kongrestemaet og indsatser, der 

udspringer af den fælles organiseringsind-

sats, skal supplere hinanden. 

 

 

Lokale aktiviteter  

Kredsen har i samarbejde med lokale TR, 

på udvalgte arbejdspladser, lavet forskelli-

ge alternative aktiviteter for på en sjov må-

de at sætte fokus på, at der er forskel på, 

om man er medlem af en fagforening eller 

om man ”nyder godt af goderne / overens-

komsten uden at yde til fællesskabet” For 

eksempel har alle deres kollegaer fået sol-

creme, men medlemmerne har fået sol-

creme med en højere beskyttelsesfaktor, 

for at illustrere at man er bedre dækket 

som medlem. Et andet eksempel er at alle 

får julekalender, men også her ”gøres der 

forskel”. 

Ud over at TR har brugt det som anledning 

til at komme i dialog med alle kollegaer, 

har vi også i fællesskab fået ajourført med-

lemslisterne. 

Kommunikation 
 

Kredsens medlemmer er meget forskellige, 

når det drejer sig om foretrukne kommuni-

kationsplatforme. En lokal undersøgelse 

viser, at kommunikationsformen, når det 

bl.a. handler om hjælp til faglige sager, pri-

mært er telefonsamtaler og e-mails. 

Når det handler om medlemsaktiviteter og 

pædagogiske temaarrangementer, benyttes 

primært Kredsens Nyhedsbrev, Flyers, 

Hjemmesiden og Facebook.  

 

Hjemmesiden 

Kredsen har i perioden arbejdet stratetisk 

med den lokale hjemmeside, dels for at gø-

re den overskuelig, aktuel, mere interes-

sant og læsevenlig for medlemmerne.  

 

Nyhedsbreve 

De elektroniske nyhedsbreve udsendes cir-

ka 10 gange årligt til alle medlemmer. 

Kredsen har arbejdet en del med form og 

indhold herunder hyppighed /udgivelse. 

Nyhedsbrevene informerer primært om lo-

kale nyheder, aktuelle og kommende akti-

viteter. 

 

Facebook 

Kredsen har i perioden oprettet en lokal 

Facebook side, hvor det er muligt at følge 

dele af kredsens aktiviteter og arrange-

menter. 

FREMTIDIGT ARBEJDE 
—det gør kredsen fremover 

 

 Fortsat arbejde med at forbedre 

medlemskommunikationen og me-

diestrategien 

 Flere medlemmer skal have kend-

skab til / benytte sig hjemmesiden 

og Kredsens Facebook. 
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Faget og fagligheden 

Faglige selskaber  

Socialpædagogerne har seks Faglige sel-

skaber. Du bliver automatisk medlem af ét 

fagligt selskab ud fra dit arbejdsområde og 

derudover kan du vælge et ekstra, du fin-

der fagligt relevant. 

 

Hvorfor faglige selskaber? 

De faglige selskaber er et tilbud til dig og 

alle andre medlemmer i Socialpædagoger-

ne, hvor der er fokus på din kernefaglighed 

og faglige interesser. 

Gennem en række forskellige aktiviteter og 

arrangementer kan du få ny viden samt 

udveksle erfaringer og indgå i et fællesskab 

med andre medlemmer, der beskæftiger 

sig inden for samme felt som dig. 

 

Kredsen har en repræsentant fra praksisfel-

tet siddende i hver koordineringsgruppe. 

Repræsentanterne er blandt andet med til 

at arrangere og afholde lokale temamøder 

inden for de enkelte selskaber.   

 

De lokale kredstemaer har været: Tilkøb af 

socialpædagogisk ledsagelse, Den motive-

rende samtale, Socialpædagogernes arbej-

de inden for psykiatrien, Livskraft - Sæt 

borgernes drømme i centrum og Unge og 

rusmidler. 

 

Du kan læse mere om de Faglige selskaber 

her: https://fagligeselskaber.sl.dk/ 

Socialtilsynet 

Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med 

plejefamilier, anbringelsessteder, misbrugs-

behandlingssteder, botilbud og andre sociale 

døgntilbud for udsatte børn og voksne i 29 

kommuner i Region Hovedstaden samt Hol-

bæk kommune.  

Når socialpædagogerne på voksen- og bør-

neområdet får besøg fra Socialtilsynet har 

de ofte været varslet i forvejen. De har så 

typisk nogle uger til at finde den nødvendige 

dokumentation, forberede borgerne og selv 

gøre sig nogle faglige tanker, de kan videre-

formidle til tilsynskonsulenterne.  

Siden 2017 har arbejdspladserne i Nordsjæl-

land fået markant flere uanmeldte tilsyn, 

hvilket primært begrundes i den juridiske 

forpligtelse og med udgangspunkt i, at der 

blev gennemført færre uanmeldte tilsyn, 

sammenlignet med resten af landet. 

 

Løft af fagligheden? 

Det sociale tilsyn retter sig mod kvaliteten i 

det socialpædagogiske tilbud. De uanmeldte 

besøg giver mulighed for et mere uredigeret 

blik på virkeligheden. Den kritik af forholde-

ne, der evt. måtte opstå, kan være med til 

at løfte personalets kompetencer og sætte 

spot på fagligheden. 

Kredsen forholder sig løbende til Socialtilsy-

nets virke og har bl.a. temasat området i 

samarbejde med netværket for de socialpæ-

dagogiske konsulenter og familieplejerne. 

 

 

FREMTIDIGT ARBEJDE 
—det gør kredsen fremover 

 

 Fortsat arbejde med udbredelsen af 

kendskab til Socialpædagogernes 

Faglige Selskaber 

 Arbejde på at få  aktiviteterne  

 tættere på kredsens medlemmer 

 Fortsat arbejde med udbredelsen af 

kendskab til Socialpædagogernes 

Vidensbank  
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Uddannelsesområdet 

Trods politiske ambitioner om flere pæda-

goger bliver der igen i år optaget færre 

studerende på uddannelsen. Det fremgår af 

nye tal fra Styrelsen for Forskning og Ud-

dannelse. 4.869 studerende er netop opta-

get på pædagoguddannelsen. Antallet af 

studerende er faldet siden 2013, hvor 

5.330 ansøgere blev optaget. Trods den 

dalende interesse er pædagogstudiet dog 

stadig den uddannelse, hvor optaget er 

størst.  
 

Vi har i perioden indgået en samarbejdsaf-

tale med Københavns Professionshøjskole. 

 

Den indebærer: 

 Tilstedeværelse på uddannelsesste-

det, bl.a. i forbindelse med specialise-

ringsvalg og praktikindkald. 

 

 En årlig fælles temadag for medlem-

mer, samarbejdspartere, undervisere 

og studerende på Københavns Profes-

sionshøjskole. 

 

 Deltagelse i dimittendfesten, hvor det 

i sommer var kredsformanden, der 

bød 120 nye pædagoger velkommen 

på det pædagogiske arbejdsmarked.    

 

Link til uddannelsesområdet 

 

Det sundhedsfaglige tilsyn - Styrelsen 

for patientsikkerhed  

Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en 

af sine hovedopgaver føre tilsyn på udvalg-

te arbejdspladser i både det offentlige og 

private sundhedsvæsen ud fra en løbende 

vurdering af, hvor der kan være størst risi-

ko for patienternes sikkerhed. Det sker 

blandt andet på baggrund af proaktive risi-

koanalyser, klagesager, henvendelser fra 

patienter, pårørende, fagpersoner og of-

fentlige myndigheder samt ved at følge 

mediernes omtale af sundhedsfaglige pro-

blemstillinger. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder 

en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf 

det fremgår, om der er konstateret over-

trædelser eller mangler af betydning for 

patientsikkerheden. 

 

Det sundhedsfaglige tilsyn har skabt et po-

styr inden for det socialpædagogiske ar-

bejdsområde. Kredsen har haft en del kon-

takter og henvendelser fra arbejdspladser-

ne. Der har været overdreven fokus på hy-

giejne, smittefarer og medicin. En tendens 

til at beboerne er blevet sygeliggjort og 

den sundhedsfaglige tilgang vægtes højere 

på bekostning af den socialpædagogiske 

tilgang. Etikken og borgerens selvbestem-

melse er på visse punkter blevet tilsidesat. 

Enkelte arbejdspladser har oplevet at de to 

forskellige tilsynsenheder har udstedt mod-

satrettede påbud, så det har været svært 

for arbejdspladserne at finde ud af, hvilken 

myndighed, de skal indordne sig efter! 

 

Flere arbejdspladser har valgt at ansætte 

sundhedsfagligt personale på bekostning af 

en socialpædagogstilling, primært med for-

mål at efterleve tilsynets påbud.  
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Der er 125 familieplejere organiserede i 

Kreds Nordsjælland. 

De fleste familieplejere er det på fuld tid, 

men nogle har også andet arbejde samtidig. 

Kredsen har intensiveret kommunikation og 

tilbud til familieplejerne. 

Vi holder månedlige cafémøder for familie-

plejerne med et stabilt fremmøde. Jobbet 

som familieplejer er ensomt, og cafémøder-

ne er stedet, hvor man kan sparre med hin-

anden.  

 

Vi tager forskellige temaer op evt. med op-

lægsholder udefra, men der er mange kom-

petencer blandt familieplejerne selv, som vi 

udnytter på møderne. Temaerne i år har 

bl.a. været Føtalt Alkoholsyndrom, seksuel-

le overgreb og vold mod børn.  

 

Udover cafémøderne hjælper vi ved veder-

lagsforhandlinger, rådgivning om kontrak-

ter, telefonrådgivning og konkrete sager 

f.eks. feriepenge.  

 

 

Vi deltog i den årlige landskonference for 

familieplejere, og familieplejernes dag den 

2. september sammen med kreds Storkø-

benhavn, med oplæg af hjerneforsker Ann 

E. Knudsen. Der var stort fremmøde og en 

god stemning, samt positive tilbagemeldin-

ger på oplægget. (link til nyhedsbrev) 

 

Familieplejeområdet  

Socialpædagogerne har gennem mange år 

arbejdet på at forbedre vilkårene for fami-

lieplejerne. Det er således lykkedes at få KL 

til at anbefale en ny honoreringsmodel, den 

såkaldte gennemsnitsmodel, der betyder, at 

familieplejerne har en større sikkerhed om 

deres indkomst. 

Anbefalingen skal også ses i lyset af, at rig-

tig mange kommuner har svært ved at re-

kruttere familieplejere. 

 

Vi er langt fra målet, men gennemsnitsmo-

dellen er et skridt i den rigtige retning. 

I kredsen har vi haft mange diskussioner 

med familieplejerne omkring modellen. Der 

er dog blandt familieplejerne delte menin-

ger om modellen. Vi har besluttet, at invite-

re nogle, der har erfaringer med modellen, 

for at få en mere kvalificeret debat. 

 

Den største udfordring for Socialpædago-

gerne på familieplejerområdet er, at Pleje-

familiernes Landsforening, PLF besluttede at 

de ville være en fagforening for familieple-

jerne. Serviceforbundet valgte at optage 

familieplejerne som medlemmer. 

 

PLF har i mange år eksisteret som en inte-

resseorganisation, og mange familieplejere 

havde her gavn af forskellige netværk. Der-

for valgte nogle familieplejere at flytte fra 

Socialpædagogerne til PLF, muligvis fordi 

PLF differentierer kontingentet i forhold til 

antallet af vederlag. 

Her i kredsen har vi kun haft en enkelt ud-

meldelse. 

 

Det giver naturligvis splid og uro, når fami-

lieplejerne havde en fagforening i forvejen. 

Forbundet har taget sagen op i Fagbevæ-

gelsens Hovedorganisation, FH´s grænse-

nævn, og den er endnu ikke afsluttet. 

FAKTA OM  
 

FAMILIEPLEJERNES DAG 
 

Som familieplejernes fagforening indstif-

tede Socialpædagogerne for mange år 

siden Familieplejernes Dag. På denne dag 

fejrer og hylder vi familieplejernes ind-

sats.  

Dagen markeres med forskellige arrange-

menter, der spænder fra oplæg om børn 

og sociale medier til foredrag om menta-

lisering og svære samtaler. 

FREMTIDIGT ARBEJDE 
—det gør kredsen fremover 

 

 Følger med på området og hol-

der øje med tendenserne ift. 

netværksanbringelser 

 Arbejder videre med at forbedre 

ansættelses- og arbejdsvilkår 
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Nye arbejdsområder  

 

Flygtningeområdet 

For et par år siden sås flygtningeområdet 

som et nyt og stort arbejdsområde for soci-

alpædagoger. Det har dog vist sig, primært 

af politiske årsager, ikke at holde stik. 

Kredsen har ca. 30 socialpædagoger, der 

arbejder i Røde Kors og stillingerne i kom-

munerne er nærmest ikke eksisterende. Ef-

ter folketingsvalget ser det ud til, at der kan 

komme flere pædagogiske stillinger på 

flygtningeområdet. 

 

Ældre- / demensområdet 

Flere og flere kommuner har fået øjnene op 

for, at socialpædagogernes kompetencer er 

et godt bidrag til tværfagligheden på pleje-

centrene. Kredsen er meget opmærksom 

på, at det kan være et problem, hvis man 

som eneste socialpædagog skal kunne med-

virke til at indføre en socialpædagogisk tan-

kegang. Plejecentrene er traditionelt præget 

af en sundhedsfaglig tilgang og ofte meget 

kompetenceopdelt. Mange plejehjemsledere 

giver udtryk for at de ønsker at ansætte 

socialpædagoger og derfor er kredsens an-

befaling til dem og kommunalpolitikerne, at 

hvis det skal have en effekt, så skal de ha-

ve nogle fagkollegaer. Kredsen har etable-

ret et lokalt netværk, for at give medlem-

merne inden for området mulighed for at 

mødes. På netværksmøderne er der mulig-

hed for erfaringsudveksling, drøfte tværfag-

lighed og dilemmaer i arbejdet. 

 

Frivillige området 

Hvor frivillighed og civilsamfundet var på 

alles læber for et par år siden, virker det 

som om det har fundet et naturligt leje. 

Kredsen har ikke været involveret i flere 

lokale projekter, udover et projekt i Allerød 

Kommune i 2016.  

Aftaler mellem frivillige og ansatte i den of-

fentlige sektor er dog stadig relevant og 

anvendes fortsat. 
 

Medlemsprojektet ”Vi er Socialpæda-

gogerne” 

Medlemmerne er Socialpædagogerne og 

derfor er det vigtigt, at medlemmerne føler 

et medejerskab og ansvar for Socialpæda-

gogernes udvikling. Socialpædagogerne 

skal også i fremtiden være et stærkt og 

attraktivt fagforbund, der kan rekruttere 

og fastholde medlemmer og udgøre et re-

levant og attraktivt fagligt fællesskab lige 

fra studietiden til arbejdslivets afslutning.  

Derfor igangsatte Socialpædagogernes 

kongres i 2018 et medlemsprojekt med 

titlen ”Vi er Socialpædagogerne” for at un-

derstrege, at vi ønsker at styrke fælles-

skabsfølelsen og tilhørsforholdet til Social-

pædagogerne.  

 

Medlemsprojektet, som skal udføres af 

kredse og forbundssekretariat i fællesskab, 

skal i kongresperioden opfylde to formål:  

 

 At give ny viden om, hvad der skaber 

værdi for medlemmerne og udvikle 

idéer til, hvordan flere medlemmer 

får lyst til at engagere sig i Socialpæ-

dagogerne.   

 

 At udvikle og afprøve indsatser, der 

alle har som formål at øge værdien 

af et medlemskab hos Socialpædago-

gerne og øge graden af medlemsin-

volvering.  

 

Udover de 13 bestyrelsesmedlemmer/

kongresdelegerede havde kredsen 10 loka-

le medlemmer med på kongressen, som 

gæster/medvirkende under kongrestemaet 

”Vi er Socialpædagogerne”. En ny, spæn-

dende og anderledes måde at arbejde med 

medlemsinvolvering på. 
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Valg / Socialpolitik / 

Arbejdsmarkedspolitik  
 

Siden sidste generalforsamling i 2017 har 

der været valg på tre politiske niveauer, 

som alle har betydning for arbejdsmarke-

det og dermed har indflydelse på socialpæ-

dagogiske arbejdspladser. I det følgende 

starter vi med det øverste politiske niveau 

og arbejder os ned gennem niveauerne. 

 

EuropaParlamentsvalget 2019 

Kredsen støttede, i samarbejde med LO 

Hovedstaden, op om valgkampen ved af-

holdelse af medlemsaktiviteter og debat-

møder med henblik på at øge interessen 

og valgprocenten, men i lige så høj grad 

for at sætte fokus på EUs betydning for det 

danske arbejdsmarked – den nye Ferielov 

og øget barsel til mænd for blot at nævne 

de seneste tiltag. 

 

Valgdeltagelsen var rekordhøj med 66 pro-

cent. Det er den højeste stemmeprocent 

nogensinde i Danmark. 

 

Siden slutningen af 1800-tallet har ar-

bejdsmarkedets parter i Danmark indgået 

aftaler om ansættelsesvilkårene i Dan-

mark. Det danske aftalesystem har fulgt 

med den teknologiske og politiske udvik-

ling og er med tiden blevet det, vi kender 

som den danske model. 

 

Samarbejdet mellem arbejdsmarkedets 

parter sikrer et stabilt arbejdsmarked med 

løsninger, som både virksomheder og ar-

bejdstagere støtter op om. Samtidigt har 

en aktiv arbejdsmarkedspolitik, kombine-

ret med fleksible ansættelsesvilkår, et 

stærkt socialt sikkerhedsnet og fokus på 

livslang læring ført til en høj jobomsætning 

og få langtidsledige. 

 

 

Kredsen valgte allerede på sidste general-

forsamling at igangsætte arbejdet med 

medlemsprojektet og fik i den sammen-

hæng masser af nye idéer til hvordan fæl-

lesskabsfølelsen og tilhørsforholdet kan 

styrkes. 

 

Debateftermiddage på kredskontoret, hvor 

engagerede medlemmer uformelt kan mø-

des, var et af forslagene. Formålet var 

bl.a. at give mulighed for at drøfte og de-

batterer socialpædagogernes arbejdsopga-

ver og arbejdsvilkår, herunder hvordan 

man som medlem kan være med til at 

sætte temaerne på den samfundsmæssige 

dagsorden. Der er foreløbig taget initiativ 

til seks debatmøder. 

 

Kredsen har valgt at sætte fokus på og un-

derstøtte netværksmuligheder for medlem-

mer, der arbejder på særlige eller faggrup-

pemæssigt mindre arbejdsområder. 

Når det handler om fagforeningssynlighed 

blandt medlemmerne, spiller de lokale til-

lidsrepræsentanterne er meget vigtig rolle 

på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt at 

arbejde særskilt med deres identitet, såle-

des at den tillidsvalgte selv har oplevelsen 

af at de er fagforeningen. 

 

FREMTIDIGT ARBEJDE 
—det gør kredsen fremover 

 

 Følger op på kongresbeslutninger 

om medlemsprojektet ”Vi er Social-

pædagogerne” i perioden 2018-

2020 

 Tættere kontakt til arbejdspladserne 

og det enkelte medlem 

 Arbejdspladsbesøg 

 Tilgængelighed på Kredskontoret  

 Lokale arrangementer / aktiviteter 

som involverer kredsens medlem-

mer 

 Aktiviteter som styrker fællesskabet 

og den faglige identitet  

 Medlemsmøder med relevante de-

batoplæg 
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Folketingsvalget blev afholdt på Grund-

lovsdagen den 5. juni og i modsætning til 

EP-valget var stemmeprocenten den lave-

ste siden 2005 - 84,6 %. 

Danmark fik en socialdemokratisk ledet 

regering med Mette Frederiksen som stats-

minister og forhåbentlig vil det få en posi-

tiv afsmitning på den danske velfærd, det 

socialpædagogiske område og fagbevægel-

sen.  

Her er Socialpædagogernes bud på 11 må-

der du som socialpædagog (måske) vil 

kunne mærke den nye regering og deres 

aftaler med Radikale, SF og Enhedslisten: 

 

 Velfærden skal følge den demografi-

ske udvikling (altså at vi lever læn-

gere), men velfærden skal også ud-

bygges yderligere gradvist 
 

 Mulighederne for mennesker med 

handicap skal forbedres, så der er 

kvalitet og retssikkerhed i tilbuddene 

til mennesker med handicap og funk-

tionsnedsættelser, høj faglighed og 

den nødvendige specialisering Med 

en evaluering af hele handicapområ-

det ønsker en ny regering at styrke 

indsatsen og national videndeling og 

genoverveje fordelingen af tilbudde-

ne mellem kommuner og regioner 
 

 Regionerne nedlægges ikke 
 

 Et løft af psykiatrien. Der skal laves 

en 10 års plan for psykiatrien med 

flere sengepladser og mere forebyg-

gelse i tværgående behandlingstilbud 
 

 Vilkårene for hjemløse og forebyggel-

sen af hjemløshed skal forbedres, og 

zoneforbuddet ændres, så det ikke 

rammer hjemløse 
 

 Profit på private opholdssteder skal 

forhindres 
 

 Mulighed for ret til fuldtid for offent-

ligt ansatte skal undersøges 
 

 Større erstatning ved arbejdsskader 

samt flere permanente penge til Ar-

bejdstilsynet 
 

 Børnefamilier flyttes ud af Sjælsmark 

og på et nyt udrejsecenter særligt for 

familier med børn 
 

 Færre mål og mindre styring af of-

fentligt ansatte samt en indsats fæl-

les med arbejdsmarkedets parter på 

det offentlige område for at øge tilli-

den til, at den enkelte medarbejder 

og institution lokalt finder de bedste 

løsninger for borgerne 
 

 

I EU forhandler arbejdsmarkedets parter 

også med hinanden og med EU-

Kommissionen. Det, vi i Danmark kender 

som den danske model, går i Bruxelles un-

der navnet "den sociale dialog". Men den 

sociale dialog har desværre trange kår i 

disse tider. Og det er ærgerligt – for Dan-

mark og for Europa som helhed. 

De europæiske arbejdsmarkeder står over 

for en række udfordringer, som kun kan 

løses, hvis alle arbejdsmarkedets parter 

kommer med på vognen. 

 

Folketingsvalget 

Socialpædagogernes folketingsvalgkam-

pagne bestod af to spor: En digital synlig-

hedskampagne og en arbejdspladsturné 

rundt i landet arrangeret af både forbunds-

sekretariat og kredse.  

 

Medlemmerne blev bedt om at underskrive 

et åbent brev til politikerne og invitere 

dem ud og se den virkelighed, som social-

pædagogerne oplever. En opfordring som 

knap 4200 socialpædagoger fulgte i form 

af deres underskrift på det åbne brev - og 

dermed gav de Socialpædagogerne en 

stærk stemme at tale med, da politikerne 

blev inviteret ud på arbejdspladsbesøg. I 

Nordsjælland tog daværende Innovations-

minister Sofie Løhde imod tilbuddet om at 

besøge Botilbuddet Lykke Marie. 

 

Medlemmerne blev samtidig bedt om at 

fortælle med egne ord, hvad der gør dem 

stolt som socialpædagog – en opfordring 

som mange medlemmer fulgte og som 

blev delt i fagbladet og på de sociale medi-

er. 

 

Medlemmernes historier skal bl.a. bruges 

fremadrettet i dialogen med politikerne om 

en visionær og langsigtet socialpolitik. 

Kredsen samarbejde i valgkampen med LO 

Hovedstaden i forbindelse med afholdelse 

af medlemsaktiviteter og debatmøder. 

Samtidig afholdt vi et arrangement med 

Kreds Storkøbenhavn og Dansk Socialråd-

giverforening med debattemaet 

”Konsekvenserne af den øgede ulighed i 

samfundet”   
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 Mere respekt og dialog i de kommen-

de overenskomstforhandlinger på det 

offentlige område 
 

 Af den indgåede aftale fremgår det, 

at der løbende skal forhandles om 

finansieringen af planerne – og der er 

derfor mulighed for, at ikke alt bliver 

til virkelighed. Men det er for tidligt 

at spå om! 

 

Kommunalvalget  

Kommunalvalget blev afholdt den 21. no-

vember 2017. Inden valget havde kredsen 

arrangeret debatmøde med lokale politike-

re. Medlemsarrangementet var godt be-

søgt og debatten tog udgangspunkt i Knud 

Aarups oplæg om:  

 

 En stigende utryghed  

 Velfærdssamfund er en illusion - det 

gælder kun for de 80% 

 Fremtidens sociale problemer skabes 

i dag 

 Nødvendige forandringer i Danmark 

 

Efter kommunalvalget kontaktede kredsen 

alle nyvalgte formænd inden for børn- og 

unge, social, sundheds- og ældreområdet.  

 

Politikere fra 11 ud 12 kommuner vendte 

positivt tilbage og ville gerne mødes med 

den lokale Kredsformand. Det blev til i alt 

14 møder, hvor politikerne fik en bred ori-

entering om det socialpædagogiske ar-

bejdsområde og samtidigt en mulighed for 

at stille spørgsmål om faggrupperne og 

brugergruppen. De fik mulighed for at høre 

hvordan vi som fagforening både priorite-

rer medlemmernes løn- og ansættelsesvil-

kår og faget, fagligheden og pædagogud-

dannelsen. Alt i alt gode samtaler og stor 

interesse og respekt fra lokalpolitikerne i 

forhold til det socialpædagogiske arbejds-

område.  

 

 

Velfærdsdebatten/besparelser/

budgetloven 

Kredsbestyrelsen besluttede i lighed med 

150 andre fagforeninger at bakke om Vel-

færdsAlliancen-DK, som oprindelig opstod i 

2016 i kampen mod omprioriteringsbidra-

get.  

I Nordsjælland var der aktiviteter og de-

monstrationer i Halsnæs, Frederikssund, 

Lyngby-Taarbæk, Hillerød, Hørsholm og 

Helsingør. 

 

Ved demonstrationerne i maj 2018 sagde 

vi: 

 

1. Nej til Moderniserings- og Effektivise-

ringsprogrammet, som bare er et 

omprioriteringsbidrag version 2.0, og 

som er en undskyldning for at stjæle 

1 milliard fra kommunerne hvert 

eneste år. 

2. Nej til produktivitetskravet på to pro-

cent på sygehusene. De ansatte kan 

ikke blive ved med at skrue tempoet 

op uden at sætte både deres eget og 

patienternes liv og helbred på spil. 
3. Nej til Budgetloven, som holder kom-

munernes og regionernes budgetter i 

en skruestik uden mulighed for at 

finansiere udgifterne til flere børn, 

flere gamle og flere flygtninge. 
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Folkemødet Bornholm  

Kredsbestyrelsen valgte for tredje år at 

sende en delegation til Folkemødet. For-

målet var dels, at bestyrelsesmedlemmer-

ne medvirker til at profilere det socialpæ-

dagogiske arbejdsområde, herunder fag-

foreningens rolle i den sammenhæng, at 

bestyrelsesmedlemmerne tilegner viden og 

lader sig inspirerer med tanker og idéer til 

gavn for bestyrelsesarbejdet og dels den 

politiske interessevaretagelse og net-

værksarbejdet. 

FN´s 17 Verdensmål satte rammen for Fol-

kemødet 2019, med henblik på at diskute-

re og oversætte de globale mål til konkrete 

hverdagsmål for Danmark. 

Alle arrangementer / aktiviteter ved ind-

delt i 7 temaområder og det var primært 

de indenfor de første 3 temaer, Socialpæ-

dagogernes aktiviteter og arrangementer 

fandt sted. Socialpædagogerne stod for 

fire egne arrangementer og var repræsen-

teret i mere end 20 arrangementer. Bl.a. 

emner, fra profit på velfærd, ungdomskri-

minalitetsreformen, nye former for udsat-

hed til styrkelse af praksis og politik på 

handicapområdet. 

 

 

Indtryk, indsats og oplevelser fra bestyrel-

sesmedlemmer: 

Hvorfor er det vigtigt at deltage?  

”Jeg synes det er vigtigt, at vi deltager i 

Folkemødet fordi, vi dermed er med til at 

sætte vores fag og faglighed i spil til de-

batter, events og i snakke med folk, man 

møder. Det er vigtigt, at vi fortæller om 

os selv (socialpædagoger og Socialpæda-

gogerne) og det er vigtigt at vi også lytter 

til andre og selv får noget med hjem. Jeg 

bliver i høj grad klædt bedre på til efter-

følgende at deltage i diskussioner om vo-

res fag, faglighed, socialpolitik og vores 

arbejdsvilkår, ved at være til Folkemødet. 

Det er samtidig også vigtigt for mig, at vi 

netværker med de andre foreninger, orga-

nisationer, politikere, fagpersoner og an-

dre helt almindelige mennesker, der er 

med til Folkemødet. Det kan vi gøre brug 

af i lang tid efter vi er kommet hjem 

igen.”  

 

”Det er vigtigt at vi deltager, for at stille 

og besvare spørgsmål, samt åbne døre til 

nye samarbejdspartnere. Vi kan som re-

præsentanter for Socialpædagogerne 

Nordsjælland gøre vores fag og faglighed 

synlig”. 

 

FN’s 7 verdensmål 
 

1. Liv og Sjæl 

2. Lov og Orden 

3. Arbejde og Vækst 

4. Klima og Energi 

5. Ø og Land 

6. Mad og Mening 

7. Danmark i Verden 
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 Hvilken aktivitet / arrangement gjorde 

mest indtryk? 

”Jeg var til en event der handlede om 

man skal skabe profit på at lave bosteder 

for handicappede. Det var en rigtig spæn-

dende og meget relevant event at være 

til. Først var der lidt oplæg og efterfølgen-

de debat om emnet og de forskellige kon-

sekvenser det kan have. Det var meget 

tankevækkende og også til tider skræm-

mende at høre de argumenter, der kom i 

spil. Der blev snakket om, at det jo ofte er 

kommunerne der henviser til eksempelvis 

bosteder og at kommunernes penge ikke 

bør gå til at private ”firmaer” bliver rige 

på den baggrund. De private steder ses 

også en tendens til at ansætte ufaglærte 

frem for uddannet personale, da de er bil-

ligere og der er det der bliver det afgøren-

de.”  

”Jeg var også til en event om hvor tæt vi 

er på ligeløn? Der var lavet forskellige ca-

ses som en erhvervsleder, Dansk arbejds-

giverforening og en politiker skulle forhol-

de sig til. Casene var lavet og blev læst af 

forskellige forbundsformænd. Det var en 

event, hvor der kom konkrete tal og pro-

center på bordet og hvor der blev talt om 

mandefag og kvindefag, deltidsansættel-

ser mm. Der blev talt om, at det handler 

meget om økonomi og et politisk ønske og 

prioritering, for at ændre på det. Der blev 

snakket om, at det er et emne der igen 

skal sættes fokus på, til de fremtidige 

overenskomstforhandlinger.” 

”Folkemødets åbnings-Walk&Talk – en fol-

kevandring med dialog om ”De 17 ver-

densmål”, som gav mange reflektioner og 

samarbejdsmuligheder”. 

Hvordan vil du bruge dine erfaringer i be-

styrelsesarbejdet? 

”Jeg vil og gør allerede brug af mine erfa-

ringer på Folkemødet, når jeg kommer i 

snak med andre fagpersoner på området 

eller politikere i eksempelvis kommunen, 

som skal til at prioritere fremtidige ind-

satser og budget. Jeg bruger også mine 

oplevelser på Folkemødet til at have en 

generel større viden om de ting, jeg var 

inde og høre noget om. Jeg bruger det, 

når vi mødes i bestyrelsen, at vi har væ-

ret afsted nogle stykker sammen og har 

fået et større kendskab til hinanden. Når 

vi mødes i Hovedbestyrelsen, har jeg og-

så allerede delt mine erfaringer med re-

præsentanter fra de andre kredse. Jeg 

har også et par ideer til mulige fremtidige 

emner og events som Socialpædagogerne 

kan overveje til de kommende Folkemø-

der, for at fortsætte synlighed og dialogen 

med andre om vores fag og faglighed.”   

”Jeg bruger min deltagelse som en ud-

dannelse i at blive set og hørt og til at 

være en synlig repræsentant for Social-

pædagogerne Nordsjælland”. 

 

 

FREMTIDIGT ARBEJDE 
—det gør kredsen fremover 

 

 Kredsbestyrelsen ønsker at være 

repræsenteret på Folkemødet  

 Bornholm 2020. 
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Et stærkt samfund bygger på en stærk offent-

lig sektor  

Vi har alle sammen brug for en velfunge-

rende offentlig sektor. Når vi sender vores 

børn i daginstitution eller skole, når vi ud-

danner os, eller når vi bliver arbejdsløse 

syge og ældre. Et samfund med vækst og 

velfærd bygger på en stærk offentlig sek-

tor.  

 

Vi kæmper for din løn og ansættelsesvilkår 

Tryghed og fuld beskæftigelse bliver udfor-

dret af ulovlig og underbetalt arbejdskraft. 

Fagbevægelsens Hovedorganisation arbej-

der for at sikre, at vores succesfulde afta-

lemodel med overenskomster fortsat er 

den måde, vi regulerer løn- og ansættel-

sesvilkår på. Vi sikrer, at overenskomster-

ne og lovgivningen på arbejdsmarkedet 

bliver overholdt. 

 

FTF og LO har haft meget forskellig måde 

at organisere sig lokalt. Kreds Nordsjæl-

land har hidtil været en del af LO Hoved-

staden. Den nye lokalstruktur vil kunne få 

betydning for udpegninger i MED-udvalg i 

hhv. kommuner og region. 

 

Etablering af lokalstruktur 

FH’s kongres har fastlagt principper for 

den lokale struktur og der skal frem mod 

2021 etableres en ny lokal struktur – som 

for kredsens vedkommende kommer til at 

erstatte LO-Hovedstaden, som vi pt. er 

medlem af. 

 

Du kan læse mere om FH på: https://

fho.dk/om-fagbevaegelsens-

hovedorganisation/ 

Ny fælles hovedorgani-

sation 
 

FH / Fagbevægelsens Hovedorganisation  

Den 1. januar 2019 blev de tidligere ho-

vedorganisationer LO og FTF sammenlagt. 

FH er tænkt som Danmarks største og 

stærkeste tværfaglige fællesskab. FH orga-

niserer faglige organisationer, der repræ-

senterer 1,4 millioner lønmodtagere. FH 

kæmper for job og uddannelse til alle, for 

et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et 

trygt, demokratisk og solidarisk samfund. 

FH arbejder inden for 6 politiske indsats-

områder. 

 

Arbejdsmiljø: Gode arbejdspladser gennem 

hele livet 

Vi skal alle have et arbejde, hvor vi trives, 

og hvor vi ikke risikerer at komme til ska-

de, bliver syge eller nedslidte. Det er vigti-

gere end nogensinde før med de nye refor-

mer, der holder os længere på arbejds-

markedet. 

 

Beskæftigelse: Vi kæmper for tryghed og job 

til alle 

FH kæmper for gode job og efteruddannel-

se til alle. Vi kan og skal alle bidrage til 

vores unikke fællesskab og sammen skabe 

vækst. Vi vil styrke lønmodtagerne i en tid 

med digitalisering og udenlandsk arbejds-

kraft og skabe tryghed ved at styrke vores 

unikke dagpengesystem. 

 

Uddannelse: Vi skal vinde på at være godt 

uddannede 

Uddannelse er selve forudsætningen for, at 

vi også i fremtiden har et samfund med 

vækst og velfærd.    

 

EU og internationalt: Lønmodtagernes stem-

me - også uden for DK 

Tech-giganter buldrer derudaf og tjener 

ufattelige summer. Samtidig kan alt for 

mange ikke leve af deres løn. Også i Dan-

mark mærkes presset fra udenlandsk ar-

bejdskraft og udbredelse af usikre ansæt-

telsesvilkår. FH kæmper i EU og på globalt 

plan for at styrke lønmodtagerne. 
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