
Ledersek onens generalforsamling 

Beretning  

 

fra Ledersek onens bestyrelse 2016/2017 



Ledersek onens bestyrelse:  
 
Helle Juncher Christensen, Formand for ledersek onen (ophørt i perioden) 
Mai‐Bri  Böhm (ophørt i perioden) 
Michael Hannberg, Hillerød Kommune  
Jannik Møller, Region Hovedstaden (kons tueret formand siden feb. 2017) 
Pia Enemark, Frederikssund Kommune  
Karen Holte, Kredsformand og ansvarlig for lederområdet  

Landsdækkende ak viteter:  
 
 
Landsledelsen  
Helle Juncher Christensen har fungeret som Kreds Nordsjællands repræsentant i landsledel‐
sen frem  l udgangen af 2016. Jannik har repræsenteret kredsen siden februar 2017. 
 
 
 

Ledernes trivsel og arbejdsmiljø 
Kongressen beslu ede med vedtagelsen af den nye arbejdsmiljøstrategi for Socialpædagogerne, at der som en 
del heraf skulle iværksæ es en indsats omkring ledernes trivsel og arbejdsmiljø. Landsudvalget har fået plads i 
den poli ske styregruppe for udfoldelsen af strategien og vil herigennem sikre, at udfordringerne omkring leder‐
nes trivsel og arbejdsmiljø bliver en integreret del af den samlede arbejdsmiljøindsats. 
 
Landsudvalget har i periode igangsat en udredning af de trivsels‐ og arbejdsmiljøudfordringer, der er forbundet 
med at udøve ledelse af socialpædagogiske arbejdspladser. Med viden om udfordringerne kan vi både lokalt og 
centralt arbejde målre et med at sikre, at rammerne for at udøve kompetent professionsfaglig ledelse er  l ste‐
de. 
Sam dig skal landsudvalget beny e Socialpædagogernes repræsenta oner i LO og Forhandlingsfællesskabet  l 
at sikre, at der også her tages ini a ver  l indsatser  l forbedring af den del af ledernes arbejdsmiljø, som rela‐
terer sig  l mere generelle ledelsesudfordringer, som også genkendes i de øvrige organisa oner. 

Kredsak viteter:  
 
Ledersek onens bestyrelse  
Bestyrelsen har a oldt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.  
 

Regional lederkonference  
Den 1. december 2016 a oldt Socialpædagogerne Nordsjælland en konference i samarbejde med Storkø‐
benhavn og Bornholm. 
Svend Brinkmann: Stå fast – Et opgør med  dens udviklingstvang 
Henning Jørgensen: Arbejdsmiljø – set med et lederperspek v 
Tina Wahl KL og Verne Petersen SL: Aktuel socialpoli sk status – e eråret 2016 
 

Tillidsambassadøruddannelse ‐ fra principper l praksis  
Tillidsreformen er a alt centralt men skal virke lokalt på arbejdspladserne. Derfor udbød OAO i samarbejde 
med Socialpædagogerne en  llidsreformuddannelse, der omsæ er principperne fra  llidsreformen  l kon‐
kret handling på arbejdspladserne.  
Uddannelsen har arbejdspladsen som omdrejningspunkt og er derfor målre et ledere og  llidsrepræsentan‐
ter, da denne gruppe har en særlig indsigt i arbejdspladsen og er nøglepersoner for at skabe forandring på 
arbejdspladsen.  



Kredsen har  lbudt uddannelsen  l ledere og TR fra 5 lokale arbejdspladser. Uddannelsen blev igangsat i april 
2016 og afslu edes i midten af juni 2016.  
 

Der deltog 5 arbejdspladser fra kredsen. E er endt uddannelsesforløb fulgte kredsformanden op på projekterne 
med et besøg på de pågældende arbejdspladser. 
 

Kontakt l nyansa e / nyindmeldte ledere i kredsen  
Alle nyansa e/nyindmeldte ledere og mellemledere bliver personligt kontaktet af kredsformanden. Kontakten har 
l formål at byde velkommen og sam dig have mulighed for at fortælle om ledersek onens arbejde. Kredsfor‐

manden  lbyder at komme på besøg på arbejdspladsen, alterna vt at den nye leder kommer på besøg på kreds‐
kontoret ‐ et  lbud som en del ledere tager posi vt imod.  
Nogle ledere vælger at modtage informa onen på e‐mail og andre igen ringer og får en snak.  
Siden sidste generalforsamling har kredsformanden besøgt / ha  besøg af 11 nye ledere i kredsen. 
  
Temadage for ledere, AMR og TR  
Kredsen a older 2 årlige møder for TRIO‐en.  
 

Samspil mellem arbejdsmiljø og faglighed v/ Bjørn Nygaard – den 24. november 2016 
 

Næste møde er den 3. april 2017 og her er temaerne: 
Nyt ledelsesparadigme – New Public Governance v/ Jacob Torfing   
Arbejdsglæde og  dsmiljøer v/ Henrik Lund 
 

”Gå‐hjemmøder”  
Der har været a oldt 1 ”Gå‐hjemmøde” på kredskontoret.  
Den nødvendige samtale – Om tjenstlige samtaler, omsorg‐ og sygefraværssamtaler v/ jurist Troels Petersen. 

Så mange ledere er medlemmer i Socialpædagogerne Nordsjælland 
 

Samlet antal: 140    
    Kvinder Mænd 
Øverste leder 46 29  17 
Mellemleder 94 72  22 
 

Kommunale arbejdspladser: 76    
Øverste leder 21   
Mellemleder 55   

 

Regionale arbejdspladser: 25    
Øverste leder 6   
Mellemleder 19   
 

Selvejende/private: 39    
Øverste leder 18   
Mellemleder 21   

Frem digt arbejde Ledersek onen Kreds Nordsjælland 2016/2017  
 
Socialpædagogernes Landsmøde / konference  
Der a oldes Landsmøde hvert andet år og næste gang er den 3. maj 2017. Her deltager ledersek onens bestyrelse 
og kredsformanden.  
I  lknytning  l landsmødet a oldes lederkonference, som er et åbent  lbud  l alle medlemmer af ledersek oner‐
ne.  
 

Landslederkonference 
Den 28. og 29. september 2017 i Odense, hvor temaet er Styrke l at lede. 



Kredsak viteter:  
 

Kontakt l nyansa e/nyindmeldte ledere i kredsen  
Ordningen om at alle nye mellemledere og ledere i kredsen skal kontaktes og bydes velkom‐
men af kredsformanden fortsæ er. Den nyansa e eller nyindmeldte kontaktes telefonisk 
eller via e‐mail, hvis det første ikke er muligt. Ved kontakten  lbydes et besøg på arbejds‐
pladsen eller en samtale på kredskontoret.  
 

 
 

Temadage for ledere, AMR og TR  
Kredsen a older 2 årlige møder.  
Den 24. november 2016 ‐ Hvordan styrkes og udvikles samarbejdsrela onen i TRIO´en  
v/ Bjørn Nygaard fra Center for Konfliktløsning.  
Temaet for TRIO‐mødet første kvartal 2017 er endnu ikke temasat.  
 

”Gå‐hjem møder”  
Der skal fortsat a oldes ”Gå‐hjem møder” på kredskontoret.  
Ledersek onsbestyrelse modtager gerne konkrete forslag  l emner.  
 
Netværksmøder for særlige områder  
Ledersek onen / kredsen skal fortsat medvirke  l at skabe muligheder for at særlige grupper eller fagområder kan 
mødes kvartalsvis.  

Tilbud l ledere 
Nyhedsbreve l ledere  
Socialpædagogernes digitale nyhedskanal  l social‐
pædagogiske ledere og mellemledere udkommer en 
gang om måneden med en samling af relevant stof  l 
ledere og mellemledere på socialpædagogiske  lbud. 
Med nyhedsbrevet vil vi bidrage  l 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 informa ‐
on og vidensformidling på området. Det kan være 
om ledelse af arbejdsmiljø, om konferencer og tema‐
dage, om nye ini a ver fra regeringen, KL og Danske 
Regioner samt meget mere. Ledige leders llinger 
annonceres også i nyhedsbrevet  
 
Med Nyhedsbrev for ledere vil vi forsøge, at hjælpe 
med at sortere i informa onsstrømmen og pege på, 
hvad der kan have relevans for netop Socialpædago‐
gernes ledere og mellemledere.  
Nyhedsbrev for ledere udkommer hver måned, og du 
kan abonnere på det, så du modtager nyhedsbrevet i 
din mail, når det udkommer.  
 
Kreds Nordsjælland udgiver et Nyhedsbrev om lokale 
ak viteter  l alle medlemmer, herunder lederne. 

Lederlinjen  
Lederlinjen er et  lbud om stø e og 
sparring  l medlemmer af ledersek o‐
nen.  
Ledersek onen og kredskontoret har 
opfordret en del lederne  l at bruge 
”Lederlinjen”  
Tilbuddet er gra s for medlemmer. 
Tilbuddet giver mulighed for et forløb 
med en erhvervspsykolog i op  l 5  ‐
mer.  

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


