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Udvikling af indsatsen overfor borgerne, børnene og de unge 
 
 Socialtilsynet 
 Information om baggrund, rammer og indhold i de nye Socialtilsyn. 
 Ved arrangementet deltog udover Socialpædagogerne, Familieområdet, Det private område og  
 Det kommunale/regionale område. / 2013 
 Kontakt til nyvalgte politikere i kommuner og region. / 2014 
 Medsendt pjecen ”Socialpædagogerne i Fremtiden” samt invitation til udvalgsformændene om en snak med 
 Kredsformanden om indholdet i pjecen. 
 Frivilligt arbejde v/ Trine Johnson og Inger Engelst Madsen fra Granbohus 
 TR – møde / 2014 
 Et menneskeligt netværk- projekt om frivillighed 
 Designet og gennemført et kursus til borgere med nedsatte psykiske og fysi- ske funktionsevner. Formålet 
 med projektet var at skabe en større mulighed for inklusion af borgere i det omgivende samfund og lokalom
 råder. / 2015 
 Socialpædagogerne i Fremtiden – Et menneskeligt netværk – Præsentation af forskellige typer af frivilligt 

arbejde v / Elin Jensen, Trine Midtgaard Bang og Pernille Jellinggaard. 
 Organisering v/ Karsten Andersen, Organiser HK Service Hovedstaden. 
 TR – møde / 2015 
 Velfærdsteknologi ”kommunikation og socialt IT v/ Maria L. Jørgensen fra Socialt Udviklings Center. 
 Pædagogisk medlemsmøde for alle. / 2016 
 ”Der kommer en dag” Film om livet på et børnehjem i tresserne. 
 Pædagogisk medlemsmøde i Slotsbio. / 2016 
 ”Den såkaldte Herningmodel” – nyt samarbejde på tværs og nye kompetencer? 
 Pædagogisk medlemsmøde Pædagogisk medlemsmøde i samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening 
 Region Øst samt medlemmer i Socialpædagogerne Storkøbenhavn  / 2016 
 Teaterstykket ”Uledsaget” på Mungo Park 
 Deltagere: Invitation til alle pædagogiske medarbejdere i Røde Kors og øvrige medlemmer i kredsen / 2017 



 
Udvikling af fagligheden 

 
 ”Socialpædagogen og børnehjemsbarnet” v/ Lisbeth Zornig Andersen og Karen Gjesing. Pædagogisk med-

lemsmøde for alle. / 2013 
 Præsentation af psykiatriplanen v/ Tore Kargo. Gå hjem møde / 2014 
 Forråelse ”Når gode mennesker handler ondt” v/ Psykolog Dorthe Birkemose. Pædagogisk medlemsmøde 

for alle. / 2014 
 ”Kritikkens U-vending” v/ Rasmus Willig. Generalforsamling / 2014 
 Magtanvendelse v/ Tore Kargo. Temadag for Ledere, TR, AMR / 2014 
 Cafè-møder for Familieplejere 
 Mødes cirka10. gange om året hvor gruppen udveksler erfaringer m.m. / 2014 
 Forandringer – ”kend din kerneopgave” v/ Anders Seneca 
 Temadag for Ledere, TR, AMR / 2015 
 Projekt” Kernefagligheden” v/ psykiatrisk behandlingssted Dyssegaarden. 
 Generalforsamling / 2015 
 Stemmehøring – ”Tilgangen historisk set” v/ Facilitator Lee Little  
 Gå hjem møde for alle medlemmer. / 2016 
 Socialpædagogen og kernefagligheden v/ Bent Madsen 
 Pædagogisk medlemsmøde for alle. / 2016 
 ”Demens” v/Konsulent Stacey Stuart.  
 Gå hjem møde for alle medlemmer. / 2016 
 Netværksmøder / 2016 
 Socialpædagogiske konsulenter 
 Socialpædagoger ansat indenfor Ældre/Demensområdet 
 Generalforsamling for alle medlemmer / 2016 
 ”Work- life balance” v/ Christian Ørsted 
 Arbejdsmiljø – ” Stress med et smil” v/ Karen– Marie Lillelund 
 ”Stjernebarn” af forfatter Chloe Avo Holm – personlig fortælling om hendes liv som narkoprostitueret og 

hvordan hun har det i dag. 
 Gå hjem medlemsmøde / 2016 
 ”Inklusion” – et politisk og ideologisk ideal v/ Rune Strøm 
 Pædagogisk medlemsmøde i samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening  Region Øst / 2016 
 ”Diagnosekulturen” v/ Svend Brinkmann 
 Pædagogisk medlemsmøde for alle medlemmer / 2016 
 Seksuel risikoadfærd hos Børn og Unge v/psykolog Vanessa Rasmussen fra Januscentret. Pædagogisk med-

lemsmøde for alle som arbejder med børn og unge / 2017 



 Udvikling af arbejdslivet 
 
 Medlemsorganisering v/ Karsten Andersen 
 Den danske model og TR rollen v/ Jan Hoby fra LFS 
 TR-møde / 2013 
 Godkendelses-og tilsynsreformen v / Afdelingsleder Mette Grostøl fra SLC 
 Det socialpædagogiske arbejdsområde i fremtiden  
 v/ Fremtidsforsker Henrik Good Hovgaard – Future Navigator. 
 Temadag for Ledere, AMR og TR. / 2013 
 Socialpædagogernes vidensbank v/ Tine Aagaard og Bodil Damsgård 
 Socialpædagogernes nye lønforsikring v / Marlene Dreyer m.fl. 
 TR-møde / 2013 
 Lokale lønforhandlinger på arbejdspladsen v / Faglig konsulent Jørgen Christensen 
 Kommune- og regionsvalg 2013 hvor 6 socialpædagogiske kadidater præsentere sig. 
 TR-møde/ 2013 
 Moralske rettigheder og forpligtelser på arbejdspladsen v / Erhvervspsykolog, konsulent og forfatter Gitte 

Haslebo. 
 Arbejdsmiljø v / arbejdsmiljøkonsulent Tine Maj Holm 
 Arbejdsmiljøet på socialpædagogiske arbejdspladser – Præsentation af pro- jekt ” Styrk arbejdsmiljøet”. 
 Temadag for Ledere, AMR og TR / 2013 
 Social kapital – herunder psykosocialt arbejdsmiljø v/ Karen Albertsen 
 Socialpædagogerne i fremtiden – kongres strategi  
 v/Forbundsformand Benny Andersen 
 Temadag for Ledere, AMR og TR / 2014 
 Den nye pædagoguddannelse v/ Uddannelsesleder Anne Kirstine Nielsen UCC Hillerød 
 Workshop / Faglig førstehjælp  
 v / Kredsens faglig konsulenter og politikere. 
 TR- møde / 2014 
 TR rollen som bisidder – herunder forskellige typer af samtaler, som lederen kan indkalde til v/ Juridisk kon-

sulent Troels Petersen. 
 PKA- Få styr på din pension v/ Konsulent fra PKA 
 TR- møde / 2014 
 Tillidsreformen ”Et spørgsmål om tillid” v/Tina Øllgaard Bentzen, ph.d.-studerende RUC 
 Magtanvendelse v/Fagligkonsulent Tore Kargo 
 Temadag for Ledere, AMR og TR. / 2014 



  
 Debat og udtagelse af OK 2015 krav og arbejdstidsaftalen v/SL formand Benny Andersen. 
 Temadag for alle medlemmer på henholdsvis TRIO møde  
 og generalforsamling / 2014 
 Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd v/ Arbejdsmiljøkonsulent Tine Maj Holm 
 Kend din kerneopgave v / Direktør og ledelseskonsulent Anders Seneca 
 Temadag for Ledere, AMR og TR / 2015 
 Udarbejdet publikation, til AMR ”Arbejdsmiljø og Tillid” som fokuserer på vores handlemuligheder, i et fæl-

les projekt med Storkøbenhavn. 
 Fælles temadag for Ledere, AMR, TR, og lokalpolitikere/embedsfolk. / 2015 
 Kontakt til Kredsens AMR – overblik og registerring af valgte AMR og iværksat intromøder og fastlagt konti-

nuerlige møder for alle SL`s AMR på Nordsjællandske arbejdspladser. / 2015 
 Overenskomst 2015 v / Faglig Sekretær Thomas Svendsen 
 Nedslag i Kampen for ligeløn i Danmark i 100 år  
 v / Forsker og Historiker Anette Eklund Hansen. 
 TR–møde / 2015 
 Fremtidsværksted RUC – ” Bæredygtig udvikling af arbejdslivet/arbejdsmarkedet”. 
 Temadag for TR v/ bestyrelsesmedlemmer Kate Jensen,  
 Christina Hoffstetter og Benny Nielsen. / 2015 
 Arbejdspladsbesøg hvor arbejdsmiljø og faglighed fik et løft ved brug af SL materialet Debatdugen. / 2015 
 SL`s meningsdanneruddannelse v/ Cevea 
 Fra Kredsbestyrelsen har Lene Ek og Benny Nielsen deltaget. / 2015 
 Temadag for praktikvejledere og ledere afholdt i samarbejde med Socialpædagogerne Storkøbenhavn og 

UCC Skovlunde, om den ny (Social) pædagoguddannelse med særlig fokus på specialiseringen social/
specialpædagogik. Fokus på arbejdspladsens opgaver i tilknytning til praktikdelen / 2015 

 Tillidsreformen v / Christina Borries OAO 
 Socialpædagogernes TR som meningsdannere v / TR Lene Ek Christensen og  TR Benny Nielsen. 
 TR - møde / 2015  
 Tema: Kick – off for TR – Formål med Kampagnen ” Styrke til at være noget for andre” 
 Workshop v/ Kåre Kristiansen SLC. 
 TR – møde / 2015 
 ”Livfarlig ledelse” v/ Christian Ørsted 
 Sunde arbejdsrytmer – bedre samspil ml. tid og opgaver v/ Karen Albertsen 
 Temadag for Ledere, AMR og TR. / 2015 



  JTI personprofilanalyse v/ Ergoterapeut og organisationskonsulent Gitten Hammerberg, Master i organisati-
onspsykologi. 

 TR – møde /2016 
 Arbejdsmiljø og tillid v/ Christian Jensen 
 Teater Spektrum ”konflikt eller mulighed for udvikling” 
 Temadag for Ledere, AMR og TR. / 2016 
 Ytringsfrihed/Tavshedspligt v/Journalist Claus Leick 
 ”Offentlige ansattes ytringsfrihed i sparetider” 
 TR - møde / 2016 
 Tillidsambassadøruddannelsen hvor 5 arbejdspladser i Kreds Nordsjælland har deltaget. / 2016 
 Job- og Karriererådgivning & Kursussporet v/ Jobkonsulent Elisabeth Als. 
 Lokale MED v/ Konsulent OAO Søren O. Nissen 
 TR – møde / 2016 
 Webinar: Den gode praktikvejledning v/ Mine Rasmussen Lektor i pædagogik og Master i læreprocesser samt 

studievejleder ved VIA, pædagoguddannelsen i Ikast. 
 Forandringsprocesser og besparelser – rollen som TR v/ Nanna Kristensen Konsulent, Cand. Psych. - Connec-

tor 
 TR – møde /2016 
 TRIO-samarbejdet v/ Konsulent Bjørn Nygaard fra Center for konfliktløsning. 
 Temadag for Ledere, AMR og TR / 2016 
 Forhandling v/ Konsulent Erik Lyngse 
           Oplæg om forhandling på arbejdspladsen. 
 TR – møde / 2016 
 Løn og forhandling v/ Faglig konsulent Elin Jensen 
 TR – møde / 2017 
 LO - Hovedstaden oplæg v/ Formand Per Olsen om aktuelle sager, samarbejde og nye initiativer. 
 Socialpædagogerne i fremtiden v/ Kredsformand Karen Holte – Synlig og proaktiv – i dialog med beslutnings
 tagerne og ud på arbejdspladserne. 
 Faglige emner v/ faglige konsulenter Inge Holmgård Larsen og Brita Sørensen. 
 TR – møde / 2017 
  Arbejdsglæde og tidsmiljøer v/Forsker Henrik Lund 
 Nyt ledelsesparadigme – New public Guvernance v/Professor Jacob Torfing 
 Temadag for Ledere, AMR og TR / 2017 
 Samarbejde mellem TR og AMR v/Hans Jørgen Limborg og Søren Bjerregaard Kjær – Teamarbejdsliv. 
 Fælles TR/AMR – møde / 2017 


