
Socialpædagogerne
NORDSJÆLLAND

Generalforsamling 
Torsdag 14. oktober 2021 

kl. 15.00 – 21.00

Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød

Fhv. roer Mette Bloch 
fortalte på et digitalt 
TR-møde om motivation
og om at nå de mål, 
man sætter sig. 



Generalforsamlingsperioden 2019-2021 har været 
både spændende og anderledes. Dels fordi det social-
pædagogiske fag forandrer sig, og vi som fagforening 
konstant arbejder med at tilpasse os vores medlem-
mers ønsker og behov. Dels på grund af coronaen, som 
har præget mange af vores aktiviteter.

Generalforsamlingen i november 2020 blev afviklet 
digitalt. Det lod sig gøre, da vi havde en minimums-
dagsorden uden valg, beretning og økonomi, der 
skulle vedtages. Et humoristisk og aktuelt oplæg ved 
Jon Kjær Nielsen om arbejdsfællesskaber på trods af 
afstand bidrog til en god aften. 

På generalforsamlingen i 2019 blev jeg valgt til ny 
kredsformand efter 15 års ansættelse i et bofællesskab 
i Furesø Kommune. Jeg har været meget optaget af 
at komme godt i gang med arbejdet i kredsen og på 
kredskontoret samt med det politiske arbejde for med-
lemmernes arbejdsvilkår og udvikling af fagligheden. 

Som ny kredsformand havde jeg glædet mig til at 
komme rundt til arbejdspladser i kredsen for at hilse 
på og lære dem at kende, men på grund af coronapan-
demien har vi ikke kunnet gennemføre særlig mange 
arbejdspladsbesøg. Det bliver formentlig muligt igen 
fra efteråret 2021 og forhåbentlig også i hele 2022. 

Hele verden har været påvirket af coronapandemien, 
både privat og arbejdsmæssigt. Socialpædagoger 
spillede som personale i første geled en central faglig 
rolle. Stort set alle medlemmer var på arbejde, mens 
store del af landet var lukket ned. Denne indsats 
har høstet stor ros fra politikere – lokalt, regionalt 
og på Christiansborg – og det har været en tydelig 
demonstration af dygtige ledere og socialpædagogers 
suveræne evne til at levere faglighed og finde lokale 
løsninger. Ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljøre-
præsentanter og kredse har samarbejdet med kom-
munale og regionale arbejdsgivere om dette. På meget 
kort tid faldt et stort antal lokale aftaler på plads, som 
dels sikrede arbejdsgiverne den fornødne fleksibilitet, 
dels ordentlige løn- og arbejdstidsforhold for vores 
medlemmer.

Velkommen til 
generalforsamling

Kredskontoret holdt åbent i hele perioden, hvor store 
dele af landet lukkede ned. Det var vigtigt for os at 
være tilgængelige for vores medlemmer, som fort-
sat udøvede værdifuldt arbejde med borgerne. Dog 
arbejdede medarbejderne på kredskontoret på skift 
hjemmefra for at mindske risikoen for smitte. Det blev 
en læreproces for mange af os at finde nye måder at 
arbejde på. 

Mange planlagte medlemsaktiviteter måtte desværre 
aflyses eller udskydes, og enkelte arrangementer har 
vi afviklet digitalt. Det er nyt, så det har været en lære-
proces for os og nok også for medlemmerne. Læringen 
har indtil nu været, at det digitale format egner sig til 
noget, men bestemt ikke alt.

På kredskontoret har vi ændret lidt i personalesam-
mensætningen, så vi er gået fra tre til fire faglige 
konsulenter. 1. juli 2020 ansatte vi Tue Bjerborg som 
ekstra faglig konsulent og erstatning for faglig sagsbe-
handler Anja Jensen, som stoppede hos os. Det har vi 
gjort for at styrke os i forhold til behandlingen af med-
lemssager og de lønforhandlinger, kredsen varetager. 

I 2021 fylder Socialpædagogerne 40 år – og kunne for 
nylig byde velkomme til medlem nr. 40.000. Jubilæet 
er og bliver fortsat markeret på forskellige måder, både 
centralt i forbundet og lokalt i kredsen. I 40 år har vi 
socialpædagoger brugt vores faglighed til at støtte 
udsatte børn, unge og voksne til at leve deres liv. Både 
dem, der altid har stået udenfor, og dem, der lige er 
faldet igennem. Vi har kæmpet, tabt og sejret. Vi har 
grædt, og vi har grinet sammen. Vi fejrede derfor i 
første omgang 40 årsjubilæet ved at invitere alle kol-
leger til at skabe vores jubilæumsplakat og sammen 
illustrere, hvad der gør os til os. Det er der kommet en 
farverig plakat ud af, som medlemmerne kan down-
loade eller købe. 

I kredsen blev jubilæet markeret med et medlemsar-
rangement 29. september, hvor Jesper Vaczy holdt 
oplæg om fagets historie, og Mathilde Falch gav 
fortællekoncert. 

Med venlig hilsen
Lene Ek Christensen
kredsformand

2



Håb om, at flere arbejdspladser 
får øje på initiativpuljen 

Siden kongressen i 2018 har  
Socialpædagogerne afprøvet nye 
metoder til at sætte medlemmerne 
i fokus samt skabe værdi og enga-
gement gennem medlemsprojektet  
Vi er Socialpædagogerne. Kongres-
sen i 2020 vedtog at videreføre  
projektet og fortsætte med at af-
søge, hvordan vi som fagforening 
bedst holder fingeren på pulsen i 
forhold til medlemmernes forvent-
ninger og behov. 
 I den kommende kongresperiode 
skal vi således skabe mulighed for 
endnu flere måder, hvorpå man som 
medlem kan deltage og engagere sig 
i Socialpædagogerne. Vi skal styrke 
rammerne for, at medlemmer med 
idéer til at gøre en forskel for faget 
og fagforbundet får mulighed for 
at omsætte disse til konkrete ini-
tiativer. Vi skal fortsat afprøve nye 
medlemstilbud og tiltag, som gør os 
klogere på medlemmernes ønsker 
og udbytte. Og vi skal fortsætte ud-
viklingen af et fagforbund, som er 
lyttende og tilgængeligt for medlem-
merne der, hvor de er. 
 I august 2021 mødtes kongresde-
legationerne til en konference om, 
hvordan beslutningen udmøntes lo-
kalt i kredsene og centralt i forbun-
det. 

Det har vi gjort 
I kredsen har vi allerede sat gang i en 
række aktiviteter, der skal virkelig-
gøre Vi er Socialpædagogerne lokalt. 
 Bestyrelsen har nedsat to nye 
udvalg med fokus på hhv. kom-
munikation og medlemsmøder og 
aktiviteter. Vi har taget initiativ til 
café-debatmøder og startet netværk 

for mindre faggrupper, f.eks. social-
pædagoger, der arbejder med ældre 
og demente, samt for pædagogiske 
konsulenter. Vi har også styrket ind-
satsen omkring TR-netværk i kom-
munerne. 
 Kredsen har desuden lavet opkald 
til et antal medlemmer op til forskel-
lige begivenheder og arrangementer 
samt til tillidsrepræsentanter for at 
ajourføre registreringen af medlem-
mer i forhold til deres arbejdsplad-
ser. 

Kun få søger penge fra 
initiativpuljen
I 2021 har fem arbejdspladser i 
kredsen søgt penge fra forbundets 
initiativpulje til faglige og sociale ak-
tiviteter. To af dem har fået bevilget 
penge og kan arbejde videre med de 
planlagte aktiviteter. 
 Det er altså ikke mange af vores 
arbejdspladser, der søger penge fra 
initiativpuljen. Om det skyldes travl-
hed, manglende behov eller for lidt 
information, må vi overveje inden 
næste ansøgningsrunde.  

Vi så gerne, at flere fik lyst til at søge 
puljen, så arbejdspladser i Kreds 
Nordsjælland også kan få del i de 
fælles midler. 

Socialpædagogernes pris 
Som noget nyt fik medlemmerne i 
2020 mulighed for at indstille kolle-
ger eller en arbejdsplads til Socialpæ-
dagogernes Pris på 30.000 kr., som 
uddeles hvert andet år på kongres-
sen. Det resulterede i 121 indstillinger, 
heraf fem fra Kreds Nordsjælland.  
 Prisen blev vundet af Aktivitet og 
Udvikling i Viborg Kommune (aktivi-
tetstilbud til ældre).

VI ER SOCIALPÆDAGOGERNE

Medlemsmøder 
og netværk er 
blandt de lokale 
initiativer

Medlemsprojektet spænder over en lang række initiativer og medlemstilbud, 
blandt andet:

•  Initiativpuljen, hvor du kan søge op til 10.000 kr. til faglige eller sociale 
aktiviteter på din arbejdsplads.

•  Medlemspulsen, hvor du kan tilmelde dig et panel og fire-otte gange årligt 
deltage i en spørgeskemaundersøgelse pr. mail. Der bliver spurgt om hold-
ninger til aktuelle emner og lyttet til din viden og erfaring inden for den 
socialpædagogiske verden.

•  Socialpædagogernes medlemsråd, der inviterer dig til at være med til at 
udvikle værdiskabende aktiviteter og indsatser for andre medlemmer. Selv 
om du måske ikke bruger din fagforening i hverdagen, kan du komme med 
dit perspektiv på Socialpædagogernes arbejde. 

•  Læringsdagen #StoltSocialpædagog. To identiske læringsdage i hhv. Køben-
havn og Aarhus for dig, der ønsker at komme tættere på dit forbund, styrke 
oplevelsen af at være en del af et fællesskab og blive klædt på til faglig eller 
fagpolisk deltagelse. 

•  Stressvejledning i kredsen. Hver kreds har tilknyttet en faglig konsulent, 
som har deltaget i et stressvejlederforløb og tilbyder samtaler om stress-
håndtering. 

•  Tilbud om cv- og ansøgningstjek. Leder du efter nyt job, kan Socialpædago-
gerne give dig sparring i forhold til din ansøgning og dit cv.

Vi er Socialpædagogerne

Vi er Socialpædagogerne 
handler om at holde fingeren på 

pulsen i forhold til medlemmernes 
forventninger og behov. 
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Vores tillidsrepræsentanter 
rykker fagforeningen tættere på 
medlemmerne 

Tillidsrepræsentanterne er fagfor-
eningens ”ansigt” på arbejdspladser-
ne og er derfor kernen i vores fagpo-
litiske arbejde. Deres indsats er helt 
afgørende for det enkelte medlem. 
Derfor er det vigtigt at sikre, at til-
lidsrepræsentanterne er godt klædt 
på til opgaven. 
 Samtidig er det vigtigt, at så man-
ge arbejdspladser som muligt har 
en tillidsrepræsentant. 1. august i år 
havde vi i alt 74 valgte tillidsrepræ-
sentanter i kredsen.

Sådan bakker vi 
tillidsrepræsentanterne op 
Fire gange årligt afholder kredsen 
et introkursus for nyvalgte tillidsre-
præsentanter. Her præsenteres de 
nyvalgte for kredsen, fordelingen 

TILLIDSREPRÆSENTANTERNE

af arbejdsopgaver på kredskontoret 
samt funktionen og rollen som til-
lidsrepræsentant, både i forhold til 
kredskontoret og arbejdspladsen. 
 Kredsen afholder årligt fire TR-
møder, hvor det ene både i 2020 og 
i 2021 var planlagt som et todages-
møde. Coronaen bevirkede dog, at 
det ikke var muligt at gennemføre 
disse møder, men nu satser vi på at 
afholde et todagesmøde 1. og 2. no-
vember i år. 
 Ud over den faste kontakt og spar-
ring med kredskontoret tilbydes alle 
tillidsrepræsentanter hvert andet 
år en udviklingssamtale om rollen, 
samarbejdet og funktionen.
 To gang om året afholder kredsen 
TRIO-møder, hvor tillidsrepræsen-
tanter, arbejdsmiljørepræsentanter 
og ledere mødes til oplæg om rele-
vante emner. 
 På grund af coronaen er mange 
af de planlagte TR-møder desværre 

Kredsformand 
Lene Ek Christensen (t.v.) 

besøgte Klintegården 
i maj 2020, da 

Maj-Britt Diamant blev 
valgt som ny tillids-

repræsentant for sine 
kolleger. 

Fagforeningen på 
arbejdspladsen

blevet aflyst eller ændret. De har 
som alt andet måtte passes ind i for-
hold til samfundets retningslinjer. 
 Nogle møder er blevet afholdt 
som korte digitale møder. Det har 
for nogle været en nemmere måde 
at deltage i et møde på, men svæ-
rere for andre. Dog er det tydeligt, at 
det ikke helt kan det samme som et 
fysisk møde i forhold til at komme i 
dialog og dele oplevelser og erfarin-
ger med hinanden. 

TR-netværk sikrede dialogen 
under coronaen
Kredsen har i en del år haft TR-net-
værk i nogle kommuner, og de sene-
ste to år har vi etableret TR-netværk 
i flere kommuner. 
 I perioden, hvor det var umuligt at 
afholde TR-møder, blev det vigtig at 
komme i dialog med tillidsrepræsen-
tanterne på anden vis, og her spil-
lede TR-netværkene en vigtig rolle.
 I mange måneder var vi også nødt 
til at afvikle TR-netværksmøder digi-
talt og oplevede i en periode større 
deltagelse i de digitale møder end i 
de fysiske. Men da vi i foråret 2021 
igen kunne mødes fysisk, var der 
enighed om, at det er at foretrække 
som den primære mødeform. 
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OVERENSKOMST 2020 OVERENSKOMST 2021

Trods svære odds blev reallønnen 
sikret på det offentlige område

I lang tid var der tvivl om, hvad der 
skulle ske med OK21-forhandlinger-
ne for offentligt ansatte, da corona-
situationen skabte usikkerhed om 
de økonomiske forudsætninger for 
forhandlingerne. 
 Det endte dog med, at der blev 
forhandlet overenskomster, men 
inden for en begrænset økonomisk 
ramme. 
 Socialpædagogerne kæmpede for 
et godt resultat og ikke mindst for 
en sikring af medlemmernes realløn.

Grundige forberedelser lokalt
Op til forhandlingerne var kredsen 
som sædvanlig i dialog med med-
lemmerne om deres ønsker til den 
kommende overenskomst, dels gen-
nem vores tillidsrepræsenter, dels på 
et digitalt medlemsmøde 17. septem-
ber. 
 Vi mødtes coronasikkert på Sky-
pe og talte om, hvilke krav kredsen 

skulle sende ind. En af kredsens fag-
lige konsulenter ridsede baggrunden 
for forhandlingerne op og styrede 
debatten. 
 25. november afholdt vi general-
forsamling, ligeledes digitalt, hvor 
kredsen udtog de krav, som blev 
sendt videre til behandling i hoved-
bestyrelsen. Tak til de omkring 30 
deltagere for debat og bidrag til 
overenskomstudspillet. 
 Forud for urafstemningen afholdt 
kredsen endnu et digitalt medlems-
møde om resultatet af forhandlin-
gerne. Forbundsformand Benny 
Andersen fortalte om de indgåede 
aftaler og svarede på spørgsmål. Vi 
kunne med tilfredshed konstatere, 
at de fleste af kredsens krav var ble-
vet imødekommet og indarbejdet i 
det endelige resultat.

Et rungende ja til overenskomstfor-
nyelsen på det private område

Et stort flertal af medlemmerne bak-
kede op om overenskomstresultatet 
på det private område. Andelen af 
ja-stemmer var 87 procent, efter at 
forliget havde været til urafstem-
ning blandt de stemmeberettigede 
medlemmer. Aftalen omfatter 1.000 
medlemmer af Socialpædagogerne, 
og 26 procent af dem deltog i uraf-
stemningen.
 Aftalen er en del af den samlede 
overenskomstløsning mellem FH-
organisationerne og Dansk Erhverv, 
som omfatter over 600.000 løn-
modtagere. Alt i alt stemte 79,8 pro-
cent ja til resultatet, og også stem-
meprocenten på 56,7 var rekordhøj.

Det opnåede vi
Aftalen indeholder blandt andet:

•  Fritvalgskontoen, den særlige 
opsparing, øges i overens-
komstperioden fra to til fem 
procent. Pengene kan f.eks. 
udbetales som løn, pension, 
løn under barns sygdom eller 
ferie.

•  Bedre betaling for aften- og 
weekendarbejde.

•  Mulighed for yderligere én 
fridag ved barns sygdom.

•  Mere forældreorlov. Mulighed 
for otte ugers barselsorlov 
med løn til en anden forælder 
end moderen.

•  Bedre vilkår for tillidsrepræ-
sentanter, så de kan deltage i 
møder og kurser med fuld løn.

Overenskomst-
forhandlinger 
i coronaens tegn

Det opnåede vi
De vigtigste resultater af overens-
komstforhandlingerne:

•  Alle medlemmer er sikret en 
lønstigning over de næste tre 
år. For de fleste vil måneds-
lønnen i oktober 2023 være 
steget med omkring 1.600 kr.

•  Ekstra lønstigning til ”de 
erfarne” med over 10 års 
anciennitet. Deres månedsløn 
vil i oktober 2023 være steget 
med godt 1.800 kr. (Gælder 
basisgruppen på døgnoverens-
komsten).

•  Pensionen stiger i perioden, 
og som noget nyt begynder 
man så småt også at optjene 
pension af aften-, nat- og 
weekendtillæg.

•  Ligelønspulje, der skal rette 
op på den urimelige lønforskel 
mellem kvinde- og mandsdo-

Dialogen om ønsker og krav til 
Overenskomst 2021 foregik digitalt 

ligesom mange af kredsens øvrige 
aktiviteter under coronanedlukningen.

minerede fag. Socialpædago-
gernes andel i ligelønspuljen 
på det kommunale område er 
7,4 mio. og på det regionale 
område 2,4 mio. kr.

•  Kompetenceudvikling. Der er 
afsat penge til kompetencefon-
dene, så man kan søge op til 
50.000 kr. i støtte til kompe-
tencegivende efteruddannelse.

•  Tryghedspulje. Hjælp til med-
arbejdere, der er blevet afske-
diget som følge af besparelser, 
til at komme videre i deres 
arbejdsliv. Hjælpen ydes i form 
af støtte til efteruddannelse, 
karrieresparring eller individuel 
rådgivning. Gælder nu også for 
regionalt ansatte.

•  Arbejdsmiljø. Blandt andet en 
ny uddannelse i ledelse af psy-
kisk arbejdsmiljø til ledere og 
en fælles uddannelse i psykisk 
arbejdsmiljø for TRIO’en.

Rekordstor 
opbakning
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Det store løngab mellem kvinde- 
og mandefag kalder på en politisk 
løsning

Med overenskomsterne for de næste 
tre år på plads venter arbejdet med 
at udvikle de indsatser, der er aftalt 
i OK21, blandt andet en ny arbejds-
miljøuddannelse i psykisk arbejds-
miljø og nye redskaber til en senior-
politik, så medlemmerne kan trives 
gennem hele arbejdslivet. 
 Dertil kommer den almindelige op-
følgning i forhold til medlemmernes 
løn- og arbejdsvilkår, ikke mindst de 
årlige lokale lønforhandlinger på ar-
bejdspladserne. 

Lønefterslæb skal rettes op 
Den vigtigste opgave bliver dog at 
komme af med det urimelige lønef-
terslæb, som præger de kvindedomi-
nerede faggrupper på det offentlige 
arbejdsmarked. 
 Sygeplejerskernes to gange nej 
til overenskomstresultatet og deres 
strejke, der varede 10 uger hen over 
sommeren, har sat fokus på ligeløns-

OPFØLGNING PÅ OVERENSKOMST 2021

En fælles indsats for ligeløn

problemet og understreget behovet 
for et opgør med Tjenestemandsre-
formen fra 1969, der lagde grunden 
til det fortsatte løngab mellem tradi-
tionelle mande- og kvindefag på det 
offentlige arbejdsmarked.

Politikerne må på banen 
Ligelønspuljen, der var et resultatet 
af overenskomstforhandlingerne, lø-
ser langtfra problemet alene. Dertil 
er lønforskellen for stor.
 Derfor har medlemmerne af de 
offentligt ansattes forhandlingsud-
valg, som forbundsformand Benny 
Andersen er medlem af, givet hinan-
den håndslag på, at de i fællesskab 
skal forsøge at få folketingspoliti-
kerne på banen.
 Det var politikerne, der med Tje-
nestemandsreformen i sin tid skabte 
skævheden, og derfor skal de også 
være med til at rette op på den i 
samarbejde med fagforbundene.

Rod i forældede kønsroller 
Tjenestemandsreformen fra 1969 
rangordnede de traditionelle man-

Kredsen deltog i demonstrationen 
for ligestilling og ligeløn foran 
Christiansborg på kvindernes 

internationale kampdag 
8. marts 2020. Et emne, der blev 

ekstra varmt i forbindelse med 
Overenskomst 2021.

de- og kvindefag i et lønsystem, som 
gælder den dag i dag. Kvindefag, 
f.eks. socialpædagoger, blev placeret 
i bunden ud fra tanken om, at kvin-
dens løn var et supplement til man-
dens, der dengang stadig blev set 
som familiens hovedforsøger. Trods 
gode hensigter er modellen ikke ble-
vet revideret siden.
 I foråret samlede et borgerforslag 
om afskaffelse af Tjenestemandsre-
formen – stillet på Kvindernes Inter-
nationale Kampdag 8. marts – de 
fornødne 50.000 underskrifter, som 
sikrede, at det skulle behandles i 
Folketinget. Desværre blev forslaget 
nedstemt, både ved 1. og 2. behand-
ling. 
 Men kampen fortsætter, og vo-
res forbundsformand har gentagne 
gange peget på vigtigheden af, at 
et samlet forhandlingsfællesskab – 
som politikerne er nødt til at lytte til 
– går til Christiansborg med et bud 
på en løsning.
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Den social- og 
specialpædagogiske faglighed skal 
styrkes til gavn for borgerne

I august 2020 afholdt Socialpæda-
gogerne Socialpolitisk topmøde. Et 
væld af politikere deltog, og der var 
mange holdninger til, hvordan frem-
tidens socialpædagoger skal uddan-
nes. En del mente, at specialiserin-
gen skal styrkes.
 Det er vi helt enige i og håber at 
lykkes med. Lige nu er Uddannelses- 
og Forskningsministeriet i gang med 
at evaluere pædagoguddannelsen. 
Vi bidrager til processen og spiller 
ind med elementer, som kan styrke 
vores fag og den socialpædagogiske 
specialisering.

UDDANNELSE 

 Det gør vi af mange grunde. En 
af dem er, at den enkelte borger 
har brug for bedre og mere målret-
tet støtte. Det får de ved, at vi giver 
socialpædagogerne en bedre uddan-
nelse. Vi skal sikre, at fremtidens so-
cialpædagoger er rustet til de opga-
ver, de møder. Desuden skal vi sikre, 
at uddannelsen er attraktiv, så den 
kan tiltrække nye folk til faget.

Skru op for fagligheden
Det kræver først og fremmest, at der 
skrues op for social- og specialpæda-
gogisk faglighed, metoder og teore-
tisk viden på uddannelsen. Der skal 
også flere undervisningstimer og 
ressourcer til – og gerne langt flere 
undervisere fra socialpædagogisk 
praksis.

Behov for stærkere specialisering

Kredsen engagerer sig i 
kampen for en bedre specialisering 

på pædagoguddannelsen 
og besøger jævnligt uddannelses-

stederne – som her ved 
dimissionen i juni på KP Campus 

Nordsjælland, hvor vi sammen
 med BUPL ønskede de 

nyuddannede pædagoger til lykke 
med uddannelsen.

Kun på den måde kan vi sikre, at der 
kommer en klar professionsidentitet 
for de nye studerende, og at vi der-
med giver de studerende en bedre 
platform at stå på. De skal have et 
fagsprog og en identitet som social-
pædagoger, hvor det er afgørende 
for dem, at de har taget netop den 
specialisering på uddannelsen. For 
en pædagog er ikke bare en pæda-
gog.
 Derfor klør vi på for at sikre, at vi 
får en uddannelse, der ruster kom-
mende kolleger til de spændende og 
komplekse opgaver, de står over for. 
Og for at sikre, at langt flere finder 
vej til vores fantastiske fag.
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Bred enighed om, at der er alt 
for få uddannede socialpædagoger 
på vores arbejdspladser 

Socialpædagogerne lavede i foråret 
2021 en undersøgelse, der viser, at 
når et udsat barn anbringes på en 
døgninstitution, er det ingen selvføl-
ge, at hovedparten af det personale, 
barnet møder i sin nye dagligdag, er 
socialpædagoger – eller uddannede 
i det hele taget. På tværs af alle dan-
ske kommuner er kun 57 procent af 
personalet uddannede socialpæda-
goger, mens hele 26 procent er ikke-
uddannede.
 Hvis en voksen med et udviklings-
handicap eller en sindslidelse visite-

FAGET OG FAGLIGHEDEN

Socialpædagogiske job til 
socialpædagoger

res til et kommunalt botilbud, har 
vedkommende heller ingen garanti 
for at være omgivet af socialpæda-
gogisk personale. For her er blot 47 
procent uddannede socialpædago-
ger, mens 22 procent er ikke-uddan-
nede.
 Efter Socialpædagogernes afdæk-
ning af personalesammensætningen 
på de kommunale og regionale ind-
satser for børn, unge og voksne med 
særlige behov – på tværs af fagom-
råder og typer af tilbud – er billedet 
klart: Kun godt hver anden ansat er 
socialpædagog.
 Det er desværre også et billede 
vi kan genkende her i kredsen. Vi 
er i dialog med flere kommuner om, 

hvordan problemet kan løses, og det 
er ikke kun et spørgsmål om penge. 
 Uddannelse af medhjælpere kun-
ne være en løsning, for et af proble-
merne er, at færre søger ind på pæ-
dagoguddannelsen.
 Alt i alt er konsekvensen, at alt for 
mange udsatte borgere ikke får den 
målrettede og faglige støtte, de har 
brug for.

Lev-formand: Alarmerende udvikling
Socialpædagogerne er ikke alene om 
at bekymre sig over dette. 
 Det samme gør man i organisatio-
nen Lev, der repræsenterer 50.000 
mennesker med udviklingshandicap 
og deres pårørende. 

Kun omkring hver anden ansat i de 
kommunale og regionale tilbud til børn, 
unge og voksne med særlige behov 
er uddannet socialpædagog. 
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Lev-formand Anni Sørensen finder 
det alarmerende, at det står så grelt 
til med andelen af uddannede so-
cialpædagoger på botilbuddene, og 
mener, at konsekvensen kan blive 
markant dårligere leve- og udvik-
lingsvilkår for de berørte borgere. 
Hun understreger dog, at der også 
findes ikke-uddannede medarbejde-
re, der yder en stor og vigtig indsats.
 – Men det handler om, hvorvidt 
der er grundlag for et solidt og ud-
viklingsorienteret fagligt miljø, og 
her spiller andelen af uddannede 
pædagoger – samt en stærk faglig 
ledelse –en vigtig rolle for kvaliteten 
af indsatsen, mener hun. 

Ekspert: En katastrofal tendens
Ifølge Knud Aarup, tidligere direktør 
i Socialstyrelsen, er andelen af so-
cialpædagogisk personale afgørende 
for, at indsatserne virker:
 – Staten hælder over 50 mia. kr. 
ind i det specialiserede socialområde 
hvert eneste år. Det skulle der gerne 
komme selvberoende og livsduelige 
børn og unge ud af. Men hvad nyt-
ter det, når vi har en kultur, hvor det 
er muligt for gud og hver mand at 
tage sig af dem? Det er en katastro-
fal tendens, der illustrerer, at vi ikke 
tager målgruppen alvorligt.

Han ønsker et opgør med idéen om, 
at socialpædagogisk arbejde sagtens 
kan udføres af andre end socialpæ-
dagoger. Alternativet er, at vi bliver 
ved med at hælde penge og livsmu-
ligheder ud ad vinduet, mener han.

KL: Tilbud bør være drevet 
af høj faglighed
I Kommunernes Landsforening (KL), 
erkender formand for KL’s Løn- og 
Personaleudvalg Michael Ziegler, at 
kommunerne har brug for flere so-
cialpædagoger på det specialiserede 
socialområde, og at den høje andel 
af ufaglærte er en særskilt udfor-
dring.
 Han konstaterer, at der på det so-
cialpædagogiske område er en mar-
kant højere andel af timelønnede 
ufaglærte end på andre fagområder 
– med forskelle kommunerne imel-
lem. Uden at byde på vægtningen 
mellem uddannede og ufaglærte 
fastslår han, at socialpædagogiske 
arbejdspladser grundlæggende skal 
have en hovedvægt af fagligt kom-
petent personale, og at tilbuddene 
skal være drevet af høj faglighed. 
Han peger på, at fagligheden også 
kan bygges op ved kompetenceud-
vikling og videre- og efteruddannel-
se.

Derfor er en ekstra indsats for at 
organisere og fastholde medlemmer 
fortsat vigtig 

En høj organiseringsprocent og der-
med flere medlemmer gør os til en 
stærkere fagforening. Ikke mindst 

ORGANISERING

Medlemsudviklingen 
i Kreds Nordsjælland 

ÅR ANTAL MEDLEMMER

Januar 2020 2968

Januar 2021 2962

August 2021 2947

Socialpædagogerne: 
Indfør uddannelseskrav
Ifølge Socialpædagogernes formand 
Benny Andersen ligger løsningen på 
problemet lige for: at stille krav om 
uddannelse på socialområdet.
 På socialpædagogiske arbejds-
pladser skal de ansatte være social-
pædagoger, dvs. personale, der har 
taget uddannelsen til pædagog – og 
siden 2014 med specialisering i so-
cial- og specialpædagogik.
  Hvis et tilbud ansætter medarbej-
dere med andre fagligheder eller på 
baggrund af deres erfaring, skal det 
ske ud fra en konkret faglig vurde-
ring. Samtidig skal uddannelseskra-
vet være en forudsætning for god-
kendelse og drift af opholdssteder 
og døgntilbud for børn og unge samt 
botilbud til voksne, mener forbunds-
formanden.
 Når vi i kredsen mødes med poli-
tikere, forvaltninger, organisationer 
og andre beslutningstagere, benyt-
ter vi enhver lejlighed til at nævne 
behovet for at ansætte uddannet 
personale, og at det skal prioriteres 
for at sikre den høje faglige kvalitet, 
som alle ønsker.

Jo flere vi er 
– des stærkere 
står vi

styrker det vores mandat i forhand-
linger med arbejdsgiverne og gør os 
til en mere troværdig forhandlings-
partner, når vi på medlemmernes 
vegne forhandler løn og arbejdsvil-
kår. 
 I den seneste generalforsamlings-
periode har vores medlemstal næ-
sten ikke flyttet sig. Derfor har vi 
vedvarende fokus på en ekstra orga-
niseringsindsats som supplement til 
de organiseringsaktiviteter, der er en 
naturlig del af forbundets arbejde. 
 Den ekstra indsats handler både 
om at rekruttere nye og fastholde 
nuværende medlemmer. 

Kongresprojektet Vi er Socialpæda-
gogernes fokus på at inddrage og 
skabe værdi for medlemmerne spil-
ler rigtig godt sammen med og sup-
plerer denne indsats. 
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FAGET OG FAGLIGHEDEN

Gode bud på løft af 
socialområdet

En række udspil afstikker kursen 
for den fremtidige indsats

I den forløbne generalforsamlings-
periode har en række udspil til den 
fremtidige indsats på forskellige dele 
af socialområdet set dagens lys. Ud-
spil, som hvis de gode intentioner 
føres ud i livet, kan føre til forbedrin-
ger for de udsatte børn og voksne, vi 
arbejder med på de socialpædagogi-
ske arbejdspladser.

Nyt syn på anbringelse af børn
I maj 2021 landede regeringen den 
politiske aftale Børnene Først. 
 Den er Socialpædagogerne godt 
tilfredse med, især fordi man i ud-
spillet går væk fra at se anbringelse 
af børn uden for hjemmet som en 
sidste udvej. I stedet fokuseres der 
nu på ”rette indsats til rette tid”. 
 Med den nye aftale kan anbrin-
gelse således gøres forebyggende og 
kan ske på flere forskellige måder.

Tiltrængt løft af psykiatrien
For første gang er 44 organisationer 
på tværs af psykiatrien blevet enige 
om otte konkrete anbefalinger til 
forbedringer på området. Anbefa-
lingerne, også kaldet Psykiatriløf-
tet, blev i august 2020 afleveret til 
politikerne på Christiansborg som 
et vægtigt indspil til den 10-årsplan 
for psykiatrien, som regeringen har i 
støbeskeen.
 De mange organisationer bag 
udspillet tæller både arbejdsgivere 
(kommuner og regioner), bruger- og 
pårørendeorganisationer samt fag-
lige organisationer, herunder Social-
pædagogerne. 

De otte anbefalinger handler om for-
bedringer af – og dermed investe-
ringer i – den psykiatriske indsats 
over en bred front, herunder et løft 
af både social- og behandlingspsy-
kiatrien og en bedre sammenhæng 
mellem de forskellige instanser og 
tilbud, som den enkelte borger be-
nytter sig af. 

Kvalitet i sociale indsatser
I februar 2020 satte Socialpædago-
gerne kvaliteten på det specialise-
rede socialområde på dagsordenen 
med udspillet Et liv med mulighe-
der – Kvalitet i sociale indsatser og 
hvordan vi skaber rammerne. 
 Udspillet indeholder en række for-
slag til politikerne:

–  En national specialeplan  
– bl.a. fælles kvalitetsstandarder.

–  Kvalitetsløft via uddannelseskrav 
i døgn- og botilbud.

–  En styrket socialpædagogisk  
uddannelse. 

–  Fagligt stærkere forebyggende  
og tidlige indsatser.

–  Mere kvalitet i anbringelser.
–  Et mere udviklingsorienteret 

tilsyn.
–  Helhed og sammenhæng  

– borgerinddragelse, fælles mål 
og én plan.

–  Ingen profit på velfærd  
– stærkere økonomisk regulering 
af private tilbud.

Et af kredsens bidrag til styrkelse af 
den socialpædagogiske faglighed er 
medlemsmøder, der sætter fokus på 
forskellige sider af vores mangfol-
dige fagområde. 
 På disse møder kommer eksper-
ter udefra med spændende oplæg, 
ny viden, stof til debat og eftertan-
ke – og forhåbentlig inspiration og 
nytænkning i forhold til det fag, vi 
alle brænder for. 
 Siden sidste generalforsamling 
har vi holdt seks af den type med-
lemsmøder, nogle af dem digitalt på 
grund af coronarestriktionerne: 

Min skæve opvækst
Foredrag ved Jens Arentzen om, 
hvordan vi kan gøre en afgørende 
forskel for et barn eller ung, der 
vokser op i svære omgivelser. 25. 
august 2020.

Tal en tanke – om klarhed og 
nonsens i tænkning og 
kommunikation 
Digitalt foredrag ved Vincent Hend-
ricks. 2. december 2020.

Belastningspsykologi
Digitalt fyraftensmøde ved Rikke 
Høgsted om at undgå udbrændt-
hed, medfølelsestræthed og trau-
mer ved psykisk krævende arbejde 
– og om strategisk forebyggelse af 
mental slitage. Sammen med So-
cialrådgiverne og Socialpædagoger-
ne Storkøbenhavn. 10. marts 2021.

Medlems-
møder 
med fokus 
på faget
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Arbejdsmiljøet under fortsat pres

I januar 2020 gennemførte Socialpædagogerne en stor arbejds-
miljøundersøgelse blandt medlemmerne. Sammenligninger med en 
tilsvarende undersøgelse i 2017 viser, at arbejdsmiljøet ikke har 
fået det bedre:

•  57 pct. (60 pct. i 2017) oplever et godt eller meget godt psykisk 
arbejdsmiljø.

•  29 pct. (28 pct. i 2017) oplever, at der i høj grad eller meget høj grad 
er ubalance mellem krav og ressourcer.

•  Forekomsten af mobning og uønsket seksuel opmærksomhed, pri-
mært fra borgerne, er steget. Det samme gælder arbejdsbetingede 
muskelsmerter.

•  46 pct. oplever, at der ikke er mulighed for restitution i løbet af en 
arbejdsdag.

Arbejdsmiljørepræsentanter gør en forskel
På enkelte områder er der sket forbedringer. Således siger 70 pct. (64 
pct. i 2017), at de i høj grad eller i meget høj grad føler sig klædt på til 
arbejdsopgaverne, hvilket er vigtigt i forhold til trivslen på jobbet.
 Mange flere (58 pct. mod 41 pct. i 2017) oplever i høj grad eller me-
get høj grad, at arbejdsmiljørepræsentanten gør en forskel. 

Sammen om det gode arbejdsmiljø
Socialpædagogerne har fortsat fokus på arbejdsmiljøet. På kongres-
sen i 2016 var temaet Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd, og 
på kongressen i 2020 var arbejdsmiljøet igen i centrum med over-
skriften Sammen former vi det gode arbejdsmiljø. 
 Socialpædagogerne vil arbejde for at styrke dialogen og samar-
bejdet med arbejdsgiverne om det gode arbejdsmiljø. Samtidig vil vi 
styrke arbejdsmiljørepræsentanterne i at varetage hvervet i samar-
bejde med ledelsen i MED-systemet og TRIO-samarbejdet.
 I kredsen er vi overbevist om, at solidt fagligt arbejde kun kan 
leveres, hvor arbejdsmiljøet er i orden. Derfor lægger vi stor vægt på 
at bakke vores arbejdsmiljørepræsentanter op.

Social- og specialpædagogik i 
profession og uddannelse
Pædagoguddannelsen på Køben-
havns Professionshøjskole samt 
Socialpædagogerne Storkøbenhavn 
og Nordsjælland inviterede medlem-
mer, undervisere, samarbejdspart-
nere, interessenter og studerende 
til årets konference om social- og 
specialpædagogik. Blandt emnerne 
var etik, inklusion samt socialpolitik 
og dens aktualitet for social- og spe-
cialpædagoger anno 2021. 23. marts 
2021.

Om bogen 
Ida er pisseprovokerende
Digitalt foredrag ved Rikke Smede-
gaard Hansen om at have følelserne 
med og samtidig være professionel i 
sit arbejde. 27. maj 2021. 

Stemmehøring
Digital temaaften med foredrag ved 
Jørn D. Eriksen om, hvordan man 
håndterer stemmer og forholder sig 
til stemmer som fagprofessionel.  
23. marts 2021.

FAGET OG FAGLIGHEDEN

Jens Arentzen fortalte 
på et velbesøgt medlemsmøde 
– med udgangspunkt i sin 
egen ”skæve” opvækst 
– om at gøre en forskel for børn 
og unge, der vokser op under 
svære vilkår. 
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FAMILIEPLEJERNE 

Kommunernes Landsforening 
tøver med at indgå en aftale, men 
en vunden grænsesag kan måske 
bane vejen 

Socialpædagogerne arbejder forsat 
på at få en aftale med Kommunernes 
Landsforening (KL) om familieple-
jernes løn- og arbejdsvilkår. 17. juni 
2021 blev der afholdt et møde med 
KL, hvor spørgsmålet om en over-
enskomst for familieplejerne endnu 
en gang blev drøftet.
 Ifølge forbundsformand Benny 
Andersen erkendte KL, at de nuvæ-
rende ansættelsesforhold for fami-
lieplejerne er problematiske, og at 
der er behov for forbedringer. 
 Benny Andersen oplevede større 
samarbejdsvilje end tidligere og ta-
ger det som udtryk for, at kommu-
nerne efter lang tids pres fra blandt 
andre Socialpædagogerne har ind-

set, at der er behov for markante 
forbedringer for at løse problemerne 
med at rekruttere nye familieplejere 
og fastholde de nuværende og der-
med sikre fortsat kvalitet i indsat-
sen.

Aftale lader vente på sig 
Det blev det dog ikke til en aftale i 
denne omgang. 
 KL vil afvente Folketingets videre 
arbejde med den politiske aftale Bør-
nene Først, hvor en arbejdsgruppe er 
nedsat for at se på forbedringer af 
faglig støtte og bedre arbejdsvilkår 
på plejefamilieområdet – blandt an-
det spørgsmålene om en landsdæk-
kende aflønningsmodel, retten til 
pension og længere opsigelsesvars-
ler. 
 Arbejdsgruppen skal afrapportere 
og implementere en reform af områ-
det gradvist fra 2025 og frem.
Socialpædagogerne finder det uhel-
digt, hvis arbejdsgruppen på Christi-
ansborg bliver brugt som undskyld-
ning for at vente yderligere fire år 
med at indgå en aftale. 
 Benny Andersen har derfor med-
delt KL, at det vil være bedst for alle 
parter at lande en aftale nu, da fami-
lieplejerne ikke kan være tjent med 
at vente yderligere på ordentlige  
vilkår. 

Socialpædagogerne vil fortsætte 
dialogen med KL og samtidig presse 
på i forhold til både kommunerne og 
folketingspolitikerne for at få en af-
tale på plads. 

Familieplejerne hører til hos os
En over to år lang grænsestrid med 
Serviceforbundet/ PLF har ikke gjort 
det nemmere, men i august i år fast-
slog FH’s grænsenævn omsider, at 
familieplejerne på grund af deres 
socialpædagogiske indsats fortsat 
hører til hos os. 
 Der er en glædelig afgørelse. At 
der ikke længere hersker tvivl om fa-
milieplejernes faglige tilhørsforhold 
vil givetvis styrke os i de fortsatte 
drøftelser med KL om en aftale på 
området.

Forbundet og kredsen presser
 vedvarende på for bedre løn- 

og arbejdsvilkår for familieplejerne. 
I det mere muntre hjørne er sociale 

arrangementer – f.eks. da kredsen i 
december 2020 afholdt digitalt 

julebanko for familieplejerne.

Fortsat pres for overenskomst

Fik feriepenge efter 
politianmeldelse

Bistand når der skal forhandles 
vederlag, cafémøder og det lange 
seje træk for at forbedre fami-
lieplejernes løn- og arbejdsvilkår 
hører til kredsens opgaver med at 
bakke familieplejerne op. 
Dertil kommer konkrete sager, 
som vi bidrager til at løse. 
 En af de mere usædvanlige var, 
da vi i begyndelsen af 2020 måtte 
hjælpe en familieplejer med at få 
de feriepenge, hun havde ret til.
 Det holdt hårdt, og en af 
kredsens faglige konsulenter så 
sig til sidst nødsaget til at ringe til 
politiet for at få den pågældende 
kommune til at udbetale pengene. 
 Det er heldigvis yderst sjæl-
dent, vi behøver at blande politiet 
ind i sager, vi løser for medlem-
merne.

LEDIGE MEDLEMMER

A-kasseforsøg blev godt modtaget

Som led i forenklingen af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats blev 
der aftalt et firårigt forsøg, hvor udvalgte a-kasser får ansvaret for 
indsatsen i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledigheds-
forløbet. Socialpædagogernes A-kasse er blandt de udvalgte.
 Forsøget startede i januar 2020, og de foreløbige erfaringer er, at 
medlemmerne er meget tilfredse med kun at have kontakt til deres 
a-kasse frem for også at skulle til møder i jobcenteret.
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Efter en skuffende økonomiaftale 
er det kommende valg en god 
anledning til at lægge pres på 
kommuner og regioner for en 
prioritering af det specialiserede 
socialområde 

Regeringens seneste økonomiaftale 
med kommunerne var skuffende. 
Der var ikke penge til et hårdt til-
trængt løft af det specialiserede 
område på trods af, at kommunerne 
selv har vurderet, at det er nødven-
digt med flere penge til netop dette 
formål.
 Derfor er det vigtigt, at vi både 
før og efter kommunalvalget stiller 
spørgsmål til kommunernes finan-
siering af det specialiserede område, 
og at vi efter valget holder borgme-
strene fast på, at der skal gøres no-
get ved det økonomiske efterslæb.
 Valget til kommunalbestyrelser og 
regionsråd er en god mulighed for 
at sætte socialpædagogikken og so-
cialpædagogernes arbejde på dags-

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 

Socialpædagogikken 
skal på dagsordenen

ordenen over for lokale politikere og 
beslutningstagere. 

Krav om kompetencer 
og uddannelse 
Socialpædagogerne har en række te-
maer, som vi vil sætte fokus på op 
til valget: 

•  Socialpædagogisk arbejde kræver 
socialpædagogiske kompetencer.  
Som en øjenåbner har Socialpæ-
dagogerne lavet en lille film Fag-
lighed forandrer liv. Den handler 
om, hvad det betyder for et sår-
bart menneske at blive mødt af en 
person med rette den faglighed. 

•  Kun godt hver anden medarbej-
der i socialpædagogiske tilbud 
har en socialpædagogisk ud-
dannelse – med store forskelle 
fra kommune til kommune. 
Det er ikke godt nok, og derfor vil 
uddannelseskravet blive fremført 
op til kommunal- og regionsval-
get. Derudover har vi en langsig-

tet strategi om at bringe uddan-
nelseskravet op i alle relevante 
fora: blandt tillidsrepræsentanter, 
ledere, medlemmer i kredsen, på 
sociale medier og i vores løbende 
dialog med beslutningstagerne.

•  Tilstrækkeligt udbud af studie-
pladser på pædagoguddannelsens 
social- og specialpædagogiklinje. 

Nej til profit på velfærd
Op til valget vil vi også rejse spørgs-
målet om det rimelige i, at private 
arbejdspladser uden overenskomst 
kan score profit på velfærd.
 I april 2021 offentliggjorde Social-
ministeriet en ny politisk aftale, der 
giver tilsynet med sociale tilbud et 
løft. Der sættes skarpere fokus på 
brugen af vikarer, tilbuddenes øko-
nomi skal være mere gennemsigtig, 
ligesom tilbuddet og ejerens økono-
mi ikke må blandes sammen.
 Aftalen kom efter, at regeringen 
i efteråret 2020 foreslog et forbud 
mod, at private ejere af sociale tilbud 
kan trække penge ud og putte dem i 
egne lommer. Alligevel lykkedes det 
ikke politikerne at blive enige om et 
stop for profit på området.
 Et andet emne, vi vil tage op, er 
kommunernes anbringelse af borge-
re på bo-, opholds- og behandlings-
steder uden overenskomst.

Fælles valgaktiviteter
Kredsen vil bakke op om de lokale 
FH-sektioners aktiviteter i forbin-
delse med valget. Det samme gælder 
et valgarrangement, som medarbej-
derrepræsentanterne i HovedMED-
udvalget i Helsingør står bag.

Vi bakker op om de lokale 
FH-sektioners aktiviteter op 
til det forestående kommunalvalg. 
Starten gik med et fælles 
debat-event 4. september, hvor 
vi var på gaden med budskabet om at 
prioritere vores fælles velfærd. 
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FAGLIGE NETVÆRK 

En fagforening for alle

Netværk bidrager til at gøre organi-
sationen attraktiv for vores mange 
medlemsgrupper

Som medlem af Socialpædagogerne 
er du – ud fra dit arbejdsområde – 
automatisk medlem af et af de i alt 
seks faglige selskaber. Derudover 
kan du vælge at blive medlem af 
yderligere ét fagligt selskab, der er 
relevant eller interessant for dig. 
 De faglige selskaber sætter fokus 
på kernefaglighed samt fælles fag-
lige interesser og tilbyder aktiviteter 
og arrangementer, ny viden og erfa-
ringsudveksling mellem medlemmer, 
der arbejder på det samme område. 
 En årlig konference, mindre ar-
rangementer, artikler og podcasts er 
blot nogle af de mange tilbud, og for 
første gang afholder de faglige sel-
skaber en stor fælles konference, der 
finder sted 27.-28. oktober i år. 
 Kredsen har en repræsentant i ko-
ordinationsgruppen i alle seks fag-
lige selskaber og kan varmt anbefale 
medlemmerne at benytte sig af de-
res mange gode og gratis tilbud. 

Lokale faglige netværk
I kredsen er vi meget opmærksom-
me på, at også de mindre medlems-
grupper skal kunne se sig selv i orga-
nisationen. 
 Ledersektion, familieplejeudvalg 
og seniorsektion yder et vigtigt bi-
drag til dette. 
 Derudover har vi etableret faglige 
netværk for pædagogiske konsulen-
ter samt for socialpædagoger, der 
arbejder med ældre og demente. 
Netværkene mødes fysisk cirka fire 
gange om året. Nogle gange er der 
aftalt et bestemt tema, andre gange 
drøfter man, hvad der rører sig ak-
tuelt. I hele coronaperioden har net-
værksmøderne været sat på pause, 
men i efteråret 2021 er det planen at 
genoptage mødeaktiviteten. 

Nyt netværk for tillidsvalgte
I 2021 etablerede vi et netværk for 
tillidsvalgte i de kommunale Hoved-
MED-udvalg og i regionens Virksom-
hedsMED-udvalg. 
 Formålet er at styrke og bakke op 
om det vigtige strategiske arbejde, 
der foregår i disse udvalg. På de fire 
årlige møder i netværket drøftes ak-
tuelle problemstillinger eller temaer, 
der aftales fra gang til gang. 

Kreds Nordsjælland understøtter 
lokale faglige netværk, så også mindre 

medlemsgrupper kan føle sig som 
en del af det faglige fællesskab 

i Socialpædagogerne. 

Årsmøde i 
ledersektionen 

15. marts 2021 holdt ledersek-
tionen digitalt årsmøde, hvor 
aktuelle spørgsmål og det frem-
tidige arbejde blev drøftet. 
  Blandt emnerne var det tilta-
gende fokus på det sundheds-
faglige i de forskellige tilbud 
og dermed et øget pres på den 
socialpædagogiske faglighed. 
En anden udfordring er de store 
forskelle i lederlønninger fra 
kommune til kommune og 
problemer med at rekruttere 
nye og yngre ledere til et 
område, der i stadig højere grad 
præges af store arbejdspladser 
og enheder. 
  Ledersektionens bestyrelse 
består af seks ledermedlemmer 
samt kredsformanden.
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KREDSKONTOR OG KREDSBESTYRELSE

Opgaverne på kredskontoret er 
mangfoldige. Det er her medlem-
merne kan hente råd og vejledning 
om alt mellem himmel og jord, li-
gesom kredskontoret meget gerne 
kommer på arbejdspladsbesøg. Fo-
kus er at yde medlemmerne den 
bedst mulige service 
 Et populært og efterspurgt med-
lemstilbud er de fire årlige totimers-
møder på kredskontoret om ar-
bejdstidsregler og løntjek, som alle 
medlemmer kan tilmelde sig. 

Nytænkning i en coronatid
I den forløbne periode har coronaen 
udfordret os alle – også på kreds-
kontoret, hvor arbejdet i en lang var 
præget af, at fysisk fremmøde var 
udelukket eller begrænset. 
 Omstillingsparatheden blev sat 
på prøve, og vi var ligesom på andre 
arbejdspladser nødt til at tænke nyt, 
når planlagte aktiviteter måtte afly-
ses eller, ofte med kort varsel, læg-
ges om og gennemføres virtuelt.

Bespisning af bosted og 
digital 1. maj
Hvad gør man f.eks., når man ser 
sig nødsaget til at udskyde en kreds-
generalforsamling, men hænger på 
den mad, der er bestilt til de mange 
medlemmer, der har tilmeldt sig?
 Det var situationen to dage før 
den planlagte generalforsamling i 
september 2020. Løsningen blev at 
donere maden til en af vores arbejds-
pladser – medarbejdere og beboere 
på bo- og rehabiliteringstilbuddet 
Orion.
 Som der stod i Hillerød Postens 
omtale af sagen: – Der er sjældent 
noget, der er så skidt, at det ikke er 
godt for noget.

Vores traditionelle 
1. maj-arrangement 
måtte både i 2020 og 
2021 afholdes digitalt 
– i 2021 med en 
musikalsk video-
hilsen fra kredskontoret, 
der gik ud til alle 
medlemmer pr. mail og 
Facebook. 

Udvalg skal bidrage til 
synlighed og nærvær 

Bestyrelsen har siden general-
forsamlingen i 2019 nedsat to 
nye udvalg: et kommunikations-
udvalg og et udvalg for med-
lemsmøder og -aktiviteter. 
  De to udvalg trækker på sam-
me hammel: at gøre fagforenin-
gen mere synlig, nærværende 
og relevant for medlemmerne.
  Kommunikationsudvalget 
arbejder med medlemskommu-
nikation i form af nyhedsbreve, 
Facebook, hjemmeside osv. 
Målet er, at vi skal være synlige 
på relevante platforme omkring 
emner, der er relevante for 
medlemmerne. 
  Udvalget for medlemsmøder 
og -aktiviteter planlægger kred-
sens medlemsrettede aktiviteter 
for et år ad gangen. Målet er et 
varieret udbud af arrangemen-
ter, så de fleste medlemmer 
oplever, at der også er noget 
for dem.

Generalforsamlingen blev senere 
gennemført digitalt. 
 Det blev vores 1. maj-arrangemen-
ter i både 2020 og 2021 også. I 2021 
lavede kredsbestyrelsen en videohil-
sen, der blev sendt til alle medlem-
mer og lagt på Facebook. Vi sang og 
fortalte lidt om, hvad 1. maj betyder 
for fagbevægelsen og for dem, der 
plejer at deltage i de fysiske 1. maj-
fejringer. 
 Facebook-videoen nåede ud til 
3.036 personer og blev liket af 132, 
hvilket er rekord for kredsens tid på 
Facebook. 

En bredt sammensat 
bestyrelse
Kredsbestyrelsen har i den seneste 
periode bestået af 14 medlemmer. 
Bestyrelsen er bredt sammensat, 
da den består af medlemmer fra det 
meste af det socialpædagogiske ar-
bejdsområde. På generalforsamlin-
gen i 2019 blev fem nye medlemmer 
valgt ind i bestyrelsen.
 Bestyrelsesmøderne har som alt 
andet været præget af coronasitua-
tionen, og mange møder blev i en 
periode afholdt digitalt. Bestyrelsen 
er enig om, at det kan gå an som 

Vi er der for 
medlemmerne

en nødløsning, men at der er meget 
større udbytte ved fysiske møder. 
Da forbundet 11. november 2020 af-
holdt digital kongres, kunne vi såle-
des glæde os over, at det var muligt 
at samles i vores egen delegation. 
 Kredsbestyrelsen holder ti årlige 
møder.

15



Tættere samarbejde med de 
tidligere FTF-fagforeninger 

1. januar 2019 fusionerede de tid-
ligere hovedorganisationer, LO og 
FTF, til Fagbevægelsens Hovedorga-
nisation (FH), som dermed blev Dan-
marks største og stærkeste tværfag-
lige fællesskab, der repræsenterer 
1,3 mio. lønmodtagere. 
 1. januar 2021 blev der landet over 
dannet lokale FH-sektioner, blandt 
andre FH Hovedstaden, som Social-
pædagogerne Nordsjælland er en del 
af. FH Hovedstaden repræsenterer 
mere end 80 fagforeninger, der via 
den nye faglige paraply har mulig-
hed for at varetage fælles interesser 
og øve politisk indflydelse i forhold 
til arbejdsgivere, kommuner og re-
gion.

Indflydelse via lokaludvalg
I FH Hovedstaden blev der i foråret 
2021 etableret seks lokaludvalg, 
som hver dækker en række kommu-
ner. Lokaludvalgenes medlemmer 
kommer fra lokale medlemsorgani-
sationer. Her er der mulighed for at 
arbejde tværfagligt og tæt på de re-
levante kommuner og arbejdsplad-
ser.
 Lokaludvalgene går f.eks. i dialog 
med lokalpolitikere om elev- og læ-
repladser, social dumping, velfærd 
og grøn omstilling. Lokaludvalgene 
står også for aktiviteter i forbindelse 
med 1. maj og kommunalvalg m.m. 
 Medlemmer af Socialpædagoger-
ne Nordsjællands kredsbestyrelse er 
repræsenteret i de fire FH-lokalud-
valg, der hører til kredsen, samt i det 
regionale lokaludvalg. 
 Udvalgene mødes cirka fire gange 
årligt og drøfter relevante emner på 

FAGLIGT SAMARBEJDE

Ny hovedorganisation 
giver ekstra styrke

Profilering og inspiration på folkemødet 

Kredsen har tidligere besluttet, at en delegation på fire bestyrelses-
medlemmer deltager i det årlige folkemøde på Bornholm. 
 Der er flere formål med vores deltagelse. Først og fremmest hand-
ler det om at profilere det socialpædagogiske arbejdsområde 
og Socialpædagogerne som fagforening. Desuden at tilegne os viden 
og hente inspiration til gavn for bestyrelsesarbejdet, den politiske 
interessevaretagelse og netværksarbejdet. 
 I 2020 blev Folkemødet aflyst på grund af coronaen, og 
bestyrelsen besluttede også at blive hjemme i 2021. Dog fulgte en del 
af bestyrelsen livestreamingen fra nogle af de relevante events, og 
det er planen at deltage på Folkemødet igen i 2022, hvis det bliver 
muligt.
 Efterhånden som der opstår andre folkemøder rundt i landet, vil 
bestyrelsen vurdere, om det er relevant også at deltage dér.

tværs af faggrupper. Vi har mange 
fælles interesser, og jo bedre vi lærer 
hinanden at kende, des stærkere og 
mere relevante bliver vi. 
 Det er rigtig godt for Socialpæ-
dagogerne, at de forskellige orga-

Kreds Nordsjælland er 
blevet en aktiv medspiller i 
FH Hovedstaden 
– en af de nye lokale FH-
sektioner, der blev dannet 
1. januar 2021.

nisationer – herunder de tidligere 
FTF-fagforeninger – nu er samlet i 
FH-lokaludvalgene, da vi her har fle-
re professioner, der ligner vores, end 
vi havde i de tidligere LO-sektioner. 
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Fællestillidsrepræsentanter, flere 
overenskomster og uddannelse har 
også høj prioritet

Kredsbestyrelsen har følgende for-
slag til indsatsområder og priorite-
ringer i den kommende generalfor-
samlingsperiode:

Opfølgning på kongresbeslutning  
– Vi er Socialpædagogerne

•  Organisering af medlemmer. Jo 
flere vi er med i fællesskabet, des 
stærkere står vi. 

•  Netværk for medlemmer. Fortsat 
tilskyndelse og støtte til lokale 
faglige netværk for familieplejere, 
ledere, ansatte i særlige stillinger, 
lærere osv. Formålet er at give 
– også mindre medlemsgrupper 
– mulighed for at sparre og inspi-
rere hinanden på tværs af arbejds-
pladser. 

•  Tiltag, der giver medlemmerne 
mulighed for at deltage i og invol-
vere sig i forskellige arrangemen-
ter og aktiviteter i kredsen. 

•  Lokal faglig initiativpulje. Ar-
bejdspladser og medlemmer får 
mulighed for at søge en økono-
misk pulje i kredsen til at fremme 
faglige eller sociale tiltag på ar-
bejdspladsen. 
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FREMTIDIGT ARBEJDE

Kongresbeslutninger skal 
følges op lokalt

Opfølgning på kongresbeslutning  
– Vi former det gode arbejdsmiljø 

•  Fokus på ligestilling i forhold til 
lønstrategi, kønsfordeling, etnici-
tet og kønsidentitet.

•  Større opmærksomhed og fokus 
på arbejdsmiljøet på de socialpæ-
dagogiske arbejdspladser.

•  Arbejdsmiljørepræsentanterne 
skal tættere på kredsen, så arbej-
det med arbejdsmiljøet opleves 
som tydeligt og relevant. 

•  Kredsen vil arbejde for bedre vilkår 
for arbejdsmiljørepræsentanterne.

Andre indsatsområder
•  Vi vil afsøge mulighederne for at 

få valgt fællestillidsrepræsentan-
ter i nogle af kredsens kommuner. 
Formålet er at styrke TR-gruppen 
og at få fagforeningen til at frem-
stå tydeligere for medlemmerne 
på arbejdspladserne. Samtidig er 
det en mulighed for at styrke det 
strategiske MED-arbejde og det 
politiske arbejde med faget og den 
socialpædagogiske faglighed. 

•  Kredsen vil arbejde på at indgå 
flere overenskomster på private 
arbejdspladser og dermed skabe 
bedre vilkår for medlemmerne på 

disse arbejdspladser – herunder 
bedre rettigheder og mere over-
skuelige løn- og arbejdsvilkår. 

•  Kredsen vil arbejde for at oprette 
flere lokale udvalg – f.eks. uddan-
nelses- og overenskomstudvalg. 
Gerne på en måde, der involverer 
flere medlemmer.

•  Kredsen vil sætte fokus på ud-
dannelse. Socialpædagogiske ind-
satser kræver socialpædagogiske 
kompetencer og uddannelse. Der-
for skal kredsen være med til at 
følge en ny pædagoguddannelse 
til dørs –med stærkere fokus på 
de kompetencer, som det social-
pædagogiske område har brug for. 
Ligeledes skal det sikres, at social-
pædagoger tilbydes stærke og re-
levante efteruddannelsesforløb. 

•  Det er svært at rekruttere social-
pædagoger. Derfor skal det social-
pædagogiske arbejde – særligt på 
voksenområdet – italesættes, så 
værdierne i arbejdet bliver meget 
synlige. Samtidig skal der tænkes 
ud af boksen for at tiltrække nye 
generationer eller andre grupper, 
der normalt ikke ville tage en pæ-
dagogisk uddannelse.
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