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Forord 
 
En aktiv og fokuseret periode 
Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd - det var den overordnede strategi på Socialpædagogernes kongres tilba-
ge i 2014. En strategi, som kredsen målrettet har fulgt i det daglige arbejde, og som har været gennemgående i de 
mange lokale aktiviteter i kredsen. 
 

Noget tyder på at det var en rigtig strategi: 
Flere socialpædagoger trives på arbejdet, var en af hovedkonklusionerne i undersøgelsen  
Arbejdsmiljø/En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø marts 2017.  
Samtidig fremgår det af undersøgelsen, at der opleves mindre vold, mobning og stress. 
 

Disse begyndende positive tendenser ses som et resultat af vores indsats med øget faglighed og samarbejde på 
arbejdspladserne. Vi fortsætter også fremover med at arbejde for fagligt stærke miljøer.  
 

Derfor glæder det os på kredskontoret og i bestyrelsen, at vi oplever stort engagement fra kredsens medlemmer, 
når vi gennemfører aktiviteter inden for de tre socialpædagogiske fokusområder:  
 
 

BORGERNE  FAGLIGHEDEN  MEDLEMMERNES ARBEJDSLIV 
 
 
 
 

Socialpædagogernes trivsel på arbejdspladsen og muligheder for faglig udvikling hænger sammen med at faglighed 
og arbejdsmiljø går hånd i hånd. En udvikling, vi også prioriteter fremover i dialog med samarbejdspartnere og be-
slutningstagere, herunder lokale politikere. 
 

Socialpædagogernes kompetencer efterspørges og anvendes på stadig flere arbejdsområder. Det oplever vi blandt 
andet indenfor ældreområdet, demens, flygtningeområdet og socialpædagogiske viceværter. 
 

Læs i beretningen på de følgende sider, hvad Socialpædagogerne Nordsjælland har arbejdet med siden 2015 in-
denfor vores tre hovedområder. 
 
På vegne af Socialpædagogerne Nordsjælland, 
 
Karen Holte, 
Kredsformand 

http://sl.dk/om-os/udgivelser/arbejdsplads-og-arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoe-marts-2017/


 

 

Udvikling af indsatsen overfor borgerne 

Demensområdet vokser 
 

Demensområdet kommer til at fylde mere generelt i 
samfundet, og dermed også på de plejecentre, hvor 
socialpædagoger arbejder. 
 

Prognose for udviklingen af demens i Danmark: 

Kilde: Nationalt videnscenter for demens, 2016 
 

Der findes ikke specifikke tal for borgerne i Kreds 
Nordsjælland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tendensen er, at der bliver flere borgere med de-
mens og det stiller krav til udviklingen af den støtte, 
socialpædagoger tilbyder den enkelte borger.  Ifølge 
Nationalt videnscenter for demens rammer demens 
oftest personer over 65 år, men kan ses helt ned i 40-
50 års alderen. Det er vigtigt, at borgere med symp-
tomer bliver grundigt udredt og får en præcis diagno-
se, så man kan få tilbudt den rette medicinsk be-
handling, pleje og socialpædagogisk støtte.  
Et stigende antal mennesker med udviklingshæmning 
får en demenssygdom. Frekvensen er 3-4 gange hø-
jere end hos andre borgere og indtræder ofte tidlige-
re.  
Området er beskrevet i ”Hvidbog om demens og so-
cialpædagogik”.  
 

Tidlig indsats for børn og unge 
 

Der har altid været løbende omstruktureringer på 
børne- og ungeområdet, også i denne periode. Og 
lige som resten af landets kommuner har de nord-
sjællandske kommuner også ladet sig inspirere af 
Sveriges/Herning-modellen med forskellige lokale 
tilretninger. Kredsen har medvirket til, at der er sat 
fokus på dette paradigmeskift, blandt andet ved at 
tage initiativ til udgivelsen af publikationen Tidlig ind-
sats. Et skift, hvor indsatsen skal ses som et samlet 
kommunalt tilbud med forskellige indsatsmuligheder. 
I modellen kan mulighederne ses som en bærende 
indsatstrappe, som man kan bevæge sig op og ned 
ad. 

Som udgangspunkt er modellen god – når den bliver 
anvendt som en helhedsorienteret løsningsmodel 
med alle fem trin:  
Desværre oplever vi, at ikke alle kommuner bruger 
modellen efter hensigten—det fremgår af   
KORA’s forskningsrapport.  
KORA og SFI er fra 1. juli 2017 slået sammen til VIVE, 
Det Nationale Forsknings– og Analysecenter for Vel-
færd. 
 

I forbindelse med implementering af Sveriges/
Herning-modellen og varianter af modellen i kommu-
nerne har kredsen deltaget aktivt i to klare opgaver: 
 Stået for formidling af ideerne og tankerne bag 

modellen. Hvad virker godt? Hvor er der grund til 
at være opmærksom? 

 Ydet rådgivning og støtte til medlemmerne i deres 
ændrede aftaler om løn og ansættelsesvilkår 

 

Indholdet af modellen var også tema på et fælles 
pædagogisk medlemsmøde, som kredsen afholdt 
sammen med Dansk Socialrådgiverforening i foråret 
2016. 
Kredsen har været i kontakt med omkring halvdelen 
af de nordsjællandske kommuner omkring modellen. 
Tre af kommunerne var repræsenteret på Socialpæ-
dagogernes landsdækkende konference Sammen om 
den rette indsats. 

2017 2020 2025 2030 2035 2040 

87.319 93.506 106.877 122.738 138.097 149.882 

Det gør kredsen fremover 
 

 Indgår i tværfaglige samarbejder for at ud-
vikle området og fremhæve socialpædago-
gers kompetencer overfor beslutningstage-
re 

 Understøtter dialogen i det tværfaglige sam-
arbejde om indsatsen for borgere med de-
mens, ved lokale og landsdækkende net-
værk/selskaber for socialpædagoger, der 
arbejder indenfor området 

 Arbejder for at socialpædagogerne får ad-
gang til kompetenceudvikling indenfor de-
mensområdet    

http://sl.dk/om-os/udgivelser/det-specialiserede-socialomraade/hvidbog-om-demens-og-socialpaedagogik/
http://sl.dk/om-os/udgivelser/det-specialiserede-socialomraade/hvidbog-om-demens-og-socialpaedagogik/
http://sl.dk/media/4060/herningmodellen_20160125.pdf
http://sl.dk/media/4060/herningmodellen_20160125.pdf
https://www.kora.dk/media/340364/opsporing_socialt_udsatte_boern.pdf


 

 

I Nordsjælland har fire kommuner taget Herning-
modellen til sig i forskellige udgaver:  
 Kommunerne Hillerød, Lyngby-Taarbæk og Ru-

dersdal deltager som såkaldte referencekommu-
ner, som mødes med de øvrige referencekommu-
ner. Disse kommuner er blevet tilbudt støtte til 
omlægningsarbejdet, blandt andet gennem 
skræddersyede aktiviteter for ledere og medar-
bejdere. Kommunerne i klyngen mødes på tværs, 
blandt andet for at udvikle tværgående aktivite-
ter. 

 Egedal Kommune har fået økonomisk støtte fra 
satspuljemidlerne i 2016. Det betyder blandt an-
det, at kommunen har fået støtte til rådgivning og 
til udbredelse af gode metoder.  

 

Kredsen har deltaget i Socialpædagogernes konfe-
rence Fremtidens døgntilbud om socialpolitiske ten-
denser og døgntilbuddenes aktuelle udfordringer. 

 
Familieplejerne 
Indsatsen for familieplejerne handler meget om ved-
holdenhed. Både i forhold til at skabe ordentlige ar-
bejdsforhold for alle familieplejere, der som med-
lemsgruppe er meget varieret, og i forhold til at ud-
vikle selve indholdet af arbejdet som familieplejer. 
 

10 gange årligt mødes familieplejerne til cafémøder 
hvor aktuelle faglige temaer diskuteres. Fire af mø-
derne er tema-møder, der ofte omhandler brede em-
ner, som optager familieplejerne i særlig grad, f.eks. 
de vederlag, som familieplejere aflønnes med. I den 
nuværende periode har kredsen været aktiv i sager, 
hvor kommunerne har varslet kollektiv nedsættelse 
af vederlag.  
 

Den fremgangsmåde er urimelig og kredsen har gen-
nem dialog med kommunerne medvirket til at sætte 
en stopper for den metode.  
 

Den faglige udvikling hænger sammen med Socialpæ-
dagogernes fokus på en overenskomstaftale for fami-
lieplejerne. Med en overenskomst sikres familiepleje-
re større anerkendelse og sikkerhed i opgaveløsnin-
gen – og lige vilkår på en række områder. 

Ny lov om voksenansvar 
Lov om voksenansvar har erstattet bekendtgørelsen 
om magtanvendelse for medarbejdere på opholds-
steder, døgninstitutioner m.v. samt kommunalt an-
satte familieplejere. 
Private familieplejere og aflastning er ikke omfattet 
af loven, og det indebærer både fordele og ulemper. 
En fordel er, at der med loven er lagt op til, at fami-
lieplejere ikke skal modtage de mest behandlings-
krævende børn og unge.  

 
Flygtningeområdet 
I Nordsjælland er flygtningearbejdet primært foran-
kret i Røde Kors. Mange af dem, der arbejder med 
flygtninge har ofte en anden faglig baggrund end den 
pædagogiske. 
 

Flygtningestrømmen er meget uforudsigelig og det 
har den konsekvens, at der bliver oprettet og nedlagt 
centre. Det betyder, at de ansatte indenfor flygtnin-
geområdet har et arbejdsliv præget af usikkerhed og 
mange nye aftaler, som kredsen er med til at for-
handle på plads.  
 

For at sætte fokus på området, har kredsen afholdt 
et medlemsarrangement om uledsagede flygtninge-
børn. Læs artiklen i Socialpædagogen.  
 

Det gør kredsen fremover 
 

 Formidler resultater og forskningsresultater 
fra børne- og ungeområdet på kredsmøder, 
faglige temadage og andre fora 

 Fortsætter dialogen med arbejdspladser og 
beslutningstagere 

Det gør kredsen fremover 
 

 Støtter aktivt op om organisationens politi-
ske linje for en større professionalisering af 
familieplejere 

 Fortsætter afholdelse af faglige temadage 
og cafémøder 

 Afholder temadag med emnet Lov om vok-
senansvar 

 Varetager den enkelte familieplejers inte-
resser i forhold til arbejdsgiveren 

Det gør kredsen fremover 
 

 Holder sig aktivt orienteret om udviklingen 
på flygtningeområdet 

 Løbende vurderer om, der er behov for nye 
faglige initiativer i forhold til de medlem-
mer, der arbejder indenfor området 

http://socialpaedagogen.sl.dk/arkiv/2017/05/jeg-vil-give-mit-liv-for-danmark/


 

 

Frivillighed og civilsamfundet 
Et menneskeligt netværk er et vigtigt pejlemærke for 
den indsats, vi yder overfor borgerne. Frivillighed 
skal ikke erstatte den indsats, som er beskrevet i lov-
givningen, men kan være et godt supplement og kan 
skabe udbytterige samarbejdsmodeller. 
 

Med det perspektiv og et ønske om øget inklusion af 
borgerne satte kredsen, Allerød Kommune og en lo-
kal arbejdsplads, Allerød Bo og Støtte, sig sammen og 
udviklede projektet Frivillighed – et menneskeligt 
netværk. 
 

Projektet viste, at også borgere med udviklingshæm-
ning kan indgå som aktive frivillige.  
 

Kredsen valgte ikke at fortsætte projektet, da man 
ikke kunne blive enige om den fremtidige økonomi-
ske model. Kredsen har brugt materialet til inspirati-
on for andre kommuner. Link til materialet 
 

Peer-to-peer er en anden måde, som også Region 
Hovedstaden arbejder med frivillighed på.  
 

Det engelske begreb kan oversættes med bruger-til-
bruger, hvor den enkelte frivilliges brugererfaringer 
med f.eks. psykisk sygdom, misbrug eller andre livs-
erfaringer direkte inddrages og bruges i frivillig-
arbejdet overfor andre borgere med tilsvarende ud-
fordringer. 
 

I Region Hovedstaden afprøves peer-metoden i pro-
jektet Peer-støtte i den sammenhængende recovery-
indsats for mennesker med psykiske lidelser, som fo-
regår i perioden 2014-2018.  
 
Rudersdal og Helsingør kommuner deltager i projek-
tet og har ansat peer-medarbejdere, som en del af 
personalegruppen i den psykosociale indsats og i so-
cialpsykiatrien.  
 

Peer-medarbejdernes særlige kompetencer er, at de 
har erfaring med psykisk sygdom på egen krop. De 
skal i arbejdet have individuelle samtaler med bru-
gerne og undervise i recovery. 
De faglige og de frivilliges organisationer har udarbej-
det et sæt spilleregler for frivilligt arbejde i den 
offentlige sektor. Nye spilleregler for frivilligt arbej-
de. 

 

 
Udvikling af socialpædagogernes faglighed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialpædagogisk kernefaglighed 
Når socialpædagoger bliver spurgt hvad deres faglig-
hed er, beskriver de deres arbejdsfunktion eller rolle 
som relationsarbejder, tovholder, vejleder, guide, 
fødselshjælper, forandringsagent m.v. At beskrive sin 
egen fundamentale faglighed har vist sig at være en 
stor udfordring som socialpædagog. 
 

Det, at den enkelte kender og er bevidst om sin egen 
faglighed er og bliver mere og mere væsentlig. Den 
bevidsthed opstår gennem dialog på arbejdspladsen, 
kompetenceudvikling, åbenhed overfor kollegers 
ideer, refleksion, supervision og ikke mindst: Vilje til 
at turde indrømme, når noget er svært. 
 

I kredsen kender og oplever vi de udfordringer, som 
fagligheden udsættes for i form af blandt andet om-
organiseringer og besparelser. Men vi bliver ved med 
at holde fokus på fagligheden, også når vi oplever et 
pres fra andre faggrupper. For at understøtte beskri-
velsen af fagligheden bruger vi faktaark og anden 
dokumentation, både i forhold til beslutningstagere 
og socialpædagoger, der ønsker at skifte arbejdsom-
råde. 
 

Synlighed, dokumentation og dialog hænger nøje 
sammen med udvikling af fagligheden, der kendeteg-
ner socialpædagoger.  

Det gør kredsen fremover 
 

 Udbreder kendskabet til Aftaler mellem fri-
villige og ansatte i den offentlige sektor 

 Indgår også fremover i relevante samarbej-
der om frivillighed 

 Har fokus på, at frivilligheden fortsat kan 
indgå som støtte til det organiserede arbej-
de 

 Holder fokus på det konkrete udbytte af 
dette samarbejde 

Socialpædagogisk kernefaglighed 
 

Socialpædagogers unikke kompetence er, at 
møde det enkelte menneske, der hvor det er, 
og opbygge en relation. Den gode relation be-
tyder, at socialpædagogen har helt særlige mu-
ligheder for at støtte den enkelte og samfundet 
med at inkludere og udvikle det enkelte men-
neskes potentiale og leve et liv med mulighe-
der. Den socialpædagogiske kerneydelse er 
baseret på teoretisk viden, erfaringer og værdi-
er.  
 

Vedtaget på Socialpædagogernes  
16. kongres 2014 

http://www.frivilligraadet.dk/nyheder/nye-spilleregler
http://www.frivilligraadet.dk/nyheder/nye-spilleregler


 

 

Kompetenceudvikling  
I Socialpædagogernes Landsforbund er vi meget op-
taget af, at vores medlemmer får tilbud om kompe-
tenceudvikling og at det enkelte medlem føler sig 
godt rustet til at yde en kvalificeret indsats på sin 
arbejdsplads og overfor den enkelte borger.  
Som en del af overenskomstforhandlingerne er der 
afsat en pulje penge til efter- og videreuddannelse af 
socialpædagoger i kommuner og regioner. Samlet er 
der ca. 20 mio. kr. til rådighed i den kommunale fond 
og ca. 5 mio. kr. i den regionale fond.  
Det er medlemmet, tillidsrepræsentanten og lede-
ren, der aftaler, hvad der inden for rammerne skal 
søges tilskud til. Medarbejderudviklingssamtalen og 
kompetenceudviklingsplanen bør være udgangs-
punkt for ansøgningen. Husk i den sammenhæng 
Socialpædagogernes Karriererådgivning, som alle 
medlemmer kan benytte sig af.  
 

Flere benytter sig af muligheden for at opnå støtte 
fra den kommunale eller regionale kompetencefond.  
 

På det private område har ansatte samme ret til 
kompetenceudvikling. Midlerne er ikke til stede i fon-
de, men skal aftales med arbejdspladsen. 
Kredsen har løbende opfordret medlemmerne til at 
søge. 
Læs mere om de to kompetencefonde.  

 
Medlemsaktiviteter 
Kredsen har de sidste år skruet gevaldigt op for med-
lemsaktiviteterne. Blandt andet ved at frikøbe et be-
styrelsesmedlem, som har stået for mange forskellige 
tiltag. 
En stor del af arrangementerne har været tilbudt alle 
kredsens 2700 medlemmer, andre har været mere 
målrettede: 

 Medlemmer fra mindre arbejdsområder, som 
 demens, socialpædagogiske konsulenter, familie
 plejekonsulenter og familieplejer. 

 Lederne 

 Tillidsrepræsentanterne 

 Arbejdsmiljørepræsentanterne 

 TRIO´en 

 Seniorer 

 

Med udgangspunkt i Socialpædagogerne i fremtiden 
har aktiviteterne har haft til formål at sætte fokus på 
et eller flere af indsatsområderne: 

 Udviklingen af indsatsen over for socialpædago-
 gernes arbejdsområde– brugerne, børnene og de 
 unge 

 Faget, den socialpædagogiske faglighed, pæda
 goguddannelsen og efter- videreuddannelser 
 Socialpædagogernes arbejdsliv, arbejdsvilkår og 
 arbejdsmiljø 
 

En del arrangementer har haft fokus på aktuelle sam-
fundspolitiske problemer, nye arbejdsområder for 
socialpædagoger, den socialpædagogiske historie på 
godt og ondt - til tider krydret med en fælles kulturel 
oplevelse. 
 

Du kan på hjemmesiden finde en samlet oversigt 
over alle aktiviteter under 
 Socialpædagogerne i fremtiden. 
 

 
Mindre medlemsgrupper  
Kredsen har en del mindre medlemsgrupper som 
blandt andet socialpædagogiske konsulenter og fami-
lieplejekonsulenter. Medlemsgrupper, der er kende-
tegnet ved, at medlemmerne har få socialpædagogi-
ske kollegaer og ofte ingen tillidsrepræsentant. Vi 
ved fra medlemsundersøgelser, at mange af disse 
medlemmer har begrænset kontakt til fagforeningen, 
og at de efterlyser faglige fællesskaber.  
 

Det er her de lokale netværksmøder kan være et 
bud. 

Det gør kredsen fremover 
 

 Medvirker til at motivere og inspirere ar-
bejdspladser og medlemmer til at udnytte 
de eksisterende tilbud 

 Arbejder politisk for, at de lokale arbejdsgi-
vere støtter relevante tilbud om efteruddan-
nelse, specialkurser m.v., så kvaliteten i op-
gaveløsningen kan udvikles 

 Forsøger at udvide rammerne for bevilget 
uddannelse 

Det gør kredsen fremover 
 

 Fortsætter med at afholde medlemsakti-
viteter og modtager gerne ønsker fra 
medlemmerne 

 Ønsker fortsat en balance mellem aktivi-
teter, hvor vi henter eksterne oplægshol-
dere til at bringe perspektiv og ny viden 
ind i vores faglighed og aktiviteter, hvor 
vi selv mødes og får diskuteret og delt 
vores faglighed 

 Bruger hjemmeside, nyhedsbreve og 
andre kommunikationskanaler og som 
noget nyt Facebook, til at formidle arran-
gementer 

http://sl.dk/faa-svar/uddannelse/kompetencefonden/
http://sl.dk/fag-og-politik/socialpaedagogerne-i-fremtiden/


 

 

De enkelte netværk mødes hver anden måned eller 
kvartalsvis. Der er et tema på hvert møde, så man 
udover faglig sparring også får ny viden og informati-
on. Det kan for eksempel være ”Afstemt pædagogik/
Ikke-konfronterende metoder” eller ”Hvad kendeteg-
ner det specialiserede socialområde”. En positiv side-
gevinst ved disse netværksmøder er, at medlemmer-
ne også bliver opmærksomme på at deltage i kred-
sens øvrige arrangementer. Dermed øges det gensi-
dige kendskab til arbejdsområderne – og medlem-
mernes kendskab til fagforeningen og de muligheder, 
vi tilbyder.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det nyeste netværk kredsen har etableret er 
”Netværk for demens indenfor plejeområdet”. Lige-
som de socialpædagogiske konsulenter og familieple-
jekonsulenter er det enkelte medlem indenfor pleje-
området ofte den eneste socialpædagog på arbejds-
pladsen.  Netværksmøderne har fokus på sparring, 
og dilemmaer, der naturligt opstår i arbejdet. Grup-
pen mødes hver anden måned. Nogle deltagere bru-
ger deres fritid på møderne, andre får tiden bevilget 
af arbejdspladsen.  
 

Vi ser disse netværksmøder som en del af udviklin-
gen af den socialpædagogiske  faglighed, så den har 
sin plads i det tværfaglige samarbejde. 

 

Faglige selskaber 
Socialpædagogerne har vedtaget at etablere seks 
faglige selskaber. Hvert selskab er et fagspecifikt in-
teressefællesskab, hvor medlemmer, der arbejder 
inden for samme område, kan finde inspiration, fag-
lig udvikling og sparring. 
Selskaberne danner hver især en ramme for de speci-
fikke faglige emner, metoder og problemstillinger, 
der gør sig gældende på et bestemt socialpædago-
gisk arbejdsområde. 
De faglige selskaber afholder konferencer, webinar 
og andre arrangementer med et fagspecifikt fokus. I 
selskabernes regi kan medlemmerne dele viden og 
erfaringer med de fagfæller på tværs af landet, som 
arbejder med samme område/målgruppe. 
Medlemmer, som arbejder inden for selskabets om-
råde, bliver automatisk medlem af selskabet og invi-
teres til de aktiviteter, selskabet arrangerer. 
 

Tre faglige selskaber er i gang. De tre sidste selskaber 
etableres i 2017 og 2018. 
Vi har talt med kredsens repræsentanter i de tre ek-
sisterende faglige selskaber. 
 

Vi har spurgt dem: 
Hvad regner du med at få ud af det faglige selskab? 
Er der noget, du ønsker dig anderledes? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fagligt selskab: Mennesker med sindslidelser, etab-
leret 2015. 
Lars Andersen, voksen støttekontakt, socialpsyki-
atrien i Gribskov Kommune: 
 

Jeg har en stærk fornemmelse af, at vi gennem arbej-
det i det faglige selskab bliver klogere på vores kerne-
faglighed indenfor netop vores fagområde. Jeg ople-
ver, at vi på møderne har tid til at gå i dybden med 
de emner, der er behov for at diskutere. Møderne 
bliver også brugt til at bringe nyt og interessant på 
bordet. Vores faglige diskussioner har blandt andet 
medført, at vi til efteråret 2017 afholder en konferen-
ce, så vi også får vores opsamlede viden bredere ud.  
Det er et væsentligt mål, at vi i fællesskab kan arbej-
de på at gøre faget og den socialpædagogiske faglig-
hed mere synlig og forståelig.  
 

Vi formidler blandt andet vores erfaringsudvekslinger 
til medlemmerne indenfor området. Det prøver vi 
gennem Facebook og andre medier. Fagbladet Social-
pædagogen følger også vores arbejde.  

Det gør kredsen fremover 
 

 Bruger Facebook, hjemmeside, nyhedsbreve 
og andre kommunikationskanaler til at in-
formere om de mange aktiviteter i netværk 
og på større medlemsmøder 

 Arbejder på at inddrage medlemmer af de 
mindre netværk og medlemsgrupper i flere 
brede arrangementer 

 Holder øje med, om der opstår ønsker fra 
medlemmer om oprettelse af f.eks. nye net-
værk 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fagligt selskab: Mennesker med psykiske og fysiske 
funktionsnedsættelser i boenheder, etableret for-
året 2017.  
Marianne Manley, hjemmevejleder i Bofællesskabet 
Langkærgård, Furesø Kommune: 
 

Vores faglige selskab er meget nyt, vi har kun haft et 
enkelt møde. Jeg håber, at det faglige selskab vil bi-
drage til en fælles videns og erfaringsudveksling in-
denfor vores specialiserede område, således at det 
bliver nærværende i forhold til den daglige praksis.  
 

Det skal være muligt at bidrage med egne erfaringer, 
med de udfordringer, dilemmaer og succeser som 
jeg/pædagogerne møder i vores arbejde med og hos 
borgerne. Jeg vil også gerne have mulighed for at se 
nærmere på de øgede krav, som pædagogerne skal 
navigere rundt i. For mig er det vigtigt, at vi også får 
passet på os selv og hinanden. 
 

Jeg håber at vi i det faglige selskab kan skabe ram-
mer for at diskutere og reflektere over begreber/
dilemmaer, som er oppe i tiden, set i et pædagogisk 
og ikke kun et politisk og økonomisk perspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fagligt selskab: Udsatte børn og unge, etableret i 
2015. 
Vibeke Koch Brandt, familieplejekonsulent, Center 
for særlig social indsats  i Helsingør Kommune: 
 

Mit håb er, at vi kan opretholde et fokus på de børn 
og unge, der er anbragt udenfor eget hjem og ikke 
breder os for meget i forhold til vores kerneydelser. 
 

Jeg er lidt ærgerlig over, at det tidligere netværk er 
nedlagt, for der havde vi fokus på vores rolle som 
familieplejekonsulenter og vores særlige faglige ud-
fordringer.  
Nu er fokus på målgruppen udsatte børn og ung, hvil-
ket også er utrolig vigtigt, men jeg mener ikke, at det 
ene behøver at udelukke det andet. 

Vi skal fortsat arbejde for at synliggøre og diskutere, 
hvordan vi udvikler og vedligeholder vores målrette-
de faglighed i forhold til de børn og unge, indsatsen 
handler om. Derfor skal vi også fortsat arbejde på at 
etablere konferencer og få bredt debatten ud gen-
nem synlige aktiviteter, dels med kollegaer, men også 
sammen med plejefamilierne og dem indbyrdes. 
 

For mig er det afgørende, at viften af deltagere og 
indsatser i dette faglige selskab er beskrevet meget 
præcist, så formålet ikke bliver udvandet.    

 
 

 
 
Udvikling af arbejdslivet 
 
OK 2017 på det private område  
I efteråret 2016 indledte kredsen arbejdet med for-
nyelsen af den private overenskomst med Dansk Er-
hverv.  
Der blev afholdt møder med tillidsrepræsentanterne 
og tilbudt arbejdspladsbesøg,  hvor overenskomstte-
maerne blev diskuteret.  Der var desværre ikke den 
store lyst til debat blandt medlemmerne. Kredsen var 
på arbejdspladsbesøg og en enkelt tillidsrepræsen-
tant indsendte krav. Fem arbejdspladser har overens-
komst med Dansk Erhverv, enten som medlem eller 
ved at tiltræde overenskomsten.  
Efterfølgende samlede kredsbestyrelsen kravene og 
sendte dem videre til fælles behandling i Socialpæda-
gogernes hovedbestyrelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samlet set er overenskomstforhandlingerne gået 
godt, da de fleste af kredsenes krav er indeholdt i 
den nye aftale. Socialpædagogernes hovedbestyrelse 
afstemte resultatet med 27 stemmer for og en enkelt 
stemme imod resultatet. Fremgangsmåde og resulta-
tet har efterfølgende givet en del diskussion blandt 
medlemmerne, og der arbejdes på en anden metode 
til næste gang.  

Det gør kredsen fremover 
 

 Støtter op om kredsens lokale repræsentan-
ter 

 Medvirker til at udbrede kendskabet til de 
faglige selskaber, blandt andet gennem lo-
kale arrangementer 



 

 

Følgende hovedelementer indgår i aftalen 
 

 Overenskomstens varighed er 3 år 
 Der indføres en særlig opsparing oveni i ens 

løn, der samlet set kommer til at udgøre 2% af 
lønnen. Denne særlige opsparing kan bruges til 
enten løn, pension eller seniorordninger 

 Der indføres en seniorordning, der kan etable-
res fra 5 år før den gældende folkepensionsal-
der. I seniorordningen kan medarbejderne hol-
de indtil 32 seniorfridage pr. kalenderår 

 Forlængelse af opsigelsesvarsler for ophørte 
tillidsrepræsentanter med 6 uger udover den 
ansattes individuelle varsler 

 Afspadsering skal ikke længere afvikles ved 
opstået sygdom, men udskydes til andet aftalt 
tidspunkt.  

 I forbindelse med frihed ved barnets sygdom 
ændres første sygedag til første hele sygedag 

 Nedsættelse af hviletid kan aftales op til 2 gan-
ge på en uge, hvor det i dag er 1 gang 

 Forhøjelse af alle ulempeydelser med 1,6% om 
året i overenskomstperioden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OK 2018 på det offentlige område  
Diskussionerne er godt i gang. Vi har hen over som-
meren og efteråret startet debatten om de kommen-
de overenskomster i Staten, kommunerne og regio-
nerne.  
Socialpædagogen havde i juni et temanummer med 
fokus på overenskomsterne. Også de sociale medier 
har været præget af livlig debat. I kredsen har tema-
et været diskuteret på tillidsrepræsentant- og ar-
bejdsmiljørepræsentant møder. Et planlagt med-
lemsmøde med Henning Jørgensen i juni måned blev 
desværre aflyst, da der var for få tilmeldinger. I be-
gyndelsen af september afholder kredsen et med-
lemsmøde, hvor Verne Petersen fra SL’s Forretnings-
udvalg holder oplæg. Derudover vil der være mulig-
hed for arbejdspladsbesøg, hvor kredsen kan komme 
i dialog med medlemmerne.      
 

 

 
 

Kredsen vil på generalforsamlingen udtage de krav, 
som senere skal behandles i Socialpædagogernes 
hovedbestyrelse.    
 

De generelle hovedoverskrifter denne gang bliver to 
temaer:   
 Attraktive arbejdspladser, hvor der er fokus på 

arbejdsmiljø, medbestemmelse og kompeten-
ceudvikling   

 Løn, pension og arbejdstid med fokus på mere 
traditionelle overenskomstkrav, generelle løn-
stigninger, forhøjelse af pensionsprocenten og 
justeringer af arbejdstidsaftalen. 

 

 
 
Studerende er også kommende medarbejdere 
I januar 2017 kom resultatet af undersøgelsen Pæda-
gogstuderendes vilkår i praktikken. Undersøgelsen 
blev sat i gang for at få konkret viden om de an-
sættelsesmæssige og uddannelsesmæssige forhold, 
de studerende oplever, primært i de lønnede praktik-
ker. 
 

Det kan være sværere at få studerende i lønnet prak-
tik, i f.eks. Halsnæs Kommune fremfor mere centralt 
beliggende kommuner som Hillerød. Det er en udfor-
dring, som kredsen arbejder med lokalt: Hvordan 
synliggøres arbejdspladserne, som geografisk opleves 
som mere utilgængelige af de studerende?  

Det gør kredsen fremover 
 

 Afholder medlemsmøde om forhandlingsre-
sultatet, forud for afstemningen  

 Arbejder på at hæve stemmeprocenten for 
afstemningen  

 Arbejder på hvordan kravene fremadrettet 
bliver behandlet i organisationen    

http://sl.dk/media/6886/paedagogstud_vilkaar_praktikken_print.pdf
http://sl.dk/media/6886/paedagogstud_vilkaar_praktikken_print.pdf


 

 

 
Undersøgelsen kan bruges til at få talt om de udfor-
dringer, de studerende oplever. Blandt resultaterne i 
undersøgelsen er: 
 

 De fleste af de studerende i undersøgelsen er i 
praktik på en overenskomstdækket arbejds-
plads/institution – men 37% kender ikke prak-
tikstedets forhold om overenskomst 

 Stort set alle studerende indgår som en del af 
normeringen i deres lønnede praktik - kun 65 
studerende er udenfor normeringen 

 Hovedparten af de studerende oplever, at der 
ikke er tid til at vidensdele, f.eks. logbog 

 En del studerende oplever, at det er en udfor-
dring at opnå balance mellem uddannelses- og 
arbejdsforholdet i den lønnede praktik 

 De studerende oplever stort set, at der er klar-
hed om roller, opgaver og forventninger i prak-
tikken. Men oplever en vis uklarhed i forhold 
til, forventningerne fra kolleger og vejleder 

 I undersøgelsen er der en tendens til, at stude-
rende i døgnspecialtilbud for børn, i dagsspeci-
eltilbud for voksne og døgnspecialtilbud for 
voksne kender deres arbejdsplan mindst 4 
uger i forvejen 

 De studerende oplever ligebehandling i arbej-
det – dog oplever 37% af de studerende, at de 
ikke inddrages i planlægning og forberedelse 
af det pædagogiske arbejde 

 

Undersøgelsen viser, at studiedelen træder lidt i bag-
grunden i en travl hverdag på arbejdspladserne. Nog-
le studerende fremhæver, at de egentlige studieop-
gaver må laves i fritiden, mens andre opfatter prak-
tikken som et ligeværdigt forløb med kollegerne, 
hvor den studerendes synspunkter bliver hørt.   
 

I de grelle tilfælde oplever de studerende, at de af 
kollegerne på arbejdspladsen betragtes som med-
hjælpere eller vikarer fremfor pædagogstuderende. 
 
 

 

Tillidsambassadøruddannelsen  
Som led i udbredelsen af kendskabet til Tillidsrefor-
men og de tilhørende syv principper for samarbejde, 
tilbød kredsen i samarbejde med OAO et kursusfor-
løb for fem lokale arbejdspladser. Deltagerkredsen 
var ledere og tillidsrepræsentanter. Målet med ud-
dannelsen var, at de syv principper skulle omsættes 
til konkret handling på arbejdspladserne.  
På kurset blev formuleret følgende handlinger/
kendetegn: 
Der var rigtig god læring  og energi under hele kur-
set. Når hverdagens travl hed indhenter en, kan det 
være svært at give tid og  holde fast i de gode intenti-
oner for det tillidsbasserede samarbejde. De fleste 
arbejdspladser nåede dog i mål med det praksisnære 
projekt, kunne kredsformanden konstatere ved de 
efterfølgende arbejdspladsbesøg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbejdsmiljø – en vigtig TRIO-opgave 
 

Vold og trusler er vigtige emner i TRIO-samarbejdet. 
På arbejdspladserne er der stor interesse i at deltage 
i de 2 møder der afholdes om året.  
Det er meget tydeligt, at lederne er væsentlige i TRIO
-arbejdet og i arbejdet med arbejdsmiljøet bredt set. 
Der er bredt fremmøde blandt tillidsvalgte fra de ar-
bejdspladser, hvor lederne bakker op om at holde 
fokus på området – uanset ledernes faglige tilhørs-
forhold i øvrigt: FOA, Dansk Sygeplejeråd, Dansk So-
cialrådgiverforening, Dansk Psykologforening og 
DJØF. 

Det gør kredsen fremover 
 

 Har fokus på, at de studerende bliver be-
tragtet primært som studerende i praktikti-
den 

 Har fokus på de tillidsvalgtes rolle overfor 
de studerende 

 Arbejder på at forbedre vejledningen, så 
den bliver mere målrettet den enkelte stu-
derende 

 Arbejder for at hæve procentdelen på det 
social- og specialsporet 

 Arbejder på at fremskaffe og fastholde prak-
tikpladser  



 

 

 
 

 
 
Sådan oplever Allerød Bo og Støtte TRIO-
samarbejdet. 

 

Hvad har medvirket til, at I har fået et velfunge-
rende TRIO-samarbejde? Hvad skal I fortsat have 
fokus på? 

 

 Lone Pedersen, leder  
  

 Det er meget vigtigt, at vi er 
 bevidste om, at vi repræsente-
 rer forskellige kompetencer.  Vi 
 har været enige om, at der skal 
 herske åbenhed i vores 
 TRIO-samarbejde. Vi har også 

fra begyndelsen arbejdet meget seriøst og mål-
rettet med arbejdsmiljøopgaverne med vores fire 
faste møder om året. Med TRIO-gruppen har vi og-
så udadtil fået legaliseret vores samarbejde, så vi 
fremstår som en samhørig gruppe, som alle kolle-
gerne kan regne med og har tillid til. Jeg vil gerne 
fortsat bruge TRIO-samarbejdet til at styrke tilliden, 
også eksternt til vores arbejdsgivere. 

 
 Søren Ekmann,  
 arbejdsmiljørepræsentant 
  

 Vi har uhindret adgang til hin-
 anden og kan åbent stille 
 spørgsmål til tillidsrepræsen-
 tanten om f.eks. Tjenestetids-
 omlægning, når en medarbej-
 der har været sygemeldt og 

skal tilbage i jobbet. For mig er det vigtigt, at vi ar-
bejder for at opnå en robust organisation, hvor vi 
og kollegerne har de rigtige redskaber. Fremover 
tror jeg, at det er rigtig vigtigt fortsat at arbejde 
for, at vi har tydelige rammer for arbejdet, så vi kan 
imødekomme nye krav og nye arbejdsvilkår. Vi skal 
opretholde en god arbejdsplads, hvor vi kender for-
ventningerne og nå de mål, vi har formuleret i fæl-
lesskab. 

 
 

  

 Pia Saltoft,  
 tillidsrepræsentant 
  

 Det er vigtigt, at vi kan tale lige 
 ud af posen hen over bordet. Vi 
 skal have tillid til hinanden og 
 opnå en god indsigt i de forhold, vi 
 hver især arbejder under. Der må 

gerne være en god fornemmelse af retfærdighed i 
de beslutninger, vi tager – og det er TRIO-
samarbejdet en god garant for. Tidligere følte ikke 
alle kolleger sig godt tilpas. Nu har vi opnået en 
udbredt fornemmelse af, at vi løfter i flok. Den følel-
se skal vi styrke gennem åbenhed og tilgængelig-
hed.  

 
 Leif Meincke Jensen,   
 Souschef 
 

 Det er fundamentalt, at vi har 
 en god forståelse af hinandens 
 positioner. Vi har klarlagt og  syn-
 liggjort positioner gennem en god 
 dialog på TRIO-møderne. Det be-

tyder også, at vi kan både forklare og forsvare de 
beslutninger, vi træffer i fællesskab og som vi skal 
kommunikere ud til kollegerne efterfølgende. Vi 
deltager samlet i konferencer, så vi får en fælles 
viden med os og kan bruge triomøderne som et fag-
ligt rum. Vi har en kerneopgave, som er borgerne i 
centrum. Så skal vi holde fokus på den – og indgå 
de aftaler, der hjælpe os med at løse den opgave - 
og samtidig sikre arbejdsmiljøet. 

 
 

 Allan Welander,  
 arbejdsmiljørepræsentant 
  

 Åbenheden er væsentlig i TRIO-
 samarbejdet. Og det er vigtigt, at 
 vi får skabt et arbejdsmiljø, hvor 
 den enkelte føler sig lyttet til og 
 set. Vi skal hver især være gode til 

at bringe vores erfaringer fra arbejdet med ind i 
TRIO-rummet, så vi både på arbejdspladsen og i lo-
kalområdet er synlige. Vi vil gerne synliggøre det, vi 
står for og vise, at vi er medspillere, der supplerer 
og støtter hinanden i at fastholde en god arbejds-
plads. 

TRIO-begrebet 
 

Som tillidsrepræsentant, som leder og som ar-
bejdsmiljørepræsentant er du en del af en trio. 
Et samarbejde  mellem tre væsentlige funktio-
ner, der skal få hverdagen på arbejdspladsen til 
ikke bare at hænge sammen – men netop at 
arbejde sammen. 
 

TRIOen – fælles om arbejdsmiljøet i hverdagen 

Det gør kredsen fremover 
 

 Udbreder kendskabet til den reviderede 
”Den gode arbejdsplads”, som er på vej 

 Støtter udviklingen af TRIO-samarbejdet 

https://sl.dk/media/4642/trio.pdf


 

 

Om kredskontoret 
 

På kredskontoret arbejder 8 personer: 2 administrati-
ve medarbejdere, 3 konsulenter, 2 valgte og 1 frikøbt 
bestyrelsesmedlem. 
 
 

Arbejdsopgaverne på et kredskontor er alsidige og 
retter sig både mod det enkelte medlem, arbejds-
pladserne, organisationen, andre organisationer og 
beslutningstagerne. 
 

Mange opgaver foregår uden for kontoret og kræver 
derfor koordinering og stor fleksibilitet for at opga-
verne kan hænge sammen.  
 

Prioriteringen har været og er både at sikre medlem-
merne gode ansættelsesvilkår og en god medlems-
service, samtidig med muligheden for at kunne yde 
indflydelse og påvirke den socialpolitiske udvik-
ling. En stor del konsulenternes tid bruges på sociale 
sager og sager, der er relateret til sygdom. 
 

 

For at sikre at det enkelte medlem får den rette 
hjælp og målrettede medlemstilbud, er det vigtigt, at 
vi er tilgængelige, og at der er styr på kontaktoplys-
ninger i medlemssystemet.  

 
Med udgangspunkt i medlemsundersøgelserne har 
kredskontoret arbejdet med at synliggøre organisati-
onen og målrettet kommunikation. Indsatsområder 
har blandt andet været lokale nyhedsbreve, hjemme-
siden, postkort, plakater, mere informative mails og 
telefonbetjening. 
 

Der er også opgaver med det formål, at sikre kompe-
tenceudvikling af kredsens tillidsvalgte, så de kan 
være en støtte for medlemmerne ude på arbejds-
pladsen. 
 

Kredsen har i perioden fået ekstra økonomiske mid-
ler til at arbejde med indsatsen "Socialpædagogerne i 
Fremtiden". Bestyrelsen valgte at frikøbe et bestyrel-
sesmedlem til at være tovholder i arbejdet med visio-
nerne og pejlemærkerne inden for indsatsområdet 
faget/fagligheden og socialpædagogerne arbejdsliv. 
Det har medvirket til at kredsen har gennemført 
mange forskelligartede medlemsaktiviteter. 

Det gør kredsen fremover 
 

 Har fortsat fokus på tilgængelighed, åb-
ningstider og kvalificerede råd, vejledning 
og sagsbehandling, ved blandt andet at op-
normere kredskontoret  

 Sikrer at medlemsorganisering indgår som 
en naturlig del af aktiviteterne 

Sager behandlet af kredsen siden 1/9-15 

 
Afskedssager    245 
Lønsager (for ansatte uden TR)  386 
Sygdomssager    98 

Kreds Nordsjælland i tal 
 
Medlemstal  2600 
Arbejdspladser  
Kommuner  12 

Telefonhenvendelser 

I to uger har kredskontoret registreret hvilken 
type henvendelser, der kommer på medlems-
telefonen. 
 

De fordeler sig således: 
Sygdom   24% 
Opsigelse   13% 
Løn    5% 
Barsel    4% 
Overenskomst  3% 
Ferie    5% 
Ansættelsesvilkår  10% 
Familieplejere  7% 
Andet    22% 



 

 

Kildehenvisning 
Arbejdsmiljø/En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø marts 2017 :  http://sl.dk/om-os/udgivelser/
arbejdsplads-og-arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoe-marts-2017/ 
 
Hvidbog om demens og socialpædagogik : http://sl.dk/om-os/udgivelser/det-specialiserede-socialomraade/
hvidbog-om-demens-og-socialpaedagogik/ 
 
Tidlig indsats : http://sl.dk/media/4060/herningmodellen_20160125.pdf 
 
KORA’s forskningsrapport :  https://www.kora.dk/media/340364/opsporing_socialt_udsatte_boern.pdf 
 
Læs artiklen i Socialpædagogen : http://socialpaedagogen.sl.dk/arkiv/2017/05/jeg-vil-give-mit-liv-for-danmark/ 
 
Link til materialet 
 
Nye spilleregler for frivilligt arbejde : http://www.frivilligraadet.dk/nyheder/nye-spilleregler 
 
Læs mere om de to kompetencefonde : http://sl.dk/faa-svar/uddannelse/kompetencefonden/ 
 
Socialpædagogerne i fremtiden : http://sl.dk/fag-og-politik/socialpaedagogerne-i-fremtiden/ 
 
Pædagogstuderendes vilkår i praktikken : http://sl.dk/media/6886/paedagogstud_vilkaar_praktikken_print.pdf 
 
TRIOen – fælles om arbejdsmiljøet i hverdagen :: https://sl.dk/media/4642/trio.pdf 
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https://www.kora.dk/media/340364/opsporing_socialt_udsatte_boern.pdf
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Udarbejdet af: 
 

Socialpædagogerne Nordsjælland 
Østergade 6B 
3400 Hillerød 
 
Tlf: 7248 6600 
Mail: nordsjaelland@sl.dk 
www: nordsjaelland.sl.dk 



 

 

 


