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Alle medlemmer af Socialpædagogerne Lillebælt 

kan stille op til tillidsposterne helt frem til valghand-

lingen (jf. dagsordenens punkt 11). Hvis du overvejer at 

stille dig til rådighed, er du velkommen til at kontakte 

Hanne Ellegaard på tlf. 40 86 68 54 for nærmere

information om, hvad det indebærer at modtage valg 

til en tillidspost.

Kredsens hjemmeside lillebaelt.sl.dk bliver løbende 

opdateret med materiale til generalforsamlingen, 

ligesom materialet udleveres ved indskrivningen.

Hvis du har problemer med transport til og fra 

generalforsamlingen, så kontakt kredskontoret på 

tlf. 72 48 64 00.

Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig. 

Tilmelding til kredskontoret senest 

tirsdag 22. oktober på lillebaelt.sl.dk. 
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Generalforsamling 
i Kreds Lillebælt
Tirsdag 29. oktober 2019 kl. 16.00-22.00

Indskrivning fra kl. 15.30

Lillebæltshallerne, Færøvej 74-76, 

Middelfart

Socialpædagogerne Lillebælt holder 

ordinær generalforsamling, jf. indkaldelse 

i Socialpædagogen nr. 10, 19. august 2019.

DAGSORDEN

Velkomst ved kredsformand Hanne Ellegaard.

1. Valg af dirigenter.

2. Valg af referenter.

3. Valg af stemmetællere.

4.  Gæstetalere: 

Majbrit Berlau,  

Fagbevægelsens Hovedorganisation og  

Verne Pedersen,  

Socialpædagogernes forretningsudvalg. 

5. Kredsbestyrelsens beretning.

6. Kredsens regnskab for 2018. 

7. Indkomne forslag. 

a. Solidaritetsbevilling. 

b.  Minimumsdagsorden for  

generalforsamlingen i 2020.

8. Fremtidigt arbejde.

9.  Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse  

og antal frikøbte.

10. Kredsens budget for 2020.

11. Valg efter præsentation af kandidater.

 a. Kredsformand.

 b. Hovedbestyrelsesmedlemmer. 

 c. Faglig sekretær.

 d. Kredskasserer.

 e. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 f. Kongresdelegerede og suppleanter.

 g. Kritisk revisor og suppleant.

 h. Fanebærer.

12. Eventuelt.

Afslutning ved kredsformanden.

Generalforsamlingen bliver afbrudt af en 

middagspause kl. ca. 18-19.

Forslag, der ønskes behandlet på generalfor-

samlingen, skal være kredsbestyrelsen i hænde senest 

10 dage før (fredag 18. oktober inden kl. 9.00) og 

være forsynet med medlemsnummer (CPR-nummer) og 

underskrift.
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Forslag til forretningsorden

1.  Generalforsamlingen åbnes af  formanden, som leder 

valget af dirigent/dirigenter.

2. Valg af referent/referenter.

3.  Dirigenten konstaterer, om generalforsamlingen er 

lovligt indvarslet.

4.  Dirigenten forestår generalforsamlingens godkendelse 

af forslag til forretningsorden. 

5.  Der vælges et stemmeudvalg. Kredsens kontorleder er 

tilforordnet stemmeudvalget.

6.  Dirigenten henviser til dagsorden på side 2 i generalfor-

samlingsbladet.

7.  Under debatten om dagsordenens punkter får  

medlemmerne ordet i den rækkefølge, de har indtegnet 

sig hos dirigenten. 

8. Ingen må tage ordet uden dirigentens tilladelse.

9.  Taleren må nøje holde sig til det foreliggende emne og i 

øvrigt rette sig efter dirigentens anvisninger.

10.  Ethvert medlem og dirigenten har ret til mundtligt eller 

skriftligt at stille forslag om afslutning af talerlisten 

eller indskrænkning af taletiden. Sådanne forslag skal 

straks sendes til afstemning.

11.  Dirigenten kan bryde de indtegnede taleres rækkefølge 

for en kort bemærkning, såfremt et medlem anmoder 

herom. Denne bemærkning må dog kun være af oplysen-

de eller korrigerende art for selve sagens behandling, og 

den må ikke vare over et minut. I modsat fald henvises 

taleren til at få ordet efter tur.

12  Forlanger nogen ordet til forretningsordenen, skal det 

oplyses til hvilket punkt, vedkommende ønsker ordet.

13.  Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I til-

fælde af stemmelighed bortfalder forslaget, og tingenes 

tilstand opretholdes.

14.  Ændringsforslag til et stillet forslag skal fremsættes 

skriftligt inden vedtaget afslutning. Ændringsforslag 

sættes under afstemning inden det stillede forslag.

15.   Forslagsstilleren kan få ordet som sidste taler.

16.  Personvalg sker ved skriftlig afstemning og følger ved-

tægternes §11, stk. 7. 

17.  Fraværende kan ikke bringes i forslag, medmindre der 

foreligger en skriftlig fuldmagt om ønsket om opstilling 

til valg.

18.  Tvivlsspørgsmål, der ikke kan afgøres af denne forret-

ningsorden, afgøres af dirigenten.

19.  Eventuelle forslag om ny dirigent sættes straks under 

afstemning og forestås. Dette ledes af kredsformanden.

20.  Gæster har taleret ifølge aftale med dirigenterne.
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Velkommen til generalforsamling 

i Kreds Lillebælt 29. oktober. 

Den forløbne periode bød på to valg. 

Kommunalvalget i efteråret 2017, der 

betød et skred – og i tre af vores kom-

muner et magtskifte fra ”blåt” til ”rødt” 

– rykkede som forudset ikke afgørende 

ved den socialpolitiske virkelighed i 

kommunerne. Stram økonomistyring 

og uholdbare budgetter, der langt-

fra matchede behovene, var fortsat 

virkeligheden mange steder – med flere 

nedskæringer og hovsabesparelser til 

følge. 

Derimod er der tændt håb, efter at 

folketingsvalget på grundlovsdag i år 

banede vej for en ny socialdemokratisk 

regering. Al snak om at afskaffe 

regionerne er stoppet, retorikken i 

forhold til flygtninge og indvandrere er 

blevet en anden, det tåbelige Lindholm-

projekt er droppet, og klima-ambitio-

nerne er højnet. Sidst, men ikke mindst 

har regeringen taget det første skridt 

til at indfri valgløfterne om velfærds-

forbedringer. I den nye økonomiaftale 

med kommunerne er der sat ekstra 

penge af til forbedringer på det sociale 

område. Også det specialiserede 

socialområde er nævnt i aftalen. 

Af Hanne Ellegaard 

Kredsformand 

Vi vil i den kommende tid presse på 

for at få kommunerne til at prioritere 

de ekstra penge, så der kan ske en 

tiltrængt genopretning på de social-

pædagogiske arbejdspladser. Her er 

gentagne besparelser og nedskæringer 

de seneste år gået ud over svage og 

udsatte medborgere og har udfordret 

vores kolleger på faglighed og arbejds-

miljø. 

Vi er Socialpædagogerne lød det på 

kongressen i 2018. Hermed blev der ta-

get skridt til, at vi i hele organisationen 

skal kigge indad og i endnu højere grad 

fokusere på, hvad der gør medlemskab 

af Socialpædagogerne værdifuldt for 

den enkelte, men også hvad der kan 

engagere medlemmerne og gøre dem 

til en aktiv del af fællesskabet. 

Det hænger tæt sammen med vores 

organiseringsarbejde – at holde fast 

på de medlemmer, vi har, og samtidig 

tiltrække nye medlemmer. Vi er Social-

pædagogerne i kraft af sammenholdet 

og fællesskabet i vores faglige organi-

sation. Og Vi er socialpædagogerne i 

kraft af vores faglighed, som vi fortsat 

skal håndhæve og synliggøre. 

I tråd med dette skal vi på generalfor-

samlingen træffe vigtige beslutninger 

om det fremtidige arbejde i kredsen. 

Desuden skal vi vælge ny kredsbesty-

relse. 

I den forløbne periode har vi været 

påvirket af faglig sekretær Poul Erik 

Pedersens langvarige sygdom, og det 

var med stor sorg, vi i august i år mod-

tog budskabet om hans død. Dermed 

skal vi på generalforsamlingen også 

finde en ny faglig sekretær.  

Der er tre kandidater  til denne post, 

ligesom det er glædeligt – og godt for 

medlemsdemokratiet – at mange nye, 

også unge, kandidater har vist interes-

se for at stille op til kredsbestyrelsen 

og kongresdelegationen. 

Vi glæder os til at se dig til general-

forsamlingen, hvor du kan være med til 

at afstikke linjerne for det fremtidige 

arbejde og sætte det hold, der skal stå 

i spidsen for Kreds Lillebælt i de næste 

to år. 

  

Vi er socialpædagogerne 

BERETNING 2019
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Af frygt for økonomiske sanktioner har 

kommunerne siden 2011 holdt igen 

på serviceudgifterne i en grad, så man 

mange steder har brugt færre penge, 

end de i forvejen stramme budgetter 

lagde op til. Situationen varierer fra 

kommune til kommune og fra område 

til område, men fælles for de fleste 

kommuner er, at de har haft svært ved 

at overholde budgetterne på det 

specialiserede socialområde, der blandt 

omfatter udsatte børn og unge, 

personer med handicap og misbrugere. 

 Selv om kommunerne generelt er 

blevet bedre til at ramme budgetterne, 

ses den modsatte tendens på dette 

område, som de seneste år har været 

præget af voksende budgetover-

skridelser. Problemerne med at styre 

økonomien hænger blandt andet  

sammen med, at der er tale om en 

gruppe borgere med meget sammen-

satte og komplekse behov, og hvor dyre 

enkeltsager kan vælte budgettet.  

 Siden kommunalreformen har det  

medført, at flere kommuner for at 

imødegå overskridelserne har iværk-

sat løbende besparelser ud over den 

regeringsfastsatte effektiviseringsbe-

sparelse på én til to procent årligt. I 

budgetfremskrivningerne er der sjæl-

dent taget højde for den demo grafiske 

udvikling, hvilket ofte har medført 

ekstra sparerunder i budgetperioden. 

 Også i Kreds Lillebælts område 

har vi oplevet store besparelser med 

serviceforringelser og øget arbejdspres 

til følge. I den forløbne periode har 

navnlig Assens og Odense kommuner 

gennemført voldsomme nedskæringer, 

der har ramt nogle af de i forvejen mest 

udsatte borgere. 

Behov for 
genopretning af 
socialpolitikken 

Ny og bedre økonomiaftale 

I september indgik den nye socialde-

mokratiske regering og Kommunernes 

Landsforening (KL) en aftale om den 

kommunale økonomi for 2020. Den  

indebærer et velfærdsløft, idet den 

kommunale serviceramme er hævet 

med 2,2 mia. kr. ”Den demografiske  

udvikling betyder, at der i de kom-

mende år vil være flere plejekrævende 

ældre og flere små børn i Danmark. 

Flere borgere vil derfor have brug for 

velfærdsydelser. Regeringen og KL er 

enige om, at aftalen om kommunernes 

økonomi for 2020 dækker den demo-

grafiske udvikling og samtidig giver  

mulighed for at udvikle kernevelfærd 

og ansætte flere velfærdsmedarbejde-

re”, lyder det i indledningen til aftalen. 

 Alt i alt er det sociale område  

kommet på dagsordenen i økonomi-

forhandlingerne. Også det specialise-

rede socialområde er nævnt flere gange 

i aftalen. Tilsyneladende i erkendelse 

af, at stort set alle kommuner oplever 

de samme problemer med at få budget-

terne på området til at matche den 

demografiske udvikling og de indsatser, 

der er behov for. 

 Økonomiaftalen kan ses som et 

første skridt til forbedringer af de  

kommunale tilbud til sårbare og 

udsatte borgere. Nu er det op til 

kommunerne at følge op og bruge de 

ekstra penge, de har fået tildelt, til en 

tiltrængt opprioritering af det  

specialiserede social område. 

Fokus på psykiatrien

I økonomiaftalen med regionerne for 

2020 er det sociale område stort set 

ikke nævnt. Det skyldes formentlig, at 

de regionale tilbud finansieres af de 

takster, som kommunerne er villige til 

at betale for de højt specialiserede  

tilbud, de ikke selv er i stand til etab-

lere. 

 På baggrund af økonomiaftalen med 

kommunerne kan man håbe, at der 

også bliver plads til forbedringer her. 

At de regionale tilbud ikke direkte er en 

del af økonomiaftalen, men afhængige 

af kommunernes økonomi, rummer dog 

en risiko for, at der ikke vil være penge 

til at investere i udvikling og nytænkning. 

 Som noget positivt sætter aftalen 

med regionerne fokus på psykiatrien 

som et område, der skal styrkes. Der er 

dog ikke øremærket penge til formålet. 

I stedet henviser regeringen til den 

kommende 10-årsplan for psykiatrien, 

som skal sikre en gentænkning af  

området og en bedre sammenhæng 

mellem de kommunale og regionale 

indsatser. 

 Vi håber, at 10-årsplanen vil give 

psykiatrien et tiltrængt løft. Behand-

lingspsykiatrien har i flere år været 

underfinansieret, hvilket også har haft 

konsekvenser for socialpsykiatrien. 

SITUATIONEN I KOMMUNERNE OG REGIONEN Økonomiaftalen for 2020 

kan være et første skridt til et 

velfærdsløft i kommunerne. 

Nye økonomiaftaler 
har tændt et håb om 
forbedringer
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OVERENSKOMST 2018 

Medlemmerne bakkede 
massivt op om resultatet af 
overenskomstforhandlingerne

Alle husker nok snakken om de betalte 

spisepauser, der fyldte så meget, at  

forhandlingerne om Overenskomst 

2018 var tæt på at ende i konflikt. 

Sagen blev dog løst med tilsagn om, at 

der ikke ville blive pillet ved eksiste-

rende ordninger. 

 Resultatet blev i stedet en overens-

komstfornyelse, som medlemmerne i 

den grad bakkede op. Ved urafstem- 

ningen nåede Socialpædagogerne både 

op på den højeste ja-procent (93,4  

procent) og den højeste deltagelse i  

afstemningen (52,1 procent) nogen sin-

de. I Kreds Lillebælt deltog 54 procent 

af medlemmerne i afstemningen. 

Reallønsfremgang og ligeløns-

gennembrud

Resultatet var da også værd at bakke 

op om. I forhold til løn gik 6,3 procent 

af den samlede ramme på 8,1 procent 

til generelle lønforbedringer, som kom-

mer medlemmerne til gode via de årlige 

lønreguleringer. Det er et lønløft, som 

betyder reallønsfremgang til alle over 

den treårige overenskomstperiode. 

 Et andet stort emne var ligeløn – 

både i forhold til køn og til stillinger 

med sammenlignelige uddannelser 

bag. Her blev der lavet en historisk 

løsning med særlige ligelønspuljer, som 

blev fordelt på de kvindedominerede 

og lavtlønnede områder.

 Til forhandlingerne målrettet de 

enkelte overenskomster blev der afsat 

0,35 procent af den samlede pulje. Her 

blev der aftalt højere grundlønstillæg 

til de fleste overenskomstgrupper og 

en lille forhøjelse af pensionsprocen-

ten.

 Til de ansatte i staten blev der afsat 

penge til kompetenceudvikling og til at 

sætte fokus på et bedre arbejdsmiljø. 

Orlov og omsorgsdage

Af andres forbedringer skal nævnes 

ændringer af aftalen om fravær af 

familiemæssige årsager. Det betyder, at 

man fremadrettet vil kunne få sorgor-

lov, hvis ens lille barn dør. Derudover 

fik familieplejere ret til omsorgsdage til 

at tage sig af deres plejebørn.

 Endelig blev der aftalt forbedringer 

omkring indarbejdelse af den nye ferie-

aftale i allerede eksisterende aftaler. 

Vi forventer, at de centrale parter i 

slutningen af 2019 har en vejledning 

klar om den nye ferieaftale.

Reallønsfremgang til alle

Sammenholdet i Socialpædagogerne 

og i fagbevægelsen som helhed sikrede 

et godt overenskomstresultat.
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Hverken i 2015 eller 2018 blev der afsat 

nye midler til lokal løndannelse ved 

overenskomstfornyelsen. Alligevel er 

der i overensstemmelse med kredsens 

lønstrategi blevet gennemført lokale 

lønforhandlinger og opnået resultater. 

Her kan du se, hvordan det er gået: 

KOMMUNERNE

Assens. Der blev aftalt forhandlinger i 

juni 2019, og at der forhandles to gange 

i overenskomstperioden.

Fredericia. Der blev forhandlet i begyn-

delsen af 2018. Forhandlingen i 2019 er 

udskudt på grund af  omstrukturering 

på området.

Faaborg-Midtfyn Kommune. Der blev 

forhandlet for Psykiatrien i februar 

2019, og det endte med et godt resultat. 

Det samme gjaldt Bo & Aktiv i decem-

ber 2018. I Opvækst og læring, hvor vi 

forhandlede i november 2018, var der 

ikke meget at forhandle om. Vi blev dog 

enige og aftalte at se på muligheden for 

at indgå en forhåndsaftale. De øvrige 

områder i kommunen bliver forhandlet 

i efteråret 2019.

Kerteminde. Der blev forhandlet i 2018 

og udmøntet både løntrin og tillæg. 

Langeland. Der er aftalt forhandling i 

ultimo 2019.

Middelfart. Der blev forhandlet i 2018 

og udmøntet både løntrin, funktions- 

og kvalifikationstillæg samt i enkelte 

tilfælde engangsbeløb.

OPFØLGNING PÅ OVERENSKOMST 2018

Lokale lønforhandlinger

Kreds Lillebælt har forfulgt 
sin lønstrategi om årlige 
lønforhandlinger i alle 
kommuner og i regionen

Nordfyn. På Børn- og ungeområdet blev 

der i 2019 forhandlet for årene 2018 og 

2019. Der var afsat 0,1 procent pr. år, 

men der blev udmøntet mere end det 

afsatte. På Voksenhandicapområdet 

så vi os på baggrund af den dårlige 

økonomi på området nødsaget til at 

suspendere forhandlingerne og aftale, 

at de genoptages i 2020. 

Nyborg. Forhandlingerne er forløbet 

positivt. På flere områder er der for-

handlet flere lønkroner hjem, end der 

umiddelbart var lagt op til.

Odense. Vi forhandlede løn i Beskæf-

tigelses- og Socialforvaltningen og på 

Børn- og Ungeområdet i både 2018 og 

2019, begge år med resultater over de 

udmeldte 0,2 procent. I 4. kvartal 2018 

forhandlede vi løn i Ældre- og Handi-

capforvaltningen (Handicap og Psykia-

tri). Resultatet lå stort set inden for de 

udmeldte 0,2 procent. I 2019 er der igen 

udmeldt 0,2 procent af lønsummen til 

forhandling. Forhandlingerne vil foregå 

i 3. kvartal.

Svendborg. Der blev forhandlet i 2018 

og 2019 og givet både funktions- og kva-

lifikationstillæg samt engangsbeløb. 

Resultatet i 2019 var bedre end i 2018.

Vejle. På Voksenområdet har der kun 

været forhandlet løn på enkelte områ-

der: Unge på Vej, Misbrugsområdet og 

De 2 gårde. Alle steder er der udmøntet 

begrænsede midler. De fleste forhand-

linger er henlagt til efteråret 2019. På 

Børn- og Ungeområdet er der forhand-

let en overordnet procedureaftale i 

2019, og der har været forhandlet om 

forhåndsaftaler. På PFF-området har 

der været forhandlet med et accepta-

belt resultat. På det resterende Børn- 

og Ungeområde blev forhandlingerne 

udskudt til august 2019, jf. den nye 

procedureaftale.

Ærø. Der blev forhandlet i februar 2019. 

Selv om de ikke var meget at forhandle 

om, opnåede vi et acceptabelt resultat.

REGIONEN

Region Syddanmark. Der har været for-

handlet på nogle arbejdspladser, både 

om individuelle lønstigninger og tillæg 

via forhåndsaftaler. De fleste individu-

elle forhandlinger afholdes af de lokale 

tillidsrepræsentanter.

ARBEJDSPLADSER

SOSU Fyn. Vores tillidsrepræsentant 

på området forhandlede i maj 2019 og 

opnåede et rigtig godt resultat.

Trods få midler 

til rådighed er der opnået 

resultater ved de lokale 

lønforhandlinger. 
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Røde Kors. Der er planlagt forhandlin-

ger i efteråret 2019. 

Socialtilsynet – Faaborg-Midtfyn Kom-

mune. Den årlige forhandling blev af-

holdt i maj 2019. Resultatet blev, at en 

del medlemmer fik tildelt varige tillæg, 

mens en del fik engangsbeløb.

LEDERE

Fredericia. Vi har forhandlet for alle 

ledere i kommunen, herunder om 

indplacering af ny handicapchef. Der 

blev givet kvalifikationstillæg til stort 

set alle.

Kerteminde. Grundet stor udskiftning 

blandt lederne er der kun forhandlet 

løn ved nyansættelser.

Langeland. Vi afventer en dato for 

forhandling.

Nordfyn. Ved forhandlinger i juni 2019 

fik alle ledere forhøjet deres løn i form 

af kvalifikationstillæg

Odense. Der er forhandlet i Beskæfti-

gelses- og Socialforvaltningen og på 

Børn- og Ungeområdet i både 2018 og 

2019, begge år med rimelige resultater.

Svendborg. Forhandlingerne for 2018 

og 2019 blev samlet i én forhandling i 

foråret 2019. Der blev opnået et godt 

resultat.

Vejle. For første gang siden overgan-

gen til lederoverenskomsten blev der i 

februar 2019 forhandlet for afdelings-

ledere på Voksenområdet. Resultatet 

var tilfredsstillende. Rigtig mange fik 

tildelt varige tillæg i form af kvalifika-

tionsløn. I maj 2019 blev der forhandlet 

på Handicapområdet. Alle centerledere 

blev tildelt kvalifikationstillæg. Det 

generelle lønniveau blev hævet, så 

forskellen i forhold til andre ledelses-

områder, f.eks. skolerne, er væsentlig 

indsnævret.

Region Syddanmark. Forhandlin-

gerne for 2017 og 2018 blev samlet i én 

forhandling i 2018. Vi opnåede et godt 

resultat.

Socialpædagogernes hovedbestyrelse vedtog i marts 

2019 en overordnet lønstrategi, som skulle følges op af 

lokale lønpolitikker i kredsene. I kredsbestyrelsen ved-

tog vi i juni 2019 en lønstrategi for overenskomstperio-

den 2018-2021 med følgende indsatsområder: 

Lokal løndannelse. Der er ikke afsat nye centrale mid-

ler til lokal løndannelse ved Overenskomst 2018. Derfor 

vil vi have fokus på, at tilbagefaldsmidler forbliver og 

genanvendes på vores arbejdspladser. Vi vil især være 

opmærksomme på, at medlemmer, der trods høj ancien-

nitet ikke får lokalt aftalte tillæg, bliver tilgodeset ved 

de lokale forhandlinger.

Små medlemsgrupper. Socialpædagogerne har en række 

overenskomster, der kun omfatter få pædagoger. Det 

gælder især på statens område og for pædagoger i sær-

lige stillinger. Her er ofte så få ansatte, at de ikke har 

en tillidsrepræsentant. Derfor har vi særligt fokus på at 

sikre disse medlemmers lønudvikling.

Ledere. Ledere og mellemledere får fortsat større ledel-

sesområder. Institutioner og afdelinger sammenlægges, 

uden at det afspejler sig i lønnen. I mange kommuner 

rykker voksenhandicapområdet tættere på ældreom-

rådet. Det betyder, at vores ledere bliver løftestang for 

ældreområdets ledere, som generelt er væsentlig lavere 

lønnet end socialpædagogiske ledere. I kommunerne øn-

sker man i højere grad mellemledere over på lederover-

enskomsten. Det har vi ikke problemer med, når blot det 

også betyder, at de får lederløn. Kredsen har besluttet, 

at de konsulenter, der forhandler lederløn, fremover 

også forhandler mellemledernes løn. Det vil i overens-

komstperioden blive et klart indsatsområde.

Ligestilling. Mænd får stadig en større del af de lokale 

lønmidler end kvinder. Selv om forskellen i den sidste 

periode er blevet indsnævret, er der stadig en betydelig 

forskel. Vi vil arbejde for, at køn hverken direkte eller in-

direkte bliver afgørende for den lokale løndannelse. Det 

er fortsat målet, at lønforskellen udjævnes.

Lønpolitikker. Kredsen vil støtte tillidsrepræsentan-

terne i at udarbejde lokale lønpolitikker, der skal sikre 

åbenhed om lønforhandlingerne og medindflydelse på 

kriterier. En lønpolitik vil også gøre det lettere for den lo-

kale tillidsrepræsentant at arbejde med f.eks. ligestilling.

Kreds Lillebælts nye lønstrategi
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Vores tillidsrepræsentanter er kred-

sens og forbundets fremskudte poster 

på arbejdspladserne. Derfor er det 

glædeligt, at vi i både 2018 og 2019 har 

oplevet en stigende interesse for at 

blive valgt som tillidsrepræsentant. 

I 2017 var der registreret 125 tillidsre-

præsentanter. I juni 2019 havde vi 134. 

 Den positive udvikling hænger 

sammen med, at vi i Kreds Lillebælt 

har arbejdet aktivt for at få valgt flere 

tillidsrepræsentanter på arbejdsplad-

serne. 

 Flere tillidsrepræsentanter er godt 

for vores bestræbelser på at fastholde 

og organisere medlemmer. At der man-

ge steder har været flere kandidater til 

tillidsposterne er et sundhedstegn for 

organisationen og godt for medlemsde-

mokratiet. 

 Udviklingen har medført øget tilslut-

ning til kredsens introduktionskurser 

for nyvalgte tillidsrepræsentanter. I 

januar og april 2018 holdt vi to kurser 

med i alt ca. 30 deltagere. Også i foråret 

2019 blev der holdt to kurser, og yderli-

gere to er planlagt i efteråret 2019. 

Øget pres på de tillidsvalgte

At flere har mod på at være tillidsre-

præsentanter er bemærkelsesværdig, 

da besparelser, omstruktureringer og 

sammenlægning af ledelsesområder 

flere steder har gjort opgaven sværere. 

Tillidsrepræsentanten skal være der 

for flere kolleger, ofte spredt på flere 

adresser.

 Kommuner som Odense, Middelfart 

og Kerteminde lægger ikke skjul på, at 

de synes, at der generelt er for mange 

tillidsvalgte. 

 Det øgede arbejdspres på vores 

arbejdspladser lægger også større 

pres på tillidsrepræsentanterne, både 

i forhold til at bliver anerkendt og få 

den nødvendige tid til at udføre deres 

tillidshverv. 

 I flere kommuner har vi over for de 

tillidsvalgtes ledelser måttet redegøre 

for de aftaler, der sikrer os retten til, 

at vores tillidsrepræsentanter kan 

fungere som fagforeningen på arbejds-

pladsen.

Kredsen bakker op

Fra kredsens side bakker vi tillidsre-

præsentanterne op via møder i de syv 

TR-grupper samt årlige temadage m.m. 

 Desuden er vi via forhandlinger om 

strukturaftaler med kommunerne og 

regionen aktive i forhold til at sikre 

vores tillidsrepræsentanter de bedst 

mulige vilkår for udøvelsen af deres 

hverv.

Kredsens 
tillidsrepræsentanter 

Socialpædagogerne Lillebælts 134 

tillidsrepræsentanter er fordelt 

på følgende syv TR-grupper: 

Region Syddanmark 25

Odense  36

Vejle 17

Svendborg 12

Nord/Vest (Assens, Fredericia, 

Middelfart, Nordfyn) 24

Syd/Øst 

(Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, 

Langeland, Nyborg, Ærø) 20

PFF 10

Tillidsrepræsentant-
udvalget

Nikolaj Hamdrup

Hanne Bertelsen

Ann Fruergaard

Sanne Falden

Charlotte Fucke

Susanne Søndergaard 

Andrea Louise Stagegaard

Stine Wittrup,

Hanne Ellegaard, kredsformand

Flere vil 
være tillids-
repræsentanter

Den stigende interesse 
er godt for organisering og 
demokrati

Vores 

tillidsrepræsentanter 

er fagforeningen på 

arbejdspladsen. Derfor er 

opbakning fra kollegerne 

og kredsen vigtig. 

TILLIDSREPRÆSENTANTER 
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På det regionale og de kommunale 

områder bliver der fortsat gennemført 

organisations- og strukturændringer, 

som medfører udfordringer og ændrin-

ger for de ansatte i det daglige arbejde. 

Det påvirker også arbejdsmiljøet og 

peger på et fortsat behov for ekstra 

fokus på dette område. 

 Vi har desværre fortsat flere medlem-

mer, der i deres daglige arbejde bliver 

udsat for trusler og vold – både fysisk 

og psykisk. Disse hændelser resulterer 

desværre ofte i længerevarende syge-

meldinger og i nogle situationer afsked.

Øget interesse for at 

diskutere arbejdsmiljø

Kredsen har i beretningsperioden 

oplevet en stigende interesse fra 

vores arbejdsmiljørepræsentanter og 

arbejdspladser for medlemsmøder og 

fyraftensmøder med arbejdsmiljø som 

hovedtema. 

 På møderne har der været en god og 

konstruktiv dialog med vores medlem-

mer om de arbejdsmiljøproblemer, som 

fylder meget. Fyraftensmøderne har 

givet kredsen vigtig viden om arbejds-

miljøforhold, herunder indsigt i, at der 

er en sammenhæng mellem et godt 

arbejdsmiljø og mulighederne for at 

kunne bruge fagligheden i det daglige 

arbejde.

Trio-samarbejdet skal styrkes

Kredsen opfordrer fortsat til at styrke 

trio-samarbejdet (mellem leder, tillids-

repræsentant og arbejdsmiljørepræ-

sentant) på arbejdspladserne. Et godt 

trio-samarbejde er et vigtigt funda-

ment for at sikre et sundt og sikkert 

arbejdsmiljø. 

 Samarbejdet foregår i et uformelt fo-

rum tæt på medarbejderne og kerneop-

gaven, men det kan nogle gange være 

lidt svært at holde styr på de roller 

og opgaver, som tillidsrepræsentant, 

arbejdsmiljørepræsentant og leder 

varetager.

 For at fremme trio-samarbejdet på 

arbejdspladserne afholder kredsen  

5. december 2019 en fælles temadag  

for vores tillidsrepræsentanter,  

arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. 

Fokus på de studerende  

– opbakning til FH-kampagne

Kredsen har stadig en samarbejdsaf-

tale med University College Lillebælt, 

hvor vi blandt andet to gange årligt er 

på seminariet sammen med BUPL for 

at fortælle de studerende om fysisk og 

psykisk arbejdsmiljø.

 8. januar 2019 deltog kredsen i 

opstartskonferencen i forbindelse 

med Fagbevægelsens Hovedorganisa-

tions (FH) landsdækkende kampagne 

Arbejdsmiljørepræsentant 2019. 

Temadage klæder arbejds-
miljørepræsentanterne på 

Kredsen har p.t. 138 arbejdsmiljø-

repræsentanter. En af måderne  

at klæde dem på til deres tillids-

hverv er de to årlige temadage 

(en hel og en halv), som kredsen 

arrangerer. De seneste temaer 

har været:

Arbejdsskader og erstatnings-

ansvarsloven. Repræsentanter 

fra forbundets arbejdsskadeteam 

opdaterede vores arbejdsmiljøre-

præsentanter med seneste nyt på 

området.

Kriseberedskab og -hjælp ved 

vold og trusler. Erhvervspsykolog 

Michael Hansen holdt oplæg og 

kom med forslag til værktøjer.

Forskningsprojektet om vold i 

hverdagen på socialpædagogiske 

arbejdspladser. Psykolog Jesper 

Pihl-Thingvad fra Arbejds- og 

Miljømedicinsk Klinik på OUH 

holdt oplæg og gav en status 

på forskningsprojektet, som 

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 

gennemfører i samarbejde med 

Socialpædagogerne. Projektet 

forventes snart at kunne afslut-

tes, men er endnu ikke klar til 

offentliggørelse.

Den gode arbejdsplads. Arbejds-

miljørepræsentanterne fik en kort 

gennemgang af den reviderede 

udgave af Den gode arbejdsplads.

Arbejdsskader 

Antallet af arbejdsskader er en 

strømpil for, hvordan det står 

til med arbejdsmiljøet på vores 

arbejdspladser. Her kan du se ud-

viklingen i den forløbne periode:

Antal arbejdsskader

2018 52 afsluttede

2019 66 iganværende

Trusler og vold på jobbet 

er et tiltagende 

arbejdsmiljøproblem 

på de socialpædagogiske 

arbejdspladser. 

ARBEJDSMILJØ

Struktur-
ændringer 
øger presset 

Et godt trio-samarbejde 

er en vigtig forudsætning for 

at tackle arbejdsmiljø-

problemerne
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Kredsen har også i perioden 2017-2019 

mærket tendensen fra tidligere år med 

et stigende antal afskedigelser.

 En væsentlig årsag til stigningen 

i 2017 er nedlukninger eller tilpasning 

af antal pladser på asylområdet på 

grund af et faldende antal flygtninge. 

 På flere kommunale og regionale 

arbejdspladser er der også gennemført 

afskedigelser på grund af besparelser 

eller nedgang i antallet af brugere. 

Nogle steder er nedskæringerne dog 

sket ved naturlig afgang eller omplace-

ring af medarbejdere til andre stillinger.

 I opgørelsen nedenfor indgår også 

afskedigelser og fratrædelsesaftaler 

ved medlemmers længerevarende 

FAGLIGE SAGER 

sygdom eller 

tjenstlige forhold. 

Desuden indgår 

medlemmer, der har fået 

varslet væsentlige vil-

kårsændringer i deres 

ansættelsesforhold, og 

som har accepteret de nye vilkår og 

dermed ikke er fratrådt.

 Kredsen har i to tilfælde deltaget 

i forhandlinger efter ”masseafskedi-

gelsesloven” i forbindelse med større 

besparelser i en kommune samt luk-

ning af et tilbud, som fik inddraget sin 

godkendelse af Socialtilsynet. 

Flere medlemmer 
bliver afskediget
Besparelser samt 
tilpasning af antal 
pladser på asylområdet 
er blandt årsagerne

De mange afskedigelser i 
2017 skyldtes for en stor dels 
vedkommende en nedgang i 

antallet af asylansøgere. 

 Ved de fleste fratrædelsesaftaler 

fritstilles de berørte medlemmer i 

opsigelsesperioden. Vi oplever dog, at 

kommunerne og regionen ikke i samme 

udstrækning som tidligere ønsker at 

fritstille ved afskedigelser.

Mange bliver 
syge på jobbet  
Stress, trusler og vold samt 
dårligt arbejdsmiljø fører til 
sygefravær 

Kredsen får fortsat mange henven-

delser fra medlemmer, der har været 

nødsaget til at sygemelde sig. Efter et 

mindre fald i 2018 tegner det desværre 

til en stigning i 2019. Mange sygemel-

dinger skyldes stress, trusler og vold 

samt dårligt arbejdsmiljø.  

 Ved længerevarende sygeforløb, 

fungerer kredsens faglige konsulenter 

ofte som bisiddere for de sygemeldte 

ved sygefraværssamtaler på arbejds-

pladsen og ved møder på jobcentret.

 Langtidssygemeldte medlemmer, der 

bliver  afskediget og fortsat er syge-

meldte, bliver stadig hængende i det 

kommunale jobcentersystem.  Mange 

skal igennem flere virksomhedsprak-

tikker eller andre afklaringsforløb, før 

deres sag afgøres. Den lange sagsbe-

handlingstid og de mange afklarings-

forløb påvirker de sygemeldte meget 

og  opleves af flere som meget psykisk 

belastende.

 Vores konsulenter forsøger at hjælpe 

de langtidssygemeldte ved at deltage 

som bisidder for dem ved møder i 

Rehabiliteringsteamet. Vi yder også 

assistance med at få forlænget syge-

dagpengeperioden og med klager til An-

kestyrelsen over urimelige afgørelser. 

Fastholdelsesfleksjob virker 

Det er dog positivt, at flere medlemmer 

har fået bevilget et fastholdelsesfleks-

job, hvor det er lykkedes at fastholde 

dem på arbejdspladsen. 

 For at kunne blive ansat i fleksjob 

på sin hidtidige arbejdsplads skal 

arbejdspladsen gennem de foregående 

12 måneder have forsøgt at fastholde 

medarbejderen i et ustøttet job gen-

nem ansættelse under de sociale kapit-

ler i overenskomsten eller på særlige 

vilkår.

 Overenskomsterne indeholder en 

rammeaftale om de sociale kapitler 

med retningslinjer for særlige løn- og 

ansættelsesforhold, som kan tages 

i brug i tilfælde, hvor der er brug for 

særlige skånehensyn. Den sygemeldte 

skal dog fortsat opfylde de almindelige 

bestemmelser for et fleksjob for at 

kunne få bevilget et fastholdelsesfleks-

job.

 Det er også positivt, at flere kom-

muner har fået øje på muligheden for 

at bevilge seniorførtidspension til 

sygemeldte med nedsat arbejdsevne, 

som ikke kan fungere i et almindeligt 

job eller fleksjob.

 Seniorførtidspension kan dog først 

bevilges til ansatte med højst fem år til 

folkepensionsalderen og  med tilknyt-

ning til arbejdsmarkedet i en længere 

årrække.

Afskedigelser og fratrædelser 

År Antal  Antal sager med indgåede 
 afskedigelsessager fratrædelsesaftaler 

2017 272 19

2018 223 15

2019  172 7 
(1. september)

Sager om sygefravær

År Antal sager 
2017 153 

2018 126

2019 76 
(indtil 15. maj)
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Det skete, da vi 24. september 2018 

– som optakt til den årlige generalfor-

samling – inviterede medlemmer, ikke-

medlemmer og samarbejdspartnere til 

fagfestival.

 Formålet var at give deltagerne ap-

petit på de forskellige aspekter af faget 

og levere ny inspiration til det daglige 

arbejde eller til et eventuelt jobskifte – 

måske til en af de nye jobarenaer, hvor 

der også er brug for socialpædagoger.  

 I et stort telt uden for kredskonto-

ret var der dagen igennem livlig trafik 

mellem standene, hvor forskellige 

arbejdspladser og fagområder samt 

pædagoguddannelsen, fagforeningen 

og a-kassen præsenterede sig selv. 

 Der blev netværket mellem venner 

og kolleger, og der blev lyttet til de 

oplæg og indslag, der fandt sted fra den 

lille scene midt i teltet og i kredskonto-

rets mødelokale. 

FAGFESTIVAL

Fra forebyggelse af vold til 

standupper med ADHD

De blev leveret af folk med fingeren på 

den socialpædagogiske puls, der både 

kunne fortælle om de særlige udfor-

dringer og om succeshistorierne på 

deres område. 

 Tommy Nesgaard, centerleder på De 

2 Gårde i Vejle, berettede om deltagelse 

i Socialstyrelsens pilotprojekt om ned-

bringelse af vold og magtanvendelse på 

jobbet.

 Søren Carlos Rasmussen fra Carlos 

Kitsch’en i Svendborg – der også stod 

for dagens frokost – fortalte, hvordan 

det er at drive en socialøkonomisk virk-

somhed, hvor man kun kan få job, hvis 

man har en plettet straffeattest (!). 

 Jobcentrene er en af de nye jobare-

naer for socialpædagoger, og en del 

medlemmer af Kreds Lillebælt arbejder 

allerede på området. Morten Bund-

gaard Fredsted, afsnitsleder i Jobcenter 

Vejle, fortalte om de særlige udfordrin-

ger i arbejdet som mentor for udsatte 

unge, der står uden for arbejdsmarke-

det.

 Ole Sørensen, kendt som ”rebellen 

fra Langeland” og leder af øens vok-

senpsykiatri, rettede en bredside mod 

paragrafrytteri, bureaukrati og doku-

mentationskrav. Hans fokus var blik for 

det enkelte menneske og paratheden 

til at yde den nødvendige hjælp efter 

behov og i en fart. 

 Anders Stjernholm, standupper, jour-

nalist og stedfortræder i Folketinget 

(for Alternativet) – og efter eget udsagn 

i besiddelse af en ADHD-diagnose – var 

konferencier og leverede et forryge-

ende standup-show.

Tilfredse deltagere

At dømme efter udsagn fra flere delta-

gere faldt fagfestivalen i god jord, og vi 

fik mange opfordringer til at gentage 

succesen. 

En dag med fokus på faget 
Kredsens arbejde med projekt 
Socialpædagogerne i fremtiden 
kulminerede med en bred og 
underholdende præsentation af 
det mangfoldige socialpædago-
giske arbejdsområde

Fagfestivalen var 

en god lejlighed til at 

snakke fag 

– og møde venner 

og kolleger. 
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FAMILIEPLEJERE 

På familieplejeområdet har det fyldt 

en del, at Plejefamiliernes Landsfor-

ening (PLF) har valgt at oprette sig som 

fagforening. 

 Trods løfter om det modsatte har 

Serviceforbundet optaget PLF. Det har 

affødt en grænsenævnssag i Fagbe-

vægelsens Hovedorganisation. Her vil 

Socialpædagogerne argumentere for, 

at plejefamilierne naturligt hører til 

hos os, hvilket de har gjort i mange år. 

Ny 
fagforening 
skaber 
splittelse 

gerne og redgjorde desuden for sagen 

omkring PLF.

 Familieplejeudvalget i Kreds Lil-

lebælt har også i den forløbne periode 

sat flere arrangementer for familieple-

jere i søen, f.eks. cafémøder, forhand-

lercaféer, webinar om familieplejernes 

kontrakter og familieplejernes dag. 

A-KASSEN 

Hjælp til din 
jobsøgning 

  Temamøder og workshops for alle 

medlemmer med emner som: Bliv 

skarp på din faglighed, Bliv klædt på 

til jobsamtalen, Uopfordret jobsøg-

ning, Ledig uden stress og Den gode 

ansøgning og det skarpe cv.

 Jobformidling.

  Vejledning af medlemmer om lovgiv-

ning i forbindelse med ledighed.

  Samarbejde med jobcentrene, her-

under fællessamtaler med medlem-

merne på jobcentrene.

  Karrieresamtaler og hjælp til  

jobskifte.

  Hjælp til opsagte – herunder akutbe-

redskab i samarbejde med kredsens 

konsulenter ved større afskedigel-

sesrunder og massefyringer.

  Trainee-forløb for nyuddannede, 

herunder samarbejde med bl.a. Uni-

versity College Lillebælt.

  Samarbejde med andre a-kasser i det 

lokale arbejdsmarkedsudvalg.

  Hjælp til ledige i en moden alder 

gennem projekt Nyt perspektiv på dit 

arbejdsliv i samarbejde med BUPL-A, 

Lærernes A-kasse og DSA.

Fra januar 2020 og fire år frem er kred-

sen med i a-kasseforsøget, som bl.a. 

indebærer at ledige medlemmer som 

udgangspunkt kun har samtaler med 

a-kassen de første tre måneder af deres 

ledighed. 

Grænsenævnet i 
Fagbevægelsens Hoved-
organisation skal afgøre 
familieplejernes 
tilhørsforhold

Familieplejerne 

hører naturligt hjemme 

i Socialpædagogerne. 

Vores jobkonsulenter 
er klar med sparring og 
vejledning

 Sagen har desværre medført, at en 

del familieplejere har valgt at melde 

sig ud af Socialpædagogerne. I Kreds 

Lillebælt har vi forsøgt at kontakte 

alle familieplejere, der har øn-

sket at opsige eller over-

flytte deres medlemskab. 

Gennemgang af kontrak-

ter og fokus på faget 

I foråret 2019 satte 

forbundet en kampagne i 

gang, hvor landets familieple-

jere blev opfordret til at sende 

deres kontrakter til gennemsyn 

i kredsene. 

 I Kreds Lillebælt er det et 

stående tilbud, at familieplejere kan 

få gennemgået deres kontrakter og få 

assistance, når kontrakter skal indgås 

eller fornyes. 

 23-24. maj 2019 satte den årlige 

landskonference for familieplejere 

traditionen tro fokus på familieplejer-

nes arbejdsområde og vilkår. Gen-

nem oplæg, debat og workshops blev 

familieplejernes særlige arbejdsopgave 

grundigt belyst.

 Forbundsformand Benny Andersen 

mødte op til dialog og debat med delta-

De to jobkonsulenter i Kreds Lillebælt 

har også i den forløbne periode hjulpet 

og støttet medlemmer over en bred 

front. Hvad enten man er ledig eller går 

med tanker om at skifte job, er der altid 

hjælp at hente. 

 Blandt de mange opgaver, jobkonsu-

lenter varetager, er blandt andet:

  Vejledning og sparring i forhold til 

jobsøgning, herunder ansøgningsma-

teriale og vejledning om, hvor der er 

jobåbninger og gode jobmuligheder.

Jobkonsulenterne rådgiver 

både ledige og medlemmer, der 

overvejer et jobskifte. 
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KOMMUNIKATION 

Kredsen udsender fortsat 

nyhedsbreve pr. mail, men i en ny, 

opdateret udgave.  

Ved årsskiftet 2019 
ændrede kredsens nyhedsbrev 
udseende og karakter

Vores nyhedsbrev udgives nu via en 

ny digital platform til udgivelse af 

nyhedsbreve, som forbundet har stillet 

til rådighed for kredsene.

 Nyhedsbrevet udsendes fortsat til 

alle medlemmer pr. mail, men ikke som 

en vedhæftet pdf-fil. Nyhedsbrevet er 

nu integreret i den mail, der sendes 

rundt. Korte tekster kan ses i sin hel-

hed, mens man for de længere teksters 

vedkommende kun kan se overskriften 

og en kort indledning, der fungerer som 

appetitvækker og link til hele artiklen. 

 Den nye form er mere fleksibel i for-

hold til længde og mængde af tekster, 

og kredsen sparer penge til layout, 

som så at sige er indbygget i 

systemet. De penge, vi sparer 

her, bruger vi på det redaktio-

nelle indhold. Kort sagt: 

Medlemmerne får flere 

nyheder og mere information 

for de samme penge. 

 I år udgiver kredsen fire nyheds-

breve, ét pr. kvartal. Dertil kommer den 

særlige generalforsamlingsudgave med 

beretning, som du læser lige nu. Her 

gør vi det på den gammeldags facon, 

da vi har behov for at kunne printe 

beretningen i sin helhed op til selve 

generalforsamlingen. 

 Formålet med nyhedsbrevene er 

fortsat – som beskrevet i den kommu-

nikationsstrategi, vi vedtog i 2014 – at 

sætte fokus på vores fag og fagpolitik 

og omtale de resultater, vi opnår. 

 Andre sider af kommunikationsstra-

tegien er ligeledes i spil: pressemedde-

Nyhedsbrev på en ny måde

lelser, hjemme- og Facebookside samt 

webinarer med fagligt indhold. 

 På vores hjemmeside 

www.sl.dk/lillebælt kan du altid holde 

dig orienteret om nyt fra kredsen, 

tilmelde dig arrangementer, herunder 

webinarer, samt finde vores Facebook-

profil www.facebook.com/sllillebaelt. 

FAGLIGE VOLDGIFTSSAGER

En uafklaret lønstrid 
I 2012 opsagde Odense Kommune en kutyme for de an-

satte på PFF-overenskomsten. Det betyder, at de ikke 

længere har fri med løn på særlige dage: juleaftensdag, 

nytårsaftensdag, 1. maj og grundlovsdag.

 Kredsen optog forhandling med Odense Kommune i 

samarbejde med BUPL, som vi har overenskomsten sam-

men med. Vi ønsker, at der ydes et tillæg, hvis man bliver 

nødt til at arbejde på disse dage, da en paragraf i over-

enskomsten siger, at der skal aftales funktionsløn for ar-

bejde på særlige tidpunkter.

 Odense Kommune afviste at indgå en aftale. De mener 

ikke, at der er tale om særlige tidspunkter og henviser 

til, at man i stedet bør rejse kravet ved overenskomstfor-

handlingerne.

 Forbundet valgte at rejse sagen ved en faglig voldgift 

for at få fortolket overenskomstens formulering om ar-

bejde på særlige tidspunkter. 

 Voldgiften blev berammet til 30. oktober 2018, men 

blev aflyst dagen før af forbundet. Man var nervøs for, 

at et forkert udfald kunne få store konsekvenser for PFF-

ansatte i resten af landet. Desuden var der begået en fejl 

i håndteringen af voldgiften, som medførte en stor risiko 

for at tabe sagen.

 Det blev afholdt et medlemsmøde 17. januar 2019 for 

de berørte pædagoger. Her deltog repræsentanter fra for-

bundet og BUPL samt den jurist i LO, som havde ført sagen. 

Sagen blev gennemgået, og der var mulighed for at stille 

spørgsmål.

Uenighed om tolkning af 
lederoverenskomsten
Siden 2015 har der verseret en sag mod Odense Kommune 

og Kommunernes Landsforening om fortolkning af leder-

overenskomsten.

 I 2015 blev niveau 5-lederne på ældre- og handicapområ-

det i Odense Kommune overført til lederoverenskomsten 

uden forudgående forhandling med Kreds Lillebælt. Det 

fremgår af overenskomsten, at ledere på afdelingsleder-

niveau kan overgå til lederoverenskomsten, men det skal 

ske efter lokal forhandling. 

 Sagen har været forsøgt forligt ad flere omgange, men 

det er ikke lykkedes at opnå forlig om en løsning. Den vold-

gift, som blev indledt i 2015, vil nu blive videreført. Vi hå-

ber, at voldgiften hurtigst muligt bliver gennemført, og at 

den falder ud til vores fordel.
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Under sloganet Træk gardinerne fra 

satte vi i forrige generalforsamlingspe-

riode fokus på at synliggøre og slå et 

slag for den socialpædagogiske faglig-

hed i alle sammenhænge. Vi dyrkede 

dialogen med politikere og andre med 

indflydelse på socialpolitikken lokalt, 

og satte fokus på faget på medlemsmø-

der og på vores fagfestival i efteråret 

2018. Alt sammen i bestræbelserne på 

gøre fagstrategien Socialpædagogerne 

i fremtiden til virkelighed i lokalområ-

det. 

Denne indsats skal fortsætte, men med 

afsæt i kongrestemaet 2018 Vi er Social-

pædagogerne lægger kredsbestyrelsen 

op til, at vi i 2019-2020 også vender 

blikket indad og stiller skarpt på det, 

der skaber værdi for medlemmerne og 

giver dem lyst til at engagere sig i det 

faglige arbejde. 

Vi vil:

  styrke medlemskommunikation og 

-dialog via webinarer, sociale medier, 

nyhedsbreve og hjemmeside. 

  etablere et ungenetværk og være 

åbne over for at etablere andre 

lokale netværk, f.eks. for socialpæ-

dagoger i særlige stillinger. Dette 

er også et led i vores organiserings-

projekt.

  bakke op om medlemmer, der vil ar-

rangere lokale debatarrangementer 

o.l. 

  fortsætte med fag-faglige medlems-

møder. 

  lave medlemsarrangementer om So-

cialpædagogernes og fagets historie. 

  gennemføre undersøgelse af med-

lemmernes forventninger til deres 

fagforening. 

DET FREMTIDIGE ARBEJDE  

Arbejdet med organisering – at fast-

holde og tiltrække nye medlemmer – 

skal fortsætte i perioden. 

 De tillidsvalgte på arbejdspladserne 

er en vigtig krumtap i organiseringsar-

bejdet. Derfor går en væsentlig del af 

indsatsen ud på at støtte tillidsrepræ-

sentanterne og styrke trio-samarbejdet 

mellem tillidsrepræsentanter, arbejds-

miljørepræsentanter og ledere på 

arbejdspladserne.

 Andre tiltag, målrettet forskellige 

medlemsgrupper, er også i støbeskeen. 

Vi vil:

  fortsætte projekt Tillidsrepræsen-

tant – Arbejdspladsen og Organisati-

onen. Sigtet er at skabe afklaring om 

TR-rollen, flytte opgaver fra kreds-

kontoret til tillidsrepræsentanterne, 

implementere fællestillidsrepræ-

sentanter (hvor det giver mening) 

og styrke tillidsrepræsentanternes 

muligheder for organisering på 

arbejdspladsen.

  understøtte trio-samarbejdet på 

arbejdspladserne. Et konkret tiltag 

er Trio-dagen 5. december 2019, hvor 

TR-, AMR-gruppen og ledergrup-

pen sammen og hver for sig drøfter 

arbejdsmiljø. 

  styrke dialogen med ledermedlem-

mer og arrangere introduktionsfor-

løb for nyansatte ledere. 

 styrke dialogen med familieplejerne. 

  fortsætte vores call center-projekt 

med rundringning til medlemmer og 

potentielle medlemmer. 

  forsøge at komme i dialog med 

arbejdspladser, medlemmer og 

potentielle medlemmer på private 

opholdssteder. Her samarbejder vi 

med Kreds Sydjylland. 

  arbejde målrettet med organisering 

på udvalgte arbejdspladser, i samar-

bejde med ledelserne. Tre arbejds-

pladser i Vejle Kommune har selv 

henvendt sig: Faarupgaard Børn og 

Ungecenter, Bifrost Vejle og Bo Vejle. 

Forslag 

Kredsbestyrelsens størrelse

Kredsbestyrelsen foreslår, at bestyrelsen også i den kommende periode 

har 15 medlemmer: 1 formand, 1 faglig sekretær, 1 kasserer og derudover 

12 medlemmer. 

Minimumsdagsorden for generalforsamlingen i 2020

Kredsbestyrelsen stiller forslag om reduceret dagsorden (minimums-

dagsorden) på Kreds Lillebælts generalforsamling i 2020.  

Det indebærer, at dagsordenens punkt 4 Kredsbestyrelsens beretning  

og punkt 7 Fremtidigt arbejde udgår. 

Støtte til International Børnesolidaritet

Kredsbestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bevilger 10.000 kr.  

til støtte for International Børnesolidaritet. 

Tættere på medlemmerne

Centrale beslutninger 
skal udmøntes lokalt
– først og fremmest ude på 
arbejdspladserne
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Erklæring fra den 
kritiske revisor

Som generalforsamlingsvalgt kritisk 

revisor i SL Kreds Lillebælt har jeg 

foretaget en gennemgang af årsregn-

skabet for året 2018.

Den kritiske revision af årsregn-

skabet er foretaget i overensstem-

melse med “Internt organisations-

cirkulære nr. 5” og har omfattet en 

budgetkontrol af årsregnskabet. 

Væsentlige budgetafvigelser er 

drøftet med kredskontoret. Det er 

påset, at kredsbestyrelsen har 

behandlet budgetafvigelserne.

l mødet vedrørende kritisk revision, 

hvor kontorleder, kasserer og kritisk 

revisor deltog, er diverse forskelle 

mellem budget og regnskab drøftet, 

herunder årsag til ekstraudgifter  til 

medlems- og tillidsaktiviteter

Ved gennemgangen af årsregnskabet 

har jeg endvidere kontrolleret, at 

kredsen efter min opfattelse anven-

der de økonomiske midler i overens-

stemmelse med Socialpædagogernes 

Landsforbunds formålsparagraf.

Den kritiske revision har ikke givet 

anledning til bemærkninger.

Odense, den 26. februar 2019.

Tommy Neesgaard

REGNSKAB OG BUDGET

ØKONOMI

Budget 2018 Resultat 2018 Budget 2019 Budget 2020 

INDTÆGTER

Kontingent 9.300.000 9.197.000 9.100.000 9.100.000

Akutfond 1.000.000 1.033.100 1.040.000 1.050.000

Socialpædagogerne i Fremtiden 469.500 462.560 528.000

Renter 3.000 300

Indtægter i alt 10.772.500 10.692.960 10.140.000 10.678.000

UDGIFTER

Fagligt område

Løn- og ansættelsesforhold 250.000 241.130 220.000 220.000

Arbejdsforhold i øvrigt 45.000 43.843 45.000 45.000

TR-aktiviteter 600.000 757.198 600.000 600.000

Socialpolitik, fag og uddannelse 10.000 8.899 10.000 10.000

Anden kommunikaton 55.000 17.200 25.000 25.000

Socialpædagogen Lillebælt 55.000 20.925 40.000 25.000

Socialpædagogerne i fremtiden 469.500 607.897 528.000

Fagligt område i alt 1.484.500 1.697.092 940.000 1.453.000

Organisatorisk område

Kongresdelegationer 120.000 106.657 0 60.000

Generalforsamlinger 70.000 50.024 130.000 50.000

Kredsbestyrelse 170.000 247.466 170.000 200.000

Politisk ledelse i øvrigt 60.000 75.047 60.000 75.000

Ledersektionen 30.000 41.188 30.000 30.000

Seniorsektionen 30.000 39.541 30.000 30.000

Familieplejere 30.000 28.018 30.000 30.000

Udvalg 10.000 16.607 10.000 10.000

Organisatorisk samarbejde 160.000 108.719 160.000 120.000

Solidaritetsbevillinger 10.000 5.000 5.000 5.000

Repræsentation 25.000 20.689 25.000 25.000

Medlemsmøder 120.000 148.451 80.000 80.000

Arbejdspladsbesøg 20.000 54.995 0 0

Organisatorisk område i alt 855.000 942.402 730.000 715.000

Kontordrift og administration Budget 2018 Resultat 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Ledelse/personale 150.000 190.279 150.000 150.000

Økonomi/IT 5.000 8.115 5.000 5.000

Lokaleudgifter 490.000 520.001 500.000 540.000

Reception og telefoni 45.000 60.040 45.000 45.000

Post og forsendelse 40.000 50.039 35.000 35.000

Kontordrift og inventar 300.000 135.438 250.000 200.000

Kontordrift og administration i alt 1.030.000 963.912 985.000 975.000

Løn 7.375.000 7.836.273 7.463.000 7.422.000

Driftsudgifter i alt 10.744.500 11.439.679 10.118.000 10.565.000

Anlægsudgifter / afskrivninger 20.000 0 20.000 0

Udgifter drift og anlæg 10.764.500 11.439.679 10.138.000 10.565.000

ÅRETS RESULTAT 8.000 -746.719 2.000 113.000

BALANCEREGNING

Skyldig Forbundet 1/1 0 0 -70.383 -68.383

Tilgode Forbundet 1/1 676.000 676.336

Årets Resultat 8.000 -746.719 2.000 113.000

Tilgode Forbundet 31/12 684.000 44.617

Skyldig Forbundet 31/12 -70.383 -68.383
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De stiller op
Kandidater til kredsbestyrelse, hovedbestyrelse 
og kongresdelegation 

På generalforsamlingen i Socialpædagogerne Lillebælt skal 

vi foretage valg til samtlige tillidsposter (se side 2). Her kan 

du møde de kandidater, der havde meldt sig ved redaktio-

nens slutning: 

Hanne Ellegaard 

Jeg ønsker en stærk fagforening, der 
både kan forhandle løn og tryghed 
samt stå i spidsen for udviklingen af 
faget. Vi skal sætte den socialpoliti-
ske dagsorden, da vores fag er en vig-
tig medspiller i mange menneskers 
hverdag og i udviklingen af velfærds-
samfundet.
 Vi har i Kreds Lillebælt meget 
mere vi at byde ind med, og vi skal til 
stadighed blive tydeligere og dygti-
gere til at lytte og høre, hvilke behov 
socialpædagogerne og arbejdsplad-
serne har i forhold til deres fagfor-
ening. 

 Med forbundets kampagne Vi er Socialpædagogerne i ryggen vil 
vi udfordre medlemmerne, faget og Socialpædagogerne som fagfor-
ening. 
 Jeg vil gerne fortsat være en del af denne kampagne og er slet 
ikke færdig med, i samarbejde med medlemmer og kredsbestyrelse, 
at udvikle Kreds Lillebælts nærhed og tilgængelighed – og sammen 
med dig få organiseret de kolleger, der endnu ikke har valgt Social-
pædagogerne til. 
 Vi kan nå meget længere med at involvere medlemmerne, så det 
ikke hedder os og dem i fagforeningen, men Vi er Socialpædagoger-
ne.

 Socialpædagogiske ledere er et omdrejningspunkt for udvikling 
og bevarelse af vores arbejdspladser. Ledere og mellemledere er vig-
tige for vores fagforening, og derfor skal vi også være attraktive for 
dem.
 Vi skal tage teten og sammen med borgere og handicaporgani-
sationer gøre opmærksom på de besparelser, der truer det enkelte 
menneske, etikken i vores velfærdssamfund og udviklingen af faget.
 Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere er 
tre omdrejningspunkter for din arbejdsplads og din fagforening, og 
vi skal bakke dem op. Blandt andet ved at inddrage tillidsrepræsen-
tanterne endnu mere i kredsens beslutninger via det lokale TR-ud-
valg og de valgte politikeres deltagelse i TR-møderne.
 Jeg er socialpædagog, og socialpædagogikken – vores fag – er til 
stadighed en del af mit arbejde som kredsformand og hovedbesty-
relsesmedlem i forbundet. De socialpædagogiske dyder – inddragel-
se, indflydelse og åbenhed over for nye muligheder – er integreret 
i arbejdet som politisk valgt kredsformand og politisk medspiller i 
hovedbestyrelsen og organisationen.
 Socialpædagogerne skal være attraktiv for alle medlemmer, så du 
forsat vælger og anbefaler os til dine kolleger. Kreds Lillebælt har 
mange slag at vinde endnu, og det vil jeg gerne være med til, sam-
men med dig. 

• 57 år.
•  Uddannet socialpædagog fra Jelling Socialpædagogiske  

Seminarium, 1990.
• Diplomuddannelse i organisation og ledelse, 2005.
• Master i Organisationspsykologi (MPO) på RUC, 2016. 
• Valgt til kredsbestyrelse og kongresdelegation i 1990.
• Valgt til Socialpædagogernes hovedbestyrelse i 1995.
•  Valgt til kredsformand i Socialpædagogerne Vejle Amt  

i 1998.
•  Valgt til kredsformand for Socialpædagogerne Lillebælt  

i 2006. 
• Valgt til formand for LO Vejle i 2005.

Genopstiller som kredsformand og  
hovedbestyrelsesmedlem.

VALG
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Caroline Frechsen 

Socialpædagogerne skal være en 
stærk fagforening med indflydelse på 
det socialpædagogiske arbejde samt 
en fagforening med medlemmet i 
centrum. Derfor stiller jeg op til ho-
vedbestyrelsen og som faglig sekre-
tær i Kreds Lillebælt.
 Vi skal have tilbud til medlemmer-
ne, så de oplever, at der er fokus på 
dem som socialpædagoger og på den 
faglighed, de hver dag praktiserer på 
det specialiserede socialområde over 
den brede palet af arbejdsområder, vi 
beskæftiger os med. Her vil jeg frem-

hæve arbejdet i de faglige selskaber, hvor der fokuseres på faglighe-
den på seks overordnede områder, og hvor vi kan tilpasse temaer og 
arrangementer til de mindre nicheområder.
 I Kreds Lillebælt vil jeg fortsat arbejde for relevante og interes-
sante medlemsmøder i fag-faglighedgruppen, hvor vi forsøger at 
skabe rammerne for socialpædagogiske debatter. Også her gør vi en 
indsats for at favne bredt, så flest mulige medlemmer oplever, at vi 
er deres fagforening.
 Den socialpædagogiske stemme skal høres blandt lokalpolitikere, 
så den socialpædagogiske faglighed fortsat har sin berettigelse på 
det specialiserede socialområde. Det er vores fag, vi skal snakke om, 
og vi skal være præcise og tydelige om, hvorfor der skal ansættes so-
cialpædagoger – både på de områder, hvor vi gennem tiden har væ-
ret bredt repræsenteret, men også på områder, hvor vi endnu ikke 
har vundet fodfæste, men hvor den socialpædagogiske faglighed i 
høj grad gør en forskel.
 Vi skal stille krav til et godt og trygt arbejdsmiljø, blandt andet 
ved at lytte til de argumenter, som kollegerne på arbejdspladserne 
kan bidrage med. På Kongressen i 2016 var der et tema – Arbejdsmiljø 
og faglighed går hånd i hånd. Den sætning skal bæres som et banner 
i Kreds Lillebælts samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne.
 På baggrund af 10 års praktisk erfaring fra mit socialpædagogiske 
arbejde på to bosteder i Odense Kommune har jeg en meget frisk 
erindring om de utallige og til tider urimelige omstruktureringer, 
vi er blevet budt, og jeg har mærket, hvilke frustrationer det har 
afstedkommet i forhold til vores faglighed. Jeg er fortaler for udvik-
ling, men jeg har svært ved at være vidne til konsekvenserne af de 
seneste års udvikling for vores medlemmer og de borgere, der er af-
hængige af vores faglighed. Jeg vil som faglig sekretær og medlem af 
hovedbestyrelsen være med til at belyse de konsekvenser, politiske 
beslutninger kan have for vores medlemmer og de borgere, vi samar-
bejder med.
 Jeg håber på jeres opbakning og vil, hvis jeg bliver valgt, lægge 
mig i selen for at leve op til forventningerne.

• 33 år.
•  Uddannet fra Odense Socialpædagogiske Seminarium 

i 2009
•  Hjemmevejleder på Kollegiet Rytterkasernen,  

Odense Kommune. 
• Tillidsrepræsentant på tidligere arbejdsplads, Sedenhuse.
• Medlem af kredsbestyrelsen siden 2015.
•  Medlem af koordinationsgruppen for Fagligt selskab  

om mennesker med fysiske og psykiske funktions nedsættelser i 
boenheder.

• Medlem af kredsbestyrelsens fag-faglighedsgruppe.
•  Koordinator for afvikling af 1. maj-arrangement  

i Danmarksgade, 2019. 

Opstiller som faglig sekretær og hovedbestyrelsesmedlem.  
Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Lotte Kirk Hansen

Vi er Socialpædagogerne. 
 Sådan lyder overskriften for So-
cialpædagogernes strategi vedtaget 
på kongressen i efteråret 2018.
 Strategien favner bredt og tager 
udgangspunkt i at åbne Socialpæda-
gogerne for medlemmerne, både i 
kredsene og centralt i forbundet. Vi 
skal arbejde for en mere direkte in-
volvering af medlemmerne, og vi skal 
have fokus på, at der er mange for-
skellige medlemsgrupper og dermed 
forskellige ønsker og behov.
 Det er meget vigtigt, at medlem-

merne i højere grad får mulighed for at påvirke og forandre deres 
fagforening. Det kan ske via organisationens demokratiske fora men 
også ved at involvere medlemmerne på mange andre måder. Fagfor-
eningen skal møde medlemmerne på arbejdspladserne, og vi skal 
invitere til involvering direkte eller indirekte.
 Socialpædagogerne skal altid have et stærkt fokus på medlem-
mernes løn- og ansættelsesforhold, og vi skal samtidig have fokus 
på, at fagets udvikling og medlemmernes arbejdsmiljø er i centrum. 
Det kræver, at vi er aktive i forhold til at komme i dialog med ledelse 
og politikere på alle niveauer.
 Et centralt og vigtigt omdrejningspunkt i Socialpædagogerne skal 
fortsat være tillidsrepræsentanterne. Tillidsrepræsentanterne er So-
cialpædagogerne på arbejdspladsen, og de er for mange medlemmer 
den direkte kontakt til fagforeningen i hverdagen. Vi skal lytte til til-
lidsrepræsentanterne og inddrage dem i udvikling og beslutninger 
på alle niveauer. 
 Arbejdsmiljørepræsentanterne er også vigtige samarbejdspart-
nere. I samarbejde med tillidsrepræsentanterne og lederne løser 
de en meget vigtig opgave i en tid, hvor arbejdsmiljøet er voldsomt 
presset.
 Det er vigtigt at sikre medlemmernes mulighed for MED-indfly-
delse og MED-bestemmelse på deres arbejdsforhold. Et MED-system, 
som tager udgangspunkt i intentionerne i MED-aftalen er et vigtigt 
element i forhold til at fremme trivslen på arbejdspladserne. Social-
pædagogerne skal overordnet fastholde arbejdsgiveren på aftalen 
og støtte vores repræsentanter i MED-systemet.
 Socialpædagogerne er også en fagforening for det enkelte med-
lem, når der er behov for hjælp og støtte. Medlemmerne skal mærke, 
at vi er der for dem, og vi skal være gearet til at dække de enkelte 
medlemmers behov, når der er problemer i relation til deres arbejdsliv.

• 54 år.
•  Fællestillidsrepræsentant i Ældre- og Handicap- 

forvaltningen i Odense Kommune.
•  Udpeget til hovedudvalget (næstformand) samt  

forvaltningsudvalg i Odense Kommune.
• Valg til kredsbestyrelsen siden 2003.
• Valgt til Socialpædagogernes hovedbestyrelse siden 2009.
• Valgt til forbundets arbejdspladsudvalg
•  Valgt af hovedbestyrelsen til forbundets ligestillings- 

udvalg
•  Underviser på Socialpædagogernes TR-basisuddannelse samt 

TR-efteruddannelse.

Opstiller som faglig sekretær. Genopstiller som 
kredsbestyrelsesmedlem og hovedbestyrelsesmedlem.
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Lise Rudbæk

Jeg vil gerne tilbyde mine kompe-
tencer og energi til det fagpolitiske 
arbejde som faglig sekretær i Kreds 
Lillebælt og som medlem af hovedbe-
styrelsen. Med min socialpædagogi-
ske praksis og min fagpolitiske inte-
resse som baggrund kan jeg bidrage 
med viden og erfaring samt nysger-
righed og vedholdenhed 
 Jeg vil arbejde for Socialpædago-
gerne på det socialpolitiske område, 
både lokalt, regionalt og på lands-
plan. Jeg vil være med til at sætte fo-
kus på de kompetencer, vi bidrager 

med, og til at tydeliggøre, hvorfor vi er nødvendige og relevante i 
opgaveløsningen på området. 
 Borgerne har brug for, at vi kan levere faglig kvalitet i vores ind-
sats. Derfor skal vi have fokus på en progressiv dialog med de ledere 
og beslutningstagere, der sætter dagsordenen og vilkårene på det 
sociale område. 
 Jeg vil bidrage til at sætte en dagsorden, hvor vi opnår faglig re-
spekt og anerkendelse af vores indsats. Hvor vi har styr på egen fag-
lighed og anerkender andre fagligheder. Hvor vi stiller de undrende 
og direkte spørgsmål. Hvor vi er nysgerrige på andres perspektiver 
og holder fokus på samarbejdet. 
 Socialpædagogik er en specialiseret faglighed. Socialpædagogisk 
arbejde er kontinuerlig læring og udvikling, baseret på Socialpæda-
gogerne fagetiske værdier. Det skal vi formidle til både nyuddan-
nede socialpædagoger og pædagogstuderende.
 Jeg vil være med til, at understøtte og videreudvikle Socialpæda-
gogerne Lillebælt, så det giver mening for dig og mig at være en del 
af fællesskabet. Vi skal være dynamiske og innovative i tænkning og 
tilgang, så Kreds Lillebælt fungerer til gavn for alle medlemmer.

• 51 år.
• Tilsynskonsulent ved Socialtilsyn Syd.
• TR-suppleant ved Socialtilsyn Syd.
• Uddannet socialpædagog.
•  Pædagogisk diplomuddannelse og diplommoduler  

i ledelse.
• Tillidsrepræsentant i perioden 2003-2009.
•  Medlem af kredsbestyrelsen i perioden 2005-2009  

og fra 2017.
•  1. suppleant til hovedbestyrelsen i perioden 2007-2009  

og fra 2017.
• Kongresdelegeret siden 2005.

Opstiller som faglig sekretær og hovedbestyrelsesmedlem. 
Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem.

Roger Lundberg

Baggrunden for mit arbejde i kredsbe-
styrelsen og årsagen til, at jeg genop-
stiller til posterne som kredskasserer 
og hovedbestyrelsesmedlem, er, at 
socialpædagogernes arbejdsområder 
er vigtige. 
 Vores arbejdsvilkår hænger ulø-
seligt sammen med de vilkår, sam-
fundet byder de svageste borgere. 
Netop derfor er vores arbejde med 
en strategi, der både tilgodeser det 
fagpolitiske og de medmennesker, vi 
som socialpædagoger arbejder sam-
men med, uhyre vigtig. Vi har jo valgt 

denne profession, fordi disse mennesker vedkommer os.
 Derfor skal vi være offensive i den offentlige debat. Der er brug 
for os, og det vil jeg gerne være med til at synliggøre. 
 Socialpædagogernes Landsforbund og fagbevægelsen generelt 
står over for store udfordringer. LO taber medlemmer, mens Social-
pædagogerne har stabiliseret sig. 
 Vi har i Kreds Lillebælt hele tiden arbejdet på at forbedre vores or-
ganisation, lokalt og centralt. Jeg vil gerne fortsætte arbejdet med at 
udvikle organisationen i forhold til kongresser, generalforsamlinger, 
kredsinddeling, kredsbestyrelser, valghandlinger, medlemsinddra-
gelse, kompetencefordeling og ikke mindst de økonomiske rammer, 
herunder kontingentets størrelse. 
 Vi er nødt til at være i bevægelse, hvis vi fortsat skal være en suc-
ces. Jeg ved, at jeg kan bidrage til denne proces med åbent sind. 
 Jeg har siden jeg var 14 år arbejdet i vidt forskellige bestyrelser 
og med forskellige politiske problemstillinger. I dag er jeg kredskas-
serer og dermed medlem af kredsbestyrelsen, ligesom jeg sidder i 
hovedbestyrelsen og i dens økonomiudvalg og vedtægtsudvalg. Den 
erfaring vil jeg gerne fortsat stille til rådighed for Kreds Lillebælt og 
Socialpædagogernes Landsforbund.

• 61 år. 
•  Uddannet lærer, men har siden 1991 arbejdet på det  

socialpædagogiske arbejdsområde. 
• Tillidsrepræsentant på Sydbo 1999-2011 og igen 2016-2019.
•  Medlem af kredsbestyrelsen siden 2005 og kasserer  

siden 2007. 
•  Medlem af Socialpædagogernes hovedbestyrelse  

siden 2009.
• Medlem af forbundets økonomiudvalg siden 2007.
• Medlem af forbundets vedtægtsudvalg siden 2013.
• Medlem af LO Sydfyns bestyrelse siden 2006. 
•  Medlem af Region Syddanmarks hoved-MED-udvalg  

2009-2015. 
• Har været kasserer i mange forskellige organisationer.

Genopstiller som kredskasserer og 
hovedbestyrelsesmedlem. 
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Tina Frydenlund

Jeg vil gerne fortsat bidrage til, at 
Kreds Lillebælt får en god og solid be-
styrelse, der kan træffe de rigtige valg 
og sikre, at vores nuværende og kom-
mende kolleger har en fagforening 
i verdensklasse. Desuden søger jeg 
valg til hovedbestyrelsen.
 Tillidsrepræsentanterne har en 
central rolle på arbejdspladserne. 
Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter 
med at klæde dem på til opgaven med 
at sparre med ledelsen, sikre overhol-
delse af overenskomster og arbejds-
tidsregler og præge udviklingen på 

arbejdspladsen.
 I en tid, hvor sparekniven bliver svunget mange steder, er det vig-
tigt, at det enkelte medlem kan få den rette hjælp og føler sig tryg 
hos Socialpædagogerne. Vi skal være der for medlemmerne og ikke 
omvendt.
 Kreds Lillebælt skal fortsat agere som en moderne fagforening. Vi 
skal være tæt på medlemmerne, møde dem, hvor de er, og samtidig 
værne om de dyder, vi er opstået af: fællesskab og solidaritet.

• 45 år.
• Uddannet som pædagog i 2003.
•  Ansat i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Region Syddanmark.
• Tillidsrepræsentant siden 2008.
•  Udpeget som medlem af fællesMED-udvalget  

for Psykiatrien.
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 2010.

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem og opstiller som 
hovedbestyrelsesmedlem. 

Mette Rahbek 

Jeg har siddet i kredsbestyrelsen de 
seneste to år – en tillidspost jeg som 
forholdsvis nyuddannet stadig kan 
bidrage rigtig meget til. Jeg sidder 
bl.a. med i udvalgene for plejefami-
lier og Brugernes Bazar. Mit fokus er 
især på pædagoguddannelsen, nyud-
dannede pædagoger, ligestilling samt 
arbejdsmiljø, herunder ytringsfrihed.
 I mig får du et bestyrelsesmedlem, 
der forholder sig kritisk og objektivt, 
og som aktivt og engageret vil fort-
sætte arbejdet med at styrke kred-
sens faglighed og fællesskab samt 

yderligere udbrede kendskabet til vores traditionsbundne og stærke 
fagforening, både blandt kommende og nuværende medlemmer.
 Vi har stadig et kæmpe arbejde med at bringe Socialpædagogerne 
ind i fremtiden, især digitalt. Det er vigtigt at fortsætte arbejdet med 
at gøre Socialpædagogerne synlig på pædagoguddannelsen og få 
den danske model tilbage i de unges bevidsthed. Det gør vi kun ved 
at være til stede på de kommunikationsplatforme, som de bruger. 
Det vil jeg rigtig gerne være med til at udvikle og implementere.
 Ud over min opstilling til kredsbestyrelsen opstiller jeg også til 
hovedbestyrelsen. Jeg mener at vores hovedbestyrelse skal være 
repræsentativ for alle medlemmer på tværs af alder og erfaring. 
Ovennævnte fokusområder skal ikke kun varetages lokalt, men også 
nationalt. Derfor håber jeg at blive vist den tillid at få lov til også at 
varetage en tillidspost i vores hovedbestyrelse.

• 43 år.
• Ansat på Carlsminde Kollegiet i Nyborg siden januar 2019.
• PLS-repræsentant i Kreds Lillebælts bestyrelse 2016-2017.
• Kredsbestyrelsesmedlem siden 2017.
•  Tidligere studiepolitisk aktiv i PLS og Studenterrådet  

ved UCL, studenterrepræsentant i UCL’s bestyrelse,  
uddannelsesudvalget og referencegruppen.

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem og opstiller som 
hovedbestyrelsesmedlem. 
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Lasse Gredal 

Jeg genopstiller til kredsbestyrelsen, 
da der fortsat er et vigtigt stykke 
arbejde med at udvikle vores fagfor-
ening til gavn for alle medlemmer. 
 Mit særlige fokusområde er perso-
naleudvikling og -omsorg, fordi glade 
og tilfredse medarbejdere giver de 
bedste vilkår for de borgere, vi skal 
være der for. 
 I MED-strukturen på arbejds-
pladserne skulle der gerne være en 
gennemgående tråd hele vejen fra 
øverste myndighed i en kommune og 
helt ned til den enkelte borger og de-

res pårørende. På samme måde vil jeg gerne være med til at skabe 
en kultur i Socialpædagogerne, hvor der er en direkte linje mellem 
vores forbundsformand Benny Andersen og vores hovedkontor i Kø-
benhavn ned gennem de forskellige kredse og kredskontorer, ud i de 
enkelte kommuner, arbejdspladser og helt ned til den enkelte kol-
lega. 
 Sammen skal vi fortsætte kampen for, at Socialpædagogerne har 
en faglig stærk og kompetent fagforening, der kommer alle medlem-
mer ved. 

• 43 år. 
• Uddannet som socialpædagog i sommeren 2000.
•  Arbejder som teamleder i Støttecentre og vejledning,  

Kerteminde Kommune. 

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Bente Klausen 

Vi er Socialpædagogerne er overskrif-
ten på denne kongresperiode. Fagfor-
eningen skal nærmere på sine med-
lemmer – en vigtig beslutning, hvis 
socialpædagoger stadig skal kunne 
se en mening i at være medlem af en 
fagforening. 
 Jeg vil være nysgerrig på medlem-
mernes krav, idéer og forventninger 
og bære jeres ønsker ind i kredsbe-
styrelsen. Jeg vil forsøge at skabe rum 
til, at vi kan afprøve forskellige mulig-
heder for medlemsinddragelse lokalt 
og derigennem skabe medejerskab til 

fagforeningen. Jeg vil arbejde for, at det, der giver mest værdi i med-
lemmernes arbejdsliv, er det, som din fagforening tilbyder.
 I år er det arbejdsmiljøår. Arbejdsmiljøet er som aldrig før vigtigt 
at have fokus på. Mange kolleger på vores arbejdspladser bukker un-
der med stress og sygemeldinger på grund af de konstante krav om 
forandringer, omstilling og fleksibilitet. Socialpædagogernes hver-
dag er presset til bristepunktet. 
 Derfor er det vigtigt, at både tillids- og arbejdsmiljørepræsentan-
ter offensivt udnytter de formelle muligheder for indflydelse på til-
tag, det kan højne trivslen og det psykiske arbejdsmiljø.
 Arbejdsmiljørepræsentanterne skal rustes til opgaven for at kun-
ne blive aktive medspillere, når ændringer skal gennemføres i for-
hold til arbejdets tilrettelæggelse.
 Jeg vil være medlemmernes ambassadør ved at italesætte den 
indsigt og viden, mine kolleger og jeg har fået via det daglige arbej-
de, og bringe det i spil i kredsbestyrelsen. 

• 62 år.
• Uddannet som socialpædagog i 1992.
• §85-vejleder i Vejle Kommune.
• Tillidsrepræsentant med 20 års erfaring.
• Medlem af fagMED- og hovedudvalget i Vejle Kommune.
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 2009.

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem.

Ida Tanita Lykkegaard

Jeg opstillede og blev valgt til kreds-
bestyrelsen for to år siden med den 
intention at være de unges stemme 
i kredsbestyrelsen i Kreds Lillebælt, 
og jeg synes selv, at det har været en 
succes. 
 Jeg har arbejdet for at komme i 
gang med en organiseringsindsats 
over for unge nyuddannede socialpæ-
dagoger, som endnu ikke er medlem-
mer, eller som ikke er fagligt aktive 
medlemmer af Socialpædagogerne. 
Derfor glædede det mig, at det var en 
del af kongrestemaet for 2018, Vi er 

Socialpædagogerne. 
 Vi har i bestyrelsen vedtaget at sætte gang i et lokalt projekt med 
organisering af de nye unge socialpædagoger, og det håber jeg at 
kunne være med til at gøre til en succes i den nye bestyrelse. Jeg hå-
ber, at det vil være med til at skabe en stor medlemsfremgang  og 
fastholdelse blandt de unge og nyuddannede medlemmer. I besty-
relsen repræsenterer jeg også gruppen af medlemmer i fleksjob. Jeg 
vil meget gerne kæmpe for, at der kommer mere fokus på nytten af 
fleksjobbere på de socialpædagogiske arbejdspladser, og den store 
ressource der ligger gemt i os. 
 Jeg brænder for mit fag, også selvom jeg ikke kan arbejde i et ordi-
nært job.

• 30 år.
• Uddannet socialpædagog januar 2015 i Odense.
• Ledig fleksjobber.  
•  Deltager på første hold på Socialpædagogernes  

fagpolitiske uddannelse.

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

 

Jesper Leschly Pedersen

Mine grunde til at opstille er ønsket 
om en stærk fagforening, der bygger 
på medlemmernes behov og ønsker.
 Vi skal forsat kæmpe for at synlig-
gøre de arbejdsområder hvor vi har 
en berettiget plads, f.eks. demensom-
rådet, ældreområdet og behandlings-
psykiatrien.
 Inden længe begynder forhandlin-
gerne om en ny overenskomst, hvor 
en relevant lønudvikling må være et 
krav. Et nyt element er selvvalg, som 
muliggør et selvstændigt valg ud 
fra den enkeltes behov, og hvor man 
befinder sig i livet. Samtidig skal vi 

sikres forsvarlige arbejdspladser med minimumsbemandinger og 
aldrig alenearbejde. Bemandinger, som er tilpasset de mennesker, vi 
arbejder med. Ingen skal ”slås hjem” fra arbejde.
 Jeg vil forsat arbejde for en stærk, fremtidssikret og visionær fag-
forening. For en styrket indsats for arbejdsmiljø og udvikling samt 
rum for de nye arbejdsområder, der åbner sig for os. Og for en fagfor-
ening, hvor alle kan føle og mærke et tilhørsforhold.

• 61 år. 
•  Ansat som socialpædagog på Psykiatrisk afdeling,  

Region Syddanmark. 
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 1999.

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 
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Torben Monberg Schiermer

Nogle af mine mærkesager i den kom-
mende periode vil være at:
  – sikre, at medlemskontingentet 
bliver fordelt ligeligt mellem medlem-
merne og organisationen i Kreds Lille-
bælt samt hovedforbundet.
  – sikre vores faglighed, som er un-
der konstant pres på grund af stadig 
større krav om forandringer, omstil-
lingsparathed og fleksibilitet. Jeg vil 
sætte fokus på vigtigheden af at sikre 
vores faglighed trods de massive ydre 
krav og påvirkninger.
 – sikre en stærk fagforening. Jeg øn-

sker en fagforening, som er markant, visionær og fremtidsorienteret 
og vil derfor arbejde for at sikre, at kommuner, region og stat afsæt-
ter de nødvendige økonomiske ressourcer til drift, løn og kompeten-
ceudvikling. 
 At medlemmerne i stigende grad udsættes for større og større 
krav til at yde mere med færre ressourcer er et produkt af den gene-
relle udvikling, hvor effektivitet er i højsædet. Jeg vil gerne bidrage 
til at styre udviklingen i en retning, som har mere fokus på pæda-
gogikken frem for effektiviteten, ressourcerne frem for begrænsnin-
gerne og det enkelte menneske frem for økonomien.

• 55 år.
• Uddannet som socialpædagog i 2007.
•  Socialpædagog ansat i Akutteamet, Center Døgn,  

Vejle Kommune.
• Tillidsrepræsentant i 11 år.
• Medlem af lokalMED-udvalget i 11 år. 
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 2011.

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem.

Peder Staunfeldt-Larsen 

Jeg har som noget forholds nyt skif-
tet mit arbejde ude i verden ud med 
at blive familieplejer på fuld tid. Ind-
til nu har jeg været beskæftiget med 
voksne marginaliserede og misbrugs-
området, så mit erfaringsniveau er 
bredt inden for det specialiserede 
sociale område.
 I kredsbestyrelsen vil jeg fortsat 
arbejde for, at vi får hvervet unge so-
cialpædagoger til det fremtidige ind-
sats.
 De unge bør lære, at solidaritet og 
fællesskab er vejen til at tage hånd 

om de dårligst stillede i vort samfund. Jeg ønsker samtidig en styrket 
indsats for dem, de andre ikke vil lege med – marginaliserede og ud-
satte medborgere i alle aldre. En indsats, der vil præge udviklingen 
i socialpolitikken, så den bliver til gavn for de mennesker, som har 
brug for hjælp.
 Også familieplejeområdet, der af kommunerne bliver behandlet 
lidt som et nødvendigt onde, har brug for at blive set, hørt og der-
med taget alvorligt. Jeg ser gerne et yderligere pres for, at det bliver 
et område med overenskomst.
 Disse områder vil i en ny periode have min opmærksomhed som 
medlem af kredsbestyrelsen.

• 63 år. 
• Uddannet socialpædagog i 1991.
• Koordinationsgruppemedlem i faglige selskaber. 
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 2005. 

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Stine Wittrup

Jeg stillede op til kredsbestyrelsen 
ved sidste valg, da der blandt pæda-
gogerne på PFF-overenskomsten var 
en oplevelse af, at små overenskomst-
områder blev overset i Socialpædago-
gerne. Det var en beslutning, jeg tog 
på dagen, og det er jeg glad for. Jeg øn-
sker fortsat at bidrage til, at PFF-om-
rådet bliver mere synligt i Socialpæ-
dagogerne og i vores kredsbestyrelse. 
 Jeg vil gerne sammen med den 
øvrige bestyrelse bidrage til, at både 
store og små overenskomstgrupper 
oplever, at de har en stærk fagfor-

ening i ryggen, at de føler sig som en del af den, og at de vil bidrage 
til at styrke den. Det er vigtigt i en tid, hvor vores arbejdspladser er 
presset af besparelser til skade for arbejdsmiljøet og vores mulighed 
for at levere den kvalitet i arbejdet, som er så vigtig for de borgere, 
børn og familier, som vi møder i vores arbejde. 

• 50 år.
• Medlem af Socialpædagogerne siden 1993.
•  Familiebehandler i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse i Odense 

Kommune. 
•  Tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant for  

pædagoger ansat under PFF-overenskomsten  
(Pædagogernes ForhandlingsFællesskab) i Odense Kommune.

• Kredsbestyrelsens repræsentant i TR-udvalget. 

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Jane Green Bræmhøj

I kredsbestyrelsen vil jeg arbejde for 
en fagforening, hvor vi kæmper for 
vores medlemmer, som er presset i de 
økonomisk klemte kommuner. Også i 
Assens er vi økonomisk udfordret, og 
det stiller store krav til tillidsrepræ-
sentanter og MED-system. Vi skal på 
én gang stille krav til vores arbejdsfor-
hold og samtidig arbejde for at skabe 
ro og tillid på arbejdspladsen. 
 Jeg er optaget af, at mine kolle-
ger har ordentlige vilkår og et godt 
arbejdsmiljø. Det betyder, at jeg er 
meget engageret i MED-systemet. På 

grund af kommunens økonomi kræver det sin ”mand” at søge med-
indflydelse.
 Det betyder meget at komme rundt til kollegerne for kontinuer-
ligt at få indtryk af, hvad der rører sig, for at være synlig som tillidsre-
præsentant og for at skabe overblik over mine medlemmers arbejds-
vilkår og arbejdsmiljø, så jeg kan sætte fokus dér, hvor det kommer 
medlemmerne bedst til gode. 
 I mit TR-arbejde er det vigtigt for mig at medvirke til at skabe en 
synlig fagforening, hvor vi alle står sammen og hjælper hinanden, så 
udfordringer og arbejdsglæde går hånd i hånd. 

• 54 år.
• Uddannet socialpædagog i 1999.
•  Ansat i socialpsykiatrien i Assens Kommune, hvor jeg har været 

ansat i 11 år.
• Har været tillidsrepræsentant de seneste otte år. 
•  Næstformand i lokal-MED og fælles-MED Social og sundhed og 

medlem af hovedudvalget. 

Opstiller som kredsbestyrelsesmedlem.
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Sanne Falden

I kredsbestyrelsen vil jeg være med til at forbedre og udvikle vores 
fagforening.
 Et af mine fokusområder er arbejdsmiljøet, og hvordan vi minime-
rer vold og trusler på arbejdspladsen. 
 Jeg er også optaget af det øgede fokus på sundhedsfaglighed, især 
på døgnområdet. Efter at styrelsen for patientsikkerhed har skærpet 
reglerne, oplever flere kolleger, at det socialfaglige arbejde nedprio-
riteres, og pædagogstillinger konverteres til sundhedsfaglige stillin-
ger. Vi skal sætte ord på den socialpædagogiske faglighed og vigtig-
heden af, at den er ordentlig repræsenteret på vores arbejdspladser. 
 Løn er også vigtigt. Ud over at den er væsentlig lavere end for 
sammenlignelige professioner, bør der arbejdes for endnu en an-
ciennitetsstigning. Ifølge overenskomsten stiger man sidste gang i 
løn efter 10 år, men mange socialpædagoger har derefter fortsat 30 
- 35 år tilbage på arbejdsmarkedet. Samtidig resulterer besparelser 
i kommuner og regioner ofte i, at vores tillidsrepærsentanter får at 
vide, at der intet er at forhandle om ved de lokale lønforhandlinger. 

• 39 år.
• Uddannet socialpædagog i 2004.
•  Arbejder ved Center Døgn, Guldregnen, et socialpsykiatrisk 

bosted i Middelfart.
• Har været tillidsrepræsentant i 10 år.
• Har været medlem af LokalMED-udvalget i 10 år.
• Har været medlem af kredsens TR-udvalg siden 2013.

Opstiller som kredsbestyrelsesmedlem.

Nikolaj Vind Hamdrup

Som medlem af Socialpædagogerne 
finder jeg stor værdi i at søge indfly-
delse og yde en indsats for fællesska-
bet. Jeg er især optaget af organise-
ring, medlemsdemokrati  og ordnede 
forhold på arbejdspladsen og vil ar-
bejde for, at værdien af medlemskab 
er klar og tydelig for socialpædago-
gerne ude på arbejdspladserne. 
 En af forudsætningerne for dette 
er, at medlemmerne møder en velud-
dannet tillidsrepræsentant med et 
klart mandat, der kan løse udfordrin-
gerne på arbejdspladserne. 

 Jeg brænder for at styrke det faglige arbejde i Socialpædagoger-
ne, både lokalt og i kredsen. Lokalt fik jeg kort efter min nuværende 
ansættelse i Familiehuset et TR-valg i stand, da vi ikke havde en til-
lidsrepræsentant. I kredsen har jeg erfaring fra forrige valgperiode, 
hvor jeg sad i kredsbestyrelsen, og fra min nuværende post i TR-ud-
valget. Derudover har jeg en del bestyrelseserfaring fra partipolitisk 
arbejde og fra min tid i PLS, hvor jeg var bestyrelsesmedlem og kas-
serer for afdelingen i Odense. 

• 33 år.
• Uddannet pædagog i 2013.
• Kontaktperson i Familiehuset i Nyborg (PFF-overenskomsten).
• Tillidsrepræsentant.
•  Udpeget til Koordinationsgruppen for Børn, Social,  

Skole og Kultur i Nyborg Kommune.
• Medlem af kredsens TR-udvalg for PFF-gruppen.
•  Tidligere kredsbestyrelsesmedlem fra 2015 til maj 2017.  

Jeg måtte desværre forlade posten i utide, da jeg fik arbejde uden 
for kredsen.

Opstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Christian Kjær

Jeg arbejder med anbragte børn og 
unge i Juulskov Huset, og min interes-
se inden for den socialpædagogiske 
verden er at hjælpe børn og unge, der 
ikke naturligt har gode opvækstvilkår, 
til at få en god barndom.
 På mit job interesserer jeg mig me-
get for magtbegrebet, dvs. hvordan vi 
som pædagoger bruger vores magt 
uden at misbruge den, og hvordan vi 
giver barnet en god opvækst på trods 
af anbringelsen væk fra hjemmet.
 Ud over arbejdet med de unge, er jeg 
også fagligt engageret og har i daglig-

dagen fokus på et sundt arbejdsmiljø og sammenhængen mellem 
privat- og arbejdsliv.
 I kredsbestyrelsen vil jeg arbejde for bedre synlighed blandt både 
nuværende og kommende medlemmer. Som fagforening skal vi stå 
stærkt i den omskiftelige tid, som vores
arbejdspladser er underlagt, og det gør vi kun ved at stå sammen.

• 42 år.
• Arbejder i Juulskov Huset, Nyborg Kommune.

Opstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Kim Møller Larsen

På baggrund af 30 års erfaring som socialpædagog, leder af private 
opholdssteder og afdelingsleder i det gamle Vejle Amt stiller jeg op 
til kredsbestyrelsen.
 Jeg vil gerne stille mine mange kompetencer til rådighed og være 
med til at tackle de mange spændende udfordringer for vores fag. 
 Det er vigtigt, at vi i Socialpædagogerne gør en stor indsats for, at 
vi kan fortsætte med at tiltrække de nyuddannede, så de ikke vælger 
en ”gul” fagforretning eller a-kasse.

• 59 år. 
•  Uddannnet som socialpædagog fra  

Haderslev Statsseminarium i 1989.
•  Har gennemført Socialpædagogernes  

TR- og AMR-uddannelser.
• Har gennemført Vejle Amts årskursus i ledelse.
•  Ansat som socialpædagog i psykiatrien i Syrenparken  

i Børkop (Region Syddanmark):
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Caroline Nielsen

Jeg vil gerne være en del af kreds-
bestyrelsen i Kreds Lillebælt, da jeg 
brænder for at sætte fokus på den so-
cialpædagogiske faglighed. Gennem 
min deltagelse i Socialpædagogernes 
fagpolitiske uddannelse er min inte-
resse vakt for organisering og ander-
ledes tænkning om vores fag, og jeg 
har fået en masse redskaber, som kan 
bruges udadtil.
 De seneste år har jeg været ansat 
som socialpædagog og siden 2018 
været tillidsrepræsentant på Botil-
buddet Rydsåvej. Her har jeg arbejdet 

meget med arbejdsmiljø, da det er en vigtig del af det socialpædago-
giske arbejde.
 Ved at stemme på mig vil du få et aktiv og engageret bestyrelses-
medlem, der ønsker at sætte det enkelte medlem i fokus.

• 29 år.
• Uddannet socialpædagog i Odense, januar 2014.
•  Socialpædagog og tillidsrepræsentant på Botilbuddet Rydsåvej  

– Gerontopsykiatrisk Center, Odense. 
•  Deltager i Socialpædagogernes fagpolitiske uddannelse 2019.

Opstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Sarah Baagøe Petersen

I kredsbestyrelsen vil jeg arbejde for 
større fokus på vores fag og faglighed. 
Mange mennesker uden for faget ved 
ikke, hvilken forskel vi gør for de bor-
gere, vi har med at gøre. Vores faglig-
hed skal være synlig for kommuner, 
regioner og politikere. Her spiller de 
lokale kredse en vigtig rolle. 
 Socialpædagogerne repræsente-
rer en bred vifte af arbejdspladser, 
og det er essentielt, at medlemmerne 
får mulighed for indflydelse. Jeg vil ar-
bejde for, at medlemmerne bliver set, 
hørt og inkluderet, så de kan få et tæt-

tere forhold til kredsen. 
 Arbejdsmiljø er meget vigtigt. Det er ikke rimeligt, at mennesker, 
der arbejder med de svageste og mest belastede i vores samfund, 
skal risikere deres fysiske og psykiske helbred. Her skal kredsen bak-
ke op og hjælpe de berørte arbejdspladser. 
 Det er også vigtigt at sikre nye medlemmer til fagforeningen. At 
forklare vores studerende vigtigheden af at være med i fællesskabet 
og opfordre til, at de melder sig ind. 
 Min deltagelse i Socialpædagogernes fagpolitiske uddannelse 
har været en fantastisk rejse, hvor jeg er blevet meget mere nysger-
rig og interesseret i fagforeningens arbejde. Det har tændt en gnist 
og givet lyst til yderligere engagement. 

• 41 år.
• Uddannet i 2006.
• Ansat på Forsorgshjemmet St. Dannesbo siden 2006.
• Deltager på Socialpædagogernes fagpolitiske uddannelse 2019.

Opstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Lone P Rasmussen 

Socialpædagoger. Dig, mig og os. 
Nemmere kan det ikke udtrykkes. Vi 
er Socialpædagogerne, for uden os 
medlemmer ingen fagforening. 
 Samarbejde, sammenhold og fæl-
lesskab er vejen frem, både på vores 
lokale arbejdspladser, men så sande-
lig også i fagforeningsregi. Vi skal som 
fagforening ikke blot overleve. Nej, vi 
skal være fremsynede og være med til 
at afstikke og sætte betydelige finger-
aftryk på den socialpolitik, der føres i 
Danmark. 
 Vilkårene i vores erhverv er ubær-

lige. Kommune på kommune meldte allerede i slutningen af 2018 og 
i begyndelsen af 2019 ud i medierne om tocifrede millionunderskud 
på vores område. Borgere lider under det, men så sandeligt også os i 
faget. Penge, vilkår, borgere og ansatte vil altid være tæt forbundet.
 Med mit kandidatur vil jeg sætte mig, dig og os i spil for at sikre os, 
borgernes og Socialpædagogernes fremtid. 

• 54 år.
• Uddannet socialpædagog i 1993.
•  Har arbejdet 6 år med aflastning i Vejle Amt, 13 år med unge i Re-

gion Midtjylland og 7 år med voksne udviklingshæmmede i Vejle 
kommune.

•  Har gennemført Socialpædagogernes fagpolitiske uddannelse i 
2019.

•  Næstformand i MED-udvalget i BO-Vejle og af fagMED Voksen i 
Vejle Kommune.

• Arbejdsmiljørepræsentant med 14 års erfaring.
• Suppleant for tillidsrepræsentant.

Opstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Helle Storbank

Jeg skal være din stemme i kredsbe-
styrelsen – fordi børn og-ungeområ-
det har brug for en erfaren stemme. 
Jeg har mere end 20 års erfaring på 
området og derfor stor forståelse for 
de problemer, vi møder, da jeg selv op-
lever dem i min dagligdag. 
 Vi bliver presset af besparelser, 
der betyder, at kampen for vores fag-
lighed og vores arbejdsmiljø aldrig 
har været vigtigere. Derfor vil jeg 
arbejde for bedre rammer og vilkår. 
Både for os som individer og for vores 
arbejdspladser som helhed. 

 Jeg vil også arbejde for, at Socialpædagogerne bliver mere nærvæ-
rende, så det bliver nemmere for det enkelte medlem at engagere sig 
i organisationen.
 Selv om jeg især brænder for børn- og ungeområdet, er jeg meget 
opmærksom på, at vi alle er under pres.

• 56 år.
• Uddannet socialpædagog.
• Arbejder på CKV i Fredericia, Region Syddanmark.
• Har været tillidsrepræsentant i 20 år.
• Udpeget til regionens fællesMED-udvalg.
• Udpeget til hovedudvalget i Region Syddanmark.
• Valgt som kongresdelegeret siden 2006. 
• Medlem af kredsens TR-udvalg 2007-2017.
• Valgt til kredsbestyrelsen 2008-2017. 
•  Udpeget som medlem af studieplanudvalget for  

University College Lillebælt (UCL) i Jelling 2015-2017.
• Bestyrelsesmedlem i fagligt selskab siden 2017.

Opstiller som kredsbestyrelsesmedlem.

Alle kandidater, der stiller op til 

kredsbestyrelsen, stiller samtidig automatisk 

op til kongresdelegationen.
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Jens Jørgen Carstensen

Jeg vil gerne vælges til kongresdelegationen for at medvirke til – og 
have indflydelse på – det organisatoriske og fagpolitiske arbejde, 
som kredsen udfører.
 Jeg interesserer mig specielt for arbejdsmiljøarbejdet.

• 59 år.
•  Uddannet socialpædagog i Aarhus, 1988.
•  Arbejder i Specialcenter  

Syddanmark, afd. Kompasrosen (Region Syddanmark).
• Tillidsrepræsentant siden 2009. 
•  Valgt som kongresdelegeret siden 2013. 

Genopstiller som kongresdelegeret. 

Ann Fruergaard

Ordet fagforening betyder, når man slår det op: ”Sammenslutning 
af personer inden for et bestemt fag eller fagområde, der har til for-
mål at beskytte eller fremme medlemmernes fælles interesser, f.eks. 
med hensyn til løn, arbejdsvilkår eller videreuddannelse.”
 Med hensyn til vores fag bør der være langt flere faguddannede 
pædagoger på arbejdspladserne. Alt for mange kolleger oplever en 
dagligdag, hvor procenten af ikke uddannet personale er for høj.  
Det trækker ned på arbejdsmiljø og faglighed, ligesom for mange 
dårlige sager i medierne skyldes dette forhold.
 Jeg er også meget optaget af, at de studerende får indblik i og 
forståelse for, at det fagpolitiske arbejde er nødvendigt at støtte.  
Her har vi som tillidsrepræsentanter en særlig rolle.
 Det seje træk med at få flere kolleger op i arbejdstid er til stadig-
hed en kamp, der har mit fokus.

• 56 år.
•  Arbejder på Handicapcenter Fyn, Nyborg (Region Syddanmark).
• Tillidsrepræsentant siden 2007.
•  Medlem af lokalMED- og fællesMEDudvalget.
• Suppelant til hovedudvalget. 
•  Medlem af TR-udvalget i  

Kreds Lillebælt.

Genopstiller som kongresdelegeret. 

Christina Olsen

Mit fagpolitiske interesseområde er arbejdsmiljøet, og hvordan vi 
får inddraget flere arbejdspladser på det private område.
 Jeg brænder for arbejdsmiljøet og for den socialpædagogiske fag-
lighed.  Et godt arbejdsmiljø har stor betydning for os alle, uanset 
om man er leder eller medarbejder.
 Vi skal arbejde i mange år, og det er vigtigt med en høj faglighed 
til at løse og håndtere de fremtidige socialpædagogiske arbejds-
opgaver, som ændrer sig hele tiden. 
 Jeg stiller op, da jeg finder det vigtigt, at så mange områder som 
muligt – også det private –er repræsenteret på kongressen. 

• 53 år.
• Uddannet socialpædagog i 1996.
•  Arbejder i Botilbuddet EKKOfonden, Søndersø.
•  Har været tillidsrepræsentant i 19 år og medlem af  

hovedudvalget i ni år.
•  Medlem af kongresdelegationen siden 2017.

Genopstiller som kongresdelegeret.

Holger Torp

Mine primære interesseområder er lederarbejdet, det psykiske  
arbejdsmiljø forledere, og mellemledere samt for alle andre ansatte 
i kommunerne og regionen.
 Jeg interesserer mig også for løn, lønsamtaler, lønsammensæt-
ning og lokallønforhandlingerne. Endelig inter esserer jeg mig for at 
sikre alle ansatte mulighed for at dygtiggøre sig til fremtidige behov.

• 54 år. 
•  Uddannet socialpædagog  

i Odense, 1992. 
•  Voksen og Handicapchef, Fredericia Kommune.
•  Formand for Ledersektionen i Kreds Lillebælt og kredsens  

repræsentant i Landslederudvalget.
•  Valgt som kongresdelegeret  

siden 2009. 
• Delegeret i PKA.

Genopstiller som kongresdelegeret. 

Anne-Dorthe Tuemose

Jeg genopstiller til kongresdelegationen, fordi det interesserer mig, 
hvordan vores faglige organisation udvikler sig i fremtiden.
 VI skal have fokus på en konstant udvikling af vores faglighed 
samt på de områder, vi kan mestre med vores faglighed.
 Vi skal finde ud af, hvordan vi skaber oplevelse af nærhed i en  
centraliseret verden, så man oplever sin fagforening som nærværen-
de, selvom kredskontoret er langt væk. 
 Tillidsrepræsentanternes vilkår bliver væsentlig forringet i disse 
år. Vi skal finde ud af, hvad vi kan gøre for at ændre dette.

• 56 år.
•  Pædagog og tillidsrepræsentant på Skansebakken gennem 10 år.
•  Næstformand i fagMED-udvalg  

Voksen, Vejle Kommune.
•  Medlem af kredsbestyrelsen i perioden 2009-2015. 

Genopstiller som kongresdelegeret. 
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Tommy Jensen

Jeg har altid interesseret mig for det faglige arbejde og har flere 
gange været tillids- og arbejdsmiljørepræsentant på mine arbejds-
pladser. P.t. er jeg tillidsrepræsentant på Østruplund indtil oktober 
2019, hvor der skal være nyvalg.
 Jeg stiller op til kongresdelegeret, fordi jeg ønsker at være med til 
at præge fremtiden for os socialpædagoger. Et af mine fokusområ-
der er, at vi skal have flere fuldtids- og færre deltidsstillinger.

• 59 år.
• Uddannet socialpædagog i 1993.
•  Ansat og tillidsrepræsentant på Østruplund, Region Syddanmark.
•  Har været kongresdelegeret fire gange tidligere. 

Opstiller som kongresdelegeret.

John Rasmussen 

Jeg stiller op som delegeret til kongressen for at holde fokus på de 
ældres vilkår på arbejdsmarkedet, overgangen til pensionistlivet, 
pensionsalderen og det gode pensionistliv. 
 Som alle ved, er der meget røre omkring pensionsalderen og de 
vilkår, vi får senere i livet. Det vedrører os alle.

• 66 år, men evigt ung.
•  Pensionist og formand for Seniorudvalget i Kreds Lillebælt. 

Opstiller som kongresdelegeret. 

Anita Christian Thuesen 

Som kongresdelegeret vil jeg arbejde for, at vi hele tiden holder vo-
res opmærksomhed på kerneopgaven, som er de borgere, vi service-
rer. 
 Mange kommuner skal spare, og det går ud over fagligheden i vo-
res arbejde. Vi bliver presset, og jeg kan mærke en tydelig forandring 
i vores tålmodighed, både i forhold til samarbejdspartnere og i for-
hold til borgerne. Vi skal være opmærksomme på, at vi ikke mister 
etikken i vores arbejde og ender med at forråde hinanden og de men-
nesker, vi skal hjælpe. Derfor ønsker jeg at holde fokus på god trivsel 
og et godt arbejdsmiljø. 
 Min mærkesag er at få politikere og ledelse til at forstå, at top-
styring ikke er en hensigtsmæssig måde at lede en organisation på i 
forhold til at opnå tillid og arbejdsglæde hos medarbejderne. Jeg vil 
gerne tilbage til, at medbestemmelse ikke er noget, vi lader som om, 
men er reel og bliver taget alvorligt. 
 Jeg er fortaler for samskabt styring, hvor alles viden tæller, og 
hvor borgeren reelt er i centrum. Det er lykkedes i flere kommuner 
at få skuden vendt, så jeg har en forventning om, at det kan også kan 
ske i andre kommuner. 

• 45 år. 
• Uddannet socialpædagog i 2001.
•  Arbejder i Afdeling Vejledning og Støtte (§ 85), Svendborg  

Kommune.
• Tillidsrepræsentant siden 2014.
•  Medlem af hovedudvalget  

siden 2016.
• Familieplejer siden 2013. 

Opstiller som kongresdelegeret
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Hanne Ellegaard 

Kredsformand 

Ansvarlig for tillids-

repræsentanter, 

overenskomster og 

løn, ledere og mellemledere, seniorer, 

arbejdsmarkedspolitik, kontakt 

til LO/FH.

Gitte Primdahl Walter

Kontorleder

Ansvarlig for den 

daglige administrative 

drift, personaleledelse, 

ledersektion, seniorudvalg,  

dispensationer. 

Bjarne Skygge Jensen 

Faglig konsulent 

Sygdom og afsked, 

arbejdsmiljø-

repræsentanter, løn, 

arbejdstid, overenskomster.

Karsten Esbjerg

Faglig konsulent 

Sygdom og afsked, 

løn, arbejdstid, 

overenskomster, 

ledere og mellemledere.

Lis Svanberg 

Faglig konsulent 

Løn, arbejdstid, over-

enskomster, ledere og 

mellemledere, kon-

kurssager og afsked, koordinator på 

PFF-området.

Jens Sørensen 

Faglig konsulent 

Løn, arbejdstid, over-

enskomster, TR-struk-

tur og -vilkår, OAO, 

MED-udvalg, opholdssteder.

Maj-Britt Kjærgaard  

Faglig konsulent 

Projektkoordinator, 

herunder kommunika-

tion, sociale medier og 

hjemmeside. Sygdom, løn, arbejdstid, 

overenskomster, familieplejere.

Jacob Hansen

Faglig konsulent

Kommunikation, socia-

le medier og hjemme-

side. Løn, arbejdstid, 

overenskomster, lærere, familieplejere, 

det statslige område. 

Anja Grøndal 

Kaspersen

Kontorassistent og 

receptionist.

Lone Thomhav

Kontorassistent og 

receptionist.

Sonja Lynge

“Husfe”/service-

assistent

Bent E. Andersen

Pedel

Maibritt Kirk Kjær

Jobkonsulent

Maria Krogh 

Jobkonsulent

Kredskontoret – vi er der for dig

KONTAKT OS

Du er altid velkommen hos

Socialpædagogerne Lillebælt

Danmarksgade 16, 5000 Odense C

Tlf. 72 48 64 00

E-mail: lillebaelt@sl.dk

www.sl.dk/lillebælt

Kredsformand Hanne Ellegaard 

kan kontaktes på tlf. 40 86 68 54.

A-kassen kontaktes på 

tlf. 72 48 60 10.

Jobformidlingen kontaktes på 

tlf. 72 48 69 57.

Gå ikke forgæves til dit kreds

kontor efter råd og vejledning. 

Ring og bestil tid til en samtale.

Åbningstider

Mandag – onsdag 09.30 – 15.00

Torsdag  13.00 – 16.00

Fredag  09.30 – 13.00

Middagslukket mandag – onsdag 

12.30 – 13.00

A-kassens telefontider 

Mandag – onsdag 09.00 – 15.00

Torsdag  09.00 – 17.00

Fredag  09.00 – 13.00

Klagesager
På kredskontoret har vi fokus 

på at vejlede og servicere 

medlemmerne bedst muligt 

og undgå fejl.

I den forløbne beretnings-

periode har vi modtaget to 

klager.
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SOCIALPÆDAGOGEN LILLEBÆLT UDSENDES PR. MAIL. HUSK AT GIVE OS BESKED, HVIS DU FÅR NY MAILADRESSE.

AKTIVITETER I KREDSEN AKTIVITETER I KREDSEN AKTIVITETER I KREDSEN

MEDLEMSMØDE 

FOR SOCIALPÆDAGOGERNE 

I VEJLE

Sanseoverfølsomhed
– Foredrag ved 

Louise Egelund 

Jensen

Efter foredraget film: ”Usynligt hjerte”. 

Torsdag 31. oktober kl. 18.00-22.00
Byens Hus, Møllegade 10, Jelling

WEBINARER

Sygemeldt – Hvad gør jeg?

Mandag 11. november  

kl. 10.00-11.00.

Den nye ferieaftale  

– Hvad betyder den for mig?

Onsdag 4. december 

kl. 10.00-11.00.

C
ar

l A
n

ch
er

 –
 Jo

u
rn

al
is

ti
k,

 K
o

m
m

u
n

ik
at

io
n

 &
 P

R
 · 

Il
lu

st
ra

ti
o

n
er

: G
er

t 
E

il
en

b
er

g
er

 · 
La

yo
u

t/
il

lu
st

ra
ti

o
n

er
: w

w
w

.n
il

sh
en

ri
k.

d
k 

·

MED-UDVALGSMEDLEMMER

Temadag

Tirsdag 12. november kl. 10.00-16.00

Danmarksgade 16, Odense. 

TRIO-TEMADAG

Dig og din arbejdsplads

Torsdag 5. december kl. 9.00-15.00

Odin Havnepark, Lumbyvej 11, Odense.

FAMILIEPLEJERE

Familieplejernes årsmøde 

Mandag 13. januar 2020 kl. 9.00-12.30.

Hotel Fredericia, Vestre Ringgade 96, 

Fredericia. 

MEDLEMSMØDE

Neuropædagogik

– Foredrag ved 

Kjeld Fredens

Mandag 11. november 

kl. 17.00-19.00.

Danmarksgade 16, 

Odense.
 

LEDERE – TEMAMØDE

Lederens rolle ved afskedigelser 

og øvrige sanktioner 

Torsdag 7. november kl. 12.30-15.45.

Comwell, Skovbrynet 1, Kolding.

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

Mød Arbejdstilsynet m.m. – Temadag

Onsdag 6. november kl. 10.00-16.00.

Danmarksgade 16, Odense.

JUL i KREDS LILLEBÆLT

Juletræsfest i Brejning

Lørdag 30. november kl. 14.00-16.30.

Brejning Forsamlingshus.

J.L. Varmings Vej 1, Brejning.

Juletræsfest i Odense  

Søndag 1. december kl. 14.00-16.30.

Odin Havnepark, Lumbyvej 17, 

Odense.

Læs mere om aktiviteterne på kredsens hjemmeside
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