Medlemsmøde for medlemmer i
Socialpædagogerne Lillebælt ansat på
overenskomsten for Særlige stillinger.

Kære medlemmer
I er ansat på et af Socialpædagogernes mindre overenskomstområder nemlig
overenskomsten for Særlige stillinger.
Vi ved, at mange af jer arbejder enten som eneste pædagog eller med kun få
andre pædagoger på jeres arbejdsplads. Mange af jer arbejder blandt en eller
flere andre faggrupper, som typisk er større og ofte sundheds fagligt uddannede.
Vi vil gerne invitere jer til et møde, hvor der kan være fokus på jeres arbejde
som pædagoger og jeres vilkår.
Mødet afholdes den 19. november fra kl.15.30 – 18.30
i Danmarksgade 16 5000 Odense C.
Steen Kabel, som er demensfaglig konsulent, journalist og forfatter indleder
mødet med et oplæg. Han har arbejder på demensområdet i mere end 25 år og
har særlig fokus på, hvordan vi som professionelle kan støtte personer med
demens og deres familier i at have et godt liv med demens – på trods af de
udfordringer, det giver at leve livet med en demenssygdom.
Oplægget sætte fokus på, hvad socialpædagogikken kan bidrage med på ældreog demensområdet.
Steen tager udgangspunkt i, hvad den socialpædagogiske kernefaglighed består i
– og hvordan den kan være med til at styrke og videreudvikle det
tværprofessionelle arbejde på ældre – og demensområdet.
Steen er ved at skrive en bog for Socialpædagogerne om dette tema, og jeres
erfaringer, oplevelser og refleksioner fra mødet vil blive brugt i det videre
arbejde.
Efterfølgende vil der være mulighed for at drøfte emner, som i måtte være
interesserede i. Det kunne handle om udfordringer i forhold til arbejdsvilkår, den
socialpædagogiske kernefaglighed i et tværfagligt samarbejde, mulighed for
netværks dannelse og meget andet.
Vi byder på kaffe/te og kage ved ankomsten og senere en sandwich.

Socialpædagogernes 39.000 medlemmer arbejder dagligt for og med børn, unge og voksne med
sociale problemer eller funktionsnedsættelser.
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Tidsplan for mødet:
15.30 – 15.40: Velkomst og præsentation v/ faglig sekretær Lotte Kirk Hansen
15.40 – 17.10: Oplæg v/ Steen Kabel
17.10 – 17.30: Pause og sandwich
17.30 – 18.20: Drøftelse af relevante emner på baggrund af deltagenes ønsker
18.20 – 18.30: Opsamling på dagens møde v/ Lotte Kirk Hansen
Tilmelding til dette medlemsmøde på; https://lillebaelt.sl.dk/ eller via
mail; lillebaelt@sl.dk af hensyn til forplejningen
- senest fredag den 13. nov.

Med venlig hilsen
Lotte Kirk Hansen, Faglig sekretær & Hanne Ellegaard, Kredsformand

