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Ledersektionens generalforsamling den 23. maj 2016  

 
Beretning fra ledersektionens bestyrelse 2015 / 2016 

 
 

Bestyrelsen:  
Helle Juncher Christensen, Formand for ledersektionen 

Mai-Britt Böhm  

Michael Hannberg, Hillerød Kommune 

Jannik Møller, Region Hovedstaden 

Pia Enemark, Frederikssund Kommune  

Karen Holte, Kredsformand og ansvarlig for lederområdet 

 

Landsdækkende aktiviteter: 
 

Landsledelsen  

Helle Juncher Christensen har fungeret som Kreds Nordsjællands repræsentant i landsledelsen. 

 

Møde mellem landsledelsen, formænd for de lokale ledersektioner og kredsformænd 

Mødet blev afholdt den 11. april 2016. 

Temaet var Forandring og kvalificering af platformen for Socialpædagogernes lederarbejde og 

ledernes organisering. 

 

Socialpædagogernes Landsmøde / Lederkonference 

Der blev afholdt landsmøde og lederkonference den 5. og 6. november 2015. 

På landsmødet blev der valgt ny Formand – Helle Riis fra Autismecenter Storstrøm. 

Temaet på lederkonferencen var: Professionsfaglig ledelse – Det nye sort? 

På konferencen deltog 14 ledere fra Nordsjælland. 

 

Kredsaktiviteter: 
 

Ledersektionens bestyrelse 

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. 

Bestyrelsen har medvirket til udarbejdelsen af kredsens publikation ”Arbejdsmiljø og tillid”, 

som udkom i juni 2015, blandt andet ved at lade sig interviewe af arbejdsmiljøkonsulenten, 

som var kredsen behjælpelig med udarbejdelsen. 

 

Tillidsambassadøruddannelse  

- fra principper til praksis 

Tillidsreformen er aftalt centralt men skal virke lokalt på arbejdspladserne. Derfor udbød OAO i 

samarbejde med Socialpædagogerne en tillidsreformuddannelse, der omsætter principperne 

fra tillidsreformen til konkret handling på arbejdspladserne.  

 

Uddannelsen har arbejdspladsen som omdrejningspunkt og er derfor målrettet ledere og 

tillidsrepræsentanter, da denne gruppe har en særlig indsigt i arbejdspladsen og er 

nøglepersoner for at skabe forandring på arbejdspladsen. 

 

Kredsen har tilbudt uddannelsen til ledere og TR fra 5 lokale arbejdspladser. Uddannelsen blev 

igangsat i april 2016 og afsluttes i midten af juni 2016. 

 

Kontakt til nyansatte / nyindmeldte ledere i kredsen 

Alle nyansatte/nyindmeldte ledere og mellemledere bliver personligt kontaktet af 

kredsformanden. Kontakten har til formål at byde velkommen og samtidig have mulighed for 
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at fortælle om ledersektionens arbejde. Kredsformanden tilbyder at komme på besøg på 

arbejdspladsen, alternativt at den nye leder kommer på besøg på kredskontoret - et tilbud 

som en del ledere tager positivt imod. 

Nogle ledere vælger at modtage informationen på email og andre igen ringer og får en snak. 

 

Temadage for ledere, AMR og TR 

Kredsen afholder 2 årlige møder for TRIO-en. 

 

Den 30. september 2015 

Sunde arbejdsrytmer – bedre samspil mellem tid og opgaver v/ Karen Albertsen. 

Livsfarlig ledelse v/ Christian Ørsted. 

 

Den 10. februar 2016 

Arbejdsmiljø og tillid v/ Christian Jensen. 

Konflikt eller mulighed for udvikling v/ TeaterSpektrum. 

 

”Gå-hjemmøder” 

Der har været afholdt 2 ”Gå-hjemmøder på kredskontoret. 

Gode arbejdsrytmer og en god arbejdskultur – den 22. oktober 2015. 

Økonomi – den 18. april 2016. 

 

Netværksmøder for særlige områder 

Ledersektionen / kredsen medvirker til at skabe muligheder for at særlige grupper eller 

fagområder kan mødes kvartalsvis.  

Gruppen af ledere og mellemledere på § 103 og § 104 området har i perioden mødtes 

kvartalsvis på hinandens arbejdspladser. Kredsformanden har deltaget i møderne. Netværket 

blev etableret i 2012 og nedlagt i april 2016. 

 

Tilbud til ledere: 

 

Nyhedsbreve til ledere 

Socialpædagogernes digitale nyhedskanal til socialpædagogiske ledere og mellemledere. 

Udkommer en gang om måneden med en samling af relevant stof til ledere og mellemledere 

på socialpædagogiske tilbud. Med nyhedsbrevet vil vi bidrage til at give ledere og 

mellemlederne et overblik over og indsigt i, hvad der rører sig på området. Ledelse er et vidt 

begreb og der findes en stor og mangfoldig mængde information og vidensformidling på 

området. Det kan være om ledelse af arbejdsmiljø, om konferencer og temadage, om nye 

initiativer fra regeringen, KL og Danske Regioner samt meget mere. Ledige lederstillinger 

annonceres også i nyhedsbrevet 

Med Nyhedsbrev for ledere vil vi forsøge, at hjælpe med at sortere i informationsstrømmen og 

pege på, hvad der kan have relevans for netop Socialpædagogernes ledere og mellemledere. 

Nyhedsbrev for ledere udkommer hver måned, og du kan abonnere på det, så du modtager 
nyhedsbrevet i din mail, når det udkommer. 

Lederlinjen 

Lederlinjen er et tilbud om støtte og sparing til medlemmer af ledersektionen. 

Ledersektionen og kredskontoret har opfordret en del lederne til at bruge ”Lederlinjen”  

Tilbuddet er gratis for medlemmer. Tilbuddet giver mulighed for et forløb med en 

erhvervspsykolog i op til 5 timer. 
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Fremtidigt arbejde Ledersektionen Kreds Nordsjælland 2016/2017 
 

Socialpædagogernes Landsmøde / konference 

Der afholdes Landsmøde hvert andet år og næste gang er i 2017. Her deltager ledersektionens 

bestyrelse og kredsformanden. 

I tilknytning til landsmødet afholdes lederkonference, som er et åbent tilbud til alle 

medlemmer af ledersektionerne. 

 

Regional lederkonference  

Der afholdes regional lederkonference torsdag den 1. december 2016 for ledersektionerne i 

Storkøbenhavn, Bornholm og Nordsjælland. 

 

Programmet indeholder følgende temaer: 

Stå fast: Et opgør med tidens udviklingstvang v/ Svend Brinkmann 

Arbejdsmiljø – set med et lederperspektiv v/ Henning Jørgensen 

Aktuel socialpolitisk status – efteråret 2016 v/ Benny Andersen og Tina Wahl 

  

 

Kredsaktiviteter: 

 

 Kontakt til nyansatte/nyindmeldte ledere i kredsen 

Ordningen om at alle nye mellemledere og ledere i kredsen skal kontaktes og bydes 

velkommen af kredsformanden fortsætter. Den nyansatte eller nyindmeldte kontaktes 

telefonisk eller via e-mail, hvis det første ikke er muligt. Ved kontakten tilbydes et besøg på 

arbejdspladsen eller en samtale på kredskontoret. 

 

 Temadage for ledere, AMR og TR 

Kredsen afholder 2 årlige møder. 

Den 24. november 2016 - Hvordan styrkes og udvikles samarbejdsrelationen i TRIOen  

v/ Bjørn Nygaard fra Center for Konfliktløsning. 

 

Temaet for TRIO-mødet første kvartal 2017 er endnu ikke temasat. 

 

 ”Gå-hjem møder” 

Der skal fortsat afholdes ”Gå-hjem møder” på kredskontoret. 

Ledersektionsbestyrelse modtager gerne konkrete forslag til emner. 

 

 Netværksmøder for særlige områder 

Ledersektionen / kredsen skal fortsat medvirke til at skabe muligheder for at særlige grupper 

eller fagområder kan mødes kvartalsvis. 

 

 

Fortsatte tilbud til ledere: 

 

Nyhedsbreve til ledere 

 

Leder linjen 

 

 

 
 

 


