
Socialpædagogerne Lillebælt

Retningslinjer for TR’ er vedr, indgåelse af aftaler om

Decentral arbejdstidsplanlægning

forslag til generalforsamling d. 26. oktober 2009

Til arbejdspladserne
Socialpædagogerne Lillebælt har udarbejdet retningslinjer, som TR på den enkelte
arbejdsplads skal forholde sig til, hvis I overvejer at indgå decentrale arbejdstidsaftaler, jf.
KTO-rammeaftalen 1999.

Arbejdstid og tilrettelæggelse at arbejdstiden, er centrale elementer for udførslen at
socialpædagogiske opgaver, og ikke mindst er tilrettelæggelsen at arbejdstiden, en central
faktor for det samlede arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt for
Socialpædagogerne Lillebælt, at vi på arbejdspladsen tager hensyn til helheden og de
enkelte elementer, den udgøres af;

• brugernes behov og rettigheder
• arbejdspladsen som organisation
• den enkelte medarbejders behov
• ønsker om en arbejdstid,

alt sammen elementer, der aktuelt tilpasses den enkeltes livssituation.

Arbejdet med decentral arbejdstid skal ses i sammenhæng med arbejdspladsens øvrige
politikker;

• arbejdspladsens personalepolitik
• lokal løndannelse
• kompetenceudvikling
• senior- og fraværspolitik
• m.v.

Vi ønsker jer en god proces, hvor I får diskuteret en lang række ting og finder frem til en
arbejdstidstilrettelæggelse og honorering, der matcher jeres arbejdsplads.

I øvrigt henvises til:

• Socialpædagogernes overenskomster for de berørte medarbejdere



• Socialpædagogernes arbejdstidsaftale
• Aftale om hviletid og fridøgn
• KTOs aftale om deltidsansattes adgang til højere timetal.
• KTO’s rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler
• KTO’s aftale om konvertering af ulempetillæg
• KTO’s aftale om trivsel og sundhed
• KTOs rammeaftale om lokal løndannelse.

HUSK på forhånd at afklare forhandlingsret mv. såfremt øvrige organisationer har
medlemmer på arbejdspladsen.

TR, leder og SR er de centrale personer i processen på arbejdspladsen.
TR og leder påbegynder processen med at iværksætte arbejdet omkring en decentral
arbejdstidsaftale, men det er vigtigt af arbejdsmiljømæssige hensyn, at inddrage SR’ en i
planlægning og gennemførelse af processen, der leder op til aftaleindgåelsen.

TR’erne der har forhandlingskompetencen kan indgå endelig aftale på følgende områder;

• Nedsættelse af hviletiden
• Normperiodens længde
• Udskydelse af det ugentlige fridøgn
• Udskydelse af afspadsering, ud over 3 mdr.
• Kapitalisering af afspadsering (37/3 timer)

Alle andre aftaler skal forhandles og godkendes af Socialpædagogerne Lillebælt.

Udfordringerne ved en arbejdstidsplanlægning, efter en decentral aftale, skal
grundigt diskuteres i personalegruppen, og der skal tages højde for følgende;

• I processen er det afgørende, at den enkelte medarbejder har mulighed for at sige fra
og til undervejs, så medarbejderne oplever, at alle ønsker og behov er lige værdige og
alle skal opleve, at have indflydelse på egne arbejdstider.

• Det er vigtigt at indhente viden om arbejdstidernes betydning for det fysiske og
psykiske arbejdsmiljø, så denne viden kan indgå i de fælles drøftelser og den enkelte
medarbejders egne overvejelser.

• Arbejdsplanlægningen skal, på såvel kort som langt sigt være arbejdsmiljømæssigt og
socialt forsvarligt.

• Overvejelser om længden af normperioden bør inddrages i de samlede drøftelse.
• Arbejdstidsbestemte tillæg er en del af den fast påregnelige løn. Hvis medarbejdere på

baggrund af ændrede tillæg m.v. oplever væsentlig lønnedgang, skal
opmærksomheden henledes på særlige varslingsregler.

Følgende elementer kan ikke ændres via en decentral arbejdstidsaftale:
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• Den enkelte medarbejders ansættelsesbrøk
• Nedsættelse af den daglige hviletid, udover arbejdsmiljølovens bestemmelser.
• Udskydelse af det ugentlige fridøgn, udover arbejdsmiljølovens bestemmelser.

Ved tilrettelæggelse af arbejdstiden, skal følgende forhold belyses:

• Alenearbejde
• Døgnrytme
• Nedsættelse af hviletid
• Udskydelse affridøgn
• Aftale om arbejdsdagens længde
• Helbred, alder mm.
• Arbejdets belastning
• Bekvemme/ubekvemme arbejdstider

I forbindelse med drøftelserne af arbejdsmiljøforhold skal lokal - MED og
sikkerhedsgrupper inddrages for at drøfte konkrete forslag til, hvordan brugernes behov,
arbejdstilrettelæggelsen og arbejdsmiljøhensyn i den konkrete sammenhæng bedst lader
sig forene.

Når der drøftes arbejdsmiljøforhold vil det være naturligt at tage udgangspunkt i
eksisterende viden.
Det kan f.eks. være de arbejdspladsvurderinger (APV), som arbejdspladsen skal
udarbejde.
Arbejdspladsen skal også overveje at inddrage relevante arbejdsmiljøfirmaer (tidligere
BST) til at udarbejde udvidede APV, som kan bruges i den fremadrettede proces, til
belysning af arbejdsmiljømæssige konsekvenser af en decentral arbejdstidsaftale.

Der skal sikres hensyntagen til den enkelte medarbejders livssituation og sociale
forhold, f.eks.:

• Familieliv og muligheden for samvær.
• Fritidsliv.
• Alder I Senioraftaler.
• Gravid itet I adoption.
• Arbejdsevne (jobbeskrivelse, opgaver og jobind hold)

Løn og arbejdstid skal ses i én sammenhæng. Derfor skal der indgås en aftale om
honorering af:

• Aften- og nattjeneste
• Lørdagslmandagstjeneste
• Søn - og helligdagstjeneste
• Delt tjeneste
• Rådighedstjeneste
• Rådighedsforpligtigelse
• Over/merarbejde
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• Tjenestens længde

Listen er ikke udtømmende

Hertil kommer varslingsbetaling for:

• Omlagt tjeneste
• Omlagt rådighedstjeneste
• Over/merarbejde
• lnddragelse af fridøgn - og andre frihedsperioder

Det er vigtigt at arbejdspladsen forholder sig til ferie og afspadsering som elementer i en
samlet arbejdstidstilrettelæggelse

Aftalen giver mulighed for en anden honorering, end den der er beskrevet i den centrale
arbejdstidsaftale.
Følgende punkter kan indgå i en forhandling vedr. særydelser;

• Udbetales som nu
• Udbetales som et fast månedligt tillæg
• Konverteres til afspadsering
• Afspadsering konverteres til tillæg
• Særydelserne indgår i fastsættelsen af ansættelsesbrøken.

Det skal i videst muligt omfang aftales, at dette gøres til individuelle valg.

Parterne kan ikke aftale, en mindre ulempehonorering end den, der er aftalt i den
centrale aftale.
Det skal sikres at fremtidige centralt aftalte stigninger, også fremskrives i en
decentral arbejdstidsaftale. Alternativt vil det indebære en genforhandling af aftalen.

Vilkårene skal aftales ens for deltids- og fuldtidsansatte, i forhold til overarbejdsbetaling,
mødetider, daglig arbejdstids længde, pauser m.m.

Det skal aftales, hvordan man anvender eventuelle effektiviseringsgevinster, ved optimal
arbejdstidstilrettelæggelse, f.eks. i form af mindre udgifter til vikardækning, sygefravær og
over I merarbejde. Det kan finansiere et funktionstillæg til alle medarbejdere, eller at aftalte
tillæg gøres pensionsgivende.

Konverteres ulempetillæggene og eventuelt optjente afspadseringstimer til et fast tillæg,
skal tillægget afspejle den arbejdsplan, der arbejdes efter. Hvis der sker ændringer i
arbejdsplanen, skal det aftales i hvilket omfang disse vil have indflydelse på det aftalte
tillæg.

Administrative timer, flekstimer og timebank skal indgå i drøftelserne.

Det skal drøftes, hvorvidt aftalen skal gælde for vikarer og studerende, eller om disse
grupper fortsat udelukkende skal være omfattet af Arbejdstidsaftalen for døgninstitutioner.
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Aftalen kan opsiges af begge parter med et aftalt varsel. Kan man ikke blive enige om at
indgå decentral aftale, er arbejdstidsaftalen for døgninstitutioner gældende.
Aftalen indgås kollektivt, men tiltrædes individuelt.

Evaluering

Aftalen skal evalueres senest efter 12 måneder.

Metode for evalueringen skal aftales inden aftalen træder i kraft.

Det kan anbefales at nedsætte en følgegruppe, der har ansvaret for proces, evaluering og
løbende fremtidig justering. Ligeledes vil et arbejdsmiljøfirma (tidligere BST) kunne
benyttes til at evaluere konsekvenserne af en decentral arbejdstidsaftale.

Følgende parametre kan indgå i evalueringen:

• Medarbejdertilfredshed/trivsel
• Bruger- og evt. pårørendetilfredshed
• Oplysninger om timeforbrug, lønudgifter, vikarudgifter mv. før og efter indgåelse af

aftalen.

Vær forsigtig med tolkning af oplysninger som sygefravær og personaleudskiftning, da
ændring i disse kan skyldes mange andre forhold end arbejdsplanlægningen.

De indhentede data til evaluering bør drøftes i hele medarbejdergruppen, før en eventuel
justering at aftalen forhandles.

God fornøjelse med arbejdet og husk,
at aftalen skal forhandles med dit kredskontor.
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eI.1L• PÆDAGOGERNE Socialpædagogernes

Landsforbund
SLLB

Vedtaget p KB den 17. juni 2019, med bemærkning om, at dokumentet rettes redaktionelt
til hurtigst muligt.

Ref
Dok. nr.
Sag. nr.

Lønstrategi for overenskomstperioden 2018 — 2021
1/2 Socialpædagogerne Lillebælt

Hovedbestyrelsen vedtog forbundets lønstrategi for overenskomstperioden
2018 — 2021 p sit møde i marts 2019. Som en del af lønstrategien skal
der udarbejdes lokale lønpolitiker.

Socialpædagogernes lønstrategi for perioden 2018 — 2021 har følgende
overordnede punkter:

• Lokale lønpolitikker

• Det lokale økonomiske rderum

• Sm medlemsomrder

• Ligestilling

• Evaluering af eksisterende procedureaftaler

Kredsbestyrelsen har vedtaget følgende indsatsomrder:

Fællesaftale om lokal løndannelse

Der er heller ikke ved OK 2018 afsat nye centrale midler til lokal
løndannelse. Vi vil derfor sætte særlig fokus p, at tilbagefaldsmidlerne
forbliver og genanvendes p vores arbejdspladser.

Herunder vil kredsen også have fokus p, at de medlemmer der har lang
anciennitet og trods dette ikke oppebærer et lokalt aftalt tillæg, tilgodeses
ved de lokale forhandlinger.

Overenskomster for små medlemsgrupper
Socialpædagogerne har en række overenskomster, hvor der kun er f
pædagoger ansat. Det gælder især indenfor statens område og for den
overenskomst der gælder for pædagoger i særlige stillinger. Her er ofte s
f ansatte, at de ikke er dækket af en TR. Det kræver derfor en særlig
fokus for at sikre disse medlemsgrupper en lønudvikling.

Lederområdet
Lederne og mellem lederne oplever fortsat, at de fr større områder, som
de skal varetage ledelse for. Institutioner og afdelinger sammenlægges,
uden at den øgede ledelsesbelastning afspejler sig i lønnen. I mange
kommuner rykker voksen/handicapomrdet tættere p ældreomrdet. Det

Socialpædagogernes Landsforbund har 34000 medlemmer,

Vi har ansvar for udsatte børn og unge, udviklingshæmmede, psykisk syge, hjemløse og misbrugere.



betyder, at vores ledere bliver løftestang for ældreomrdets ledere, som
generelt er væsentligt lavere lønnet end socialpædagogiske ledere.

2/2

Det kommunale område:
Vi ser også at kommunerne i højere grad ønsker mellem lederne over p
lederoverenskomsten. Det har vi som udgangspunkt ikke problemer med,
blot det også betyder at de fr lederløn. Det er i kredsen besluttet at de
konsulenter der forhandler lederløn også fremadrettet forhandler
mellemledernes løn. Det vil i overenskomstperioden blive et klart
indsatsomrde.

Ligestilling
Mænd fr stadigvæk 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 ikke, hverken direkte eller indirekte, bliver

afgørende for den lokale løndannelse. Det er fortsat målet at lønforskellen
udjævnes.

Lønpolitikker
Kredsen vil arbejde med, at støtte tillidsrepræsentanterne i, at udarbejde
lokal lønpolitik. Dette for at sikre åbenhed over lønforhandlingerne og
medindflydelse p kriterier. En lønpolitik vil også gøre det lettere for den
lokale tillidsrepræsentant, at arbejde med f.eks. ligestilling.

Vedtaget p kredsbestyrelsesmødet 17. juni 2019.



Besluttet p KB d. 17. juni 2019

Vi ER Socialpædagogerne 2019-2020

I forlængelse og samtidig med Socialpædagogernes Strategi,

Socialpædagogerne i fremtiden besluttede vi p kongressen i 2018 et
medlemsprojekt: “Vi ER Socialpædagogerne”
Med baggrund i de bilag der medudsendes, der skitsere HB dialog og
beslutninger over to HB møder dec. 2018 samt feb. 2019, er vi nu klar til at
konkretiser projektet i kreds Lillebælt.

Vi er socialpædagogerne 2020, bilag fra HB møde feb.

økonomi 2019, 186.000 kr. Ca. samme beløb 2020.

Projekter er forlængede arme og ben af den krop, der er Socialpædagogerne
Lillebælt og Socialpædagogerne, kunsten for os vil være, at skabe processer

hvor vi tænker nyt og anderledes, men samtid bevarer, den nuværende drift

og ideer vi har i gang sat, fra Socialpædagogerne Lillebælt.

Vi m som kredsbestyrelse forholde os til den sene start og derfor indstilles der

at vi fokusere p projekterne:

• Unge Netværk
• Fag Faglighedsgruppen gruppen
• By projekter
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• Projekt Vi er Socialpædagogerne til kredsbestyrelsen og
generalforsamling.

De andre ideer p byder vi ind p efter generalforsamlingen også med henblik
p at tage de processer vi iværksætter alvorlige i forhold til inddragelse m.m.
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Projekter:

Projekt 1.

Vi er socialpædagogerne:

Kommunikation:
• Webinar
• Facebook
• Nyhedsbreve
• Hjemmeside

Kan vi gøre mere og anderledes?

Vi kan have en drøftelse af at

• Politiske begivenheder er aktuelle p facebook og hjemmeside
• Intervenere p web- i nar med tilbud til alle medlemsgrupper
• Optimer at være bevidste om “at trække gardinerne fra “— mere af

mere fra Kreds Lillebælt

Kommentar fra KB:
Prioritering af hjemmeside og Facebook?
Hvad med Instagram og Twitter?
Hvad med kredsens egen?
Vi skal overveje Podcasts

Mange ideer der også vil forudsætte at vi traf beslutning om at afsætte midler
og kompetencer til at bruge vores digitale medier mere i offensiv

Bilag: kreds Lillebælt kommunikations strategi

Efter KB mødet i marts, har det været møde p kredskontoret med Jacob
Hansen — Majbritt Kjærgaard og Gitte Walter om hvordan vi kan faciliteter
facebook hjemmeside m.m., i overensstemmelse med Kommunikations
strategi for kreds Lillebælt.

Indstilling fra FU:
Kreds Lillebælt forsætter Drift til efter GF i overensstemmelse med
kommunikations strategi.
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Projekt 2.

Projekt - “Meget mere vi”, i forlængelse af “Træk gardinerne fra”:

Kredsbestyrelsen arbejder med at lave bestyrelsesmødet om:

mandag d. 9. september fra kl. 13.00-16.00 til temadag.

hvor vi inviterer:
Kongresdelegationen
Gæster fra kongressen fra kreds Lillebælt
TR udvalg
Ledersektion
Familie plejeudvalg
Seniorudvalg
De ansvarlige for koordinationsgrupper til faglige selskaber
Medarbejdere kreds Lillebælt

Fr faciliteter p (evt, konsulent Christian Addington, Perspektiv gruppen) Til
Vi ER socialpædagogerne og kreds Lillebælt

Produktet skal være udsagn vi kan bærer videre til Generalforsamling hvor vi
under det fremtidige arbejde vil arbejde med, at interagerer alle de fremmødte
medlemmer i en proces om Vi ER Socialpædagogerne.

Generalforsamling tirsdag d.29. oktober:

• Vi vil arbejde med Meget mere Vi og Vi ER Socialpædagogerne
begrebet p GF og lave gruppe arbejde ved bordene
om Vi ER Socialpædagogerne ved café metode

• Sådan at vi inddrog medlemmer i Vi ER Socialpædagogerne i en proces hvor
det ville bære fremad, i det fremtidige arbejde!

• Kunne vi relancerer” Meget mere VI

Ide til bord m.m. p GF
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Forslag perspektiv gruppen

Christian Addington

Økonomi:

Frikøb til d.9. september for inviterede gæster samt kongres og KB.

Formøde, evt, her inden sommerferien, hvor jeg kan høre lidt mere om jeres behov.
Afhængig af hvordan processen bliver, giver det måske ogs mening at mødes igen
mellem. d. 9/9 og d. 29/10.

Overordnet set kunne en proces se sådan her ud:

• Formøde, 1,5 timer à 1800, - 2.700,00
• Dag 1, halv dag 12.000,00
• Bearbejdning af output fra dag 1,

1,5 timer 2.700,00
• Dag 2, 30min + opsætning 9.000,00

Med det program vil et overslag p forløbet altså lyde p kr. 26.400,00 (ex moms).

Jeg tænker ikke vi behøver at lægge os fast p nogen indtil videre, men kan aftale
resten af processen til formødet.

Samt 10.000 til diverse.
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Projekt 3.

Projekt Netværk i kreds Lillebælt:

Unge netværk med udgangs punkt i det oplæg Ida Tanita Lykkegaard, der tidligere er
blevet præsenteret, kan der sættes fokus p at etablerer et Unge Netværk.

Forberedelse for sommerferien i gang til den 1. oktober.

Gode ideer til senere:

Forældregruppe netværk
Lærer netværk
SOSU - skole netværk
Socialpædagoger i Særlige Stillinger — LKH og HEP stikker hovederne sammen og
laver et oplæg til KB den 9. sep.
Skal vi lade alle blomster blomstrer?

Bestyrelsens kommentar:
Mange unge mennesker kender ikke til Socialpædagogerne, de kender ikke historien,
vi skal ramme de unge mennesker meget tidligere — allerede i folkeskolen.
Snakker faglige klubber fordi det har en styrke at have.
Savner et unge netværk, hvor også dem uden job, kunne mødes i en faglig dialog.
Formidling af LO -arrangementer.

økonomi:

10.000 kr.
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Projekt 4.

Projekt byer i Lillebælt:
Bakke op om initiativer i kredsen om socialpædagogerne, der p tværs i kommunen
og i regionen vil lave debat arrangementer for hinanden.

Skal vi prøve at se hvad der kan ske?

Vejle kommune voksen og psykiatri
• v. Lone Rasmussen — Torben Schiermer, Bente Klausen m.m.

Det handler om, at opdyrke “nyt land”, der er planlagt et arrangement i en lille biograf
i Jelling, hvor der kommer en ung kvinde, der selv er autist, hu vil fortælle om,
hvordan det er at være autist i vores samfund. Også vil der blive vises en lille film.

Børn og ungeområdet Vejle:
• Faarupgaard Børn og Unge Center, Vejle kommune
• Bifrost, Vejle kommune
• By projekt p job området De særlige stillinger i Odense/Vejle

Bestyrelsens kommentar:
Jobkonsulenterne:
Invitere jobkonsulenterne med ind i idéfase og udførelse©

Bestyrelsens kommentar:
Karrierer udvikling
Udbyde uddannelse med indtægt?
Synlighed, møde AMR og TR allerede 1. dag p jobbet.
Der er mange projekter rundt omkring, kan man f det løftet op og f et overblik over
dem, evt, knytte dem sammen?
Synlighed — hvordan gør vi? — blive konkrete

økonomi:
20.000 kr.
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Projekt 5.

Projekt Fagfaglighedsgruppe:

Planlægge 2019- 2020
økonomi:
Vi har afsat 80.000 kr. af egen drift

Skal vi give alle fagfaglighedspauser i hverdagen?

Bestyrelsens kommentar:
Uddannelse til medlemmerne — hvordan?

Pt. Booket oplæg 2019-2020.

Thomas Grønnemark, Arbejdsglæde, d. 1/10 — 2019, kl. 17.30-19.00 (11.000 plus
transport)

Kjeld Fredens, Neuropædagogik, d. 11/11- 2019, kl. 17.00-19.00 (15.000 plus
transport)

2020

Mathilde Falch, Fortællerkoncert, d. 18/2 - 2020 kl. 17.30-19.00 (15.000 plus
transport)

Dorthe Birkmose x 2, Forrelse/Robusthed, i efteråret 2020

torsdag d. 27. august 2020, kr.18.000

torsdag d. 3. september 2020, kr. 18.000

NBNBN Følge op p om det med moms© - det er IKKE momspligtigt.

økonomi:

80.000 kr. 2019.

80.000 kr.2020
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De resterende ideer tages op efter generalforsamling og det
afpasses om de kan bruges i de kommende processer.

Projekt 6.

Projekt Historie og kultur:

Hvoraf og hvor kommer Socialpædagogiske fra og afD

Kunne vi invitere de studeren fra Jelling og Odense/Svendborg, sammen med senior
p seminarierne?

Hvem er Socialpædagogerne spørger vi?

Studieture

Kulturture

Museumsbesøg

Pigerne p Sprogø

Kan vi skabe nyt og kende det gamle?

Vi booker:

Pigerne fra Sprogø ved oplægsholder: Carsten Egø Nielsen

Vi booker besøg p museet i Brejning / Café Keller

Vi booker Bjarne Hesselbæk:

“De sidste par r har jeg arbejdet p en bog om de udviklingshæmmedes historie. Nu
er den færdig og udkommer til efterret p Dansk Psykologisk Forlag. Manuskriptet
har fået rigtig pæne ord med p vejen af seniorforsker Jesper Vaczky Kragh fra Saxo
instituttet p København Universitet, der garanterer for den videnskabelige kvalitet.

Trods det er bogen letlæst og overskuelig. Den dækker perioden tilbage fra
middelalderen, men dens absolutte hovedvægt ligger p perioden fra 1980 til i dag,
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aIts den periode hvor socialpædagoger overtog området og ledelsen af det fra det
lægeligt ledede anstaitsystem, der stak helt tilbage fra slutningen af 1800-tallet.
Socialpædagogerne indtager, helt fortjent, “helterollen” i bogen.

Bogen retter sig til socialpolitisk interesserede og til pårørende. Men først og
fremmest til de mere end 20.000 socialpædagoger, der arbejder med psykisk
udviklingshæmmede og de socialpædagogstuderende, der har særlig interesse i
arbejdet med udviklingshæmmede. Ideen er at give dem et bedre kendskab til den
spændende forhistorie, deres fag og indsats har.

Derfor vil jeg selvfølgelig gerne møde flest mulig af mlgruppen ansigt til ansigt. S
hvis I kan bruge en indleder til et medlemsmøde, en generalforsamling eller et kursus,
s giver jeg meget gerne et tilbud p et oplæg. S mail eller ring meget gerne, hvis
du synes, det kunne have jeres interesse.

Anledninger (ud over at bogen kommer) kunne være, at det i r er 60 r siden den
omvæltende lov om ndssvageforsorg trådte i kraft i 1959 og at det næste r er 40 r
siden, åndssvageforsorgen blev udlagt til amterne:-).”

økonomi:

25.000 kr.
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Projekt 7.

Projekt via nyhedsmail /Facebook og spørge bredt ud hvad vil I forvente af
Jeres fagforening?

Hvordan kommer vi i kontakt med disse medlemmer?

Spørgeskema

Telefon

Kommentar fra KB:

Underholdning af uforpligtende art.

Vi bliver nødt, til at lave en ekstra indsats i forhold til de medlemmer

vi normalt ikke ser til nogen af vores arrangementer

Økonomi:

10.000 kr.
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Alle projekter er vedtaget den 17. juni 2019

Forslag til; Organiseringsprojekt 2019-2020

I forlængelse og samtidig med Socialpædagogernes Strategi, Socialpædagogerne i
fremtiden besluttede vi p kongressen i 2018 et medlemsprojekt:

“Vi er Socialpædagogerne”
Med baggrund i de bilag der medudsendes, der skitsere HB dialog og beslutninger
over to HB møder dec. 2018 samt feb. 2019, er vi nu klar til at konkretiser begge
projekter i kreds Lillebælt.

Organiserings projekt, bilag fra HB møde feb.
økonomi 2019, 342.000 kr. Ca. samme beløb 2020.

Projekter er forlængede arme og ben af den krop, der er Socialpædagogerne Lillebælt
og Socialpædagogerne, kunsten for os vil være, at skabe processer hvor vi tænker nyt
og anderledes, men samtid bevarer, den nuværende drift og ideer vi har i gang sat,
fra Socialpædagogerne Lillebælt.

Projekter er forlængede arme og ben af den krop, der er Socialpædagogerne
Lillebælt og Socialpædagogerne, kunsten for os vil være, at skabe processer
hvor vi tænker nyt og anderledes, men samtid bevarer, den nuværende drift
og ideer vi har i gang sat, fra Socialpædagogerne Lillebælt.

Vi m som kredsbestyrelse forholde os til den sene start og derfor indstilles der
at vi fokusere p projekterne:

•TAO
• TRIO DAG
• Leder
• Call Center
• Opholdssteds projekt
• Sm projekter

De andre ideer p byder vi ind p efter generalforsamlingen også med henblik
p at tage de processer vi iværksætter alvorlige i forhold til inddragelse m.m.
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Projekt 1.
Organiserings projekt:
Henviser til særskilt bilag TAO.

Projekt 2.

TRIO Dag Socialpædagogerne Lillebælt

Kære Arbejdsmiljørepræsentanter — Leder - tillidsrepræsentanter

Vi glæder os til at se Jer til fælles TRIO dag leder
Arbejdsmiljørepræsentanter - Tillidsrepræsentanter til et

brag af en TRIO dag i Socialpædagogerne Lillebælt

Torsdag d. 5. december 2019
kl. 9.00 -15.00

Fagforeningernes Hus
Lumbyvej 11
5000 Odense

TR-udvalg kreds Lillebælt har arbejdet med at skabe en TRIO dag for
arbejdspladsen hvor alle repræsentanter for mulighed for fælles oplevelser om
Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljø året 2019.

Men har også prioriteret at alle tre grupper der skaber TRIO p arbejdspladsen
fr rum og mulighed til at tale sammen i sveI — ledergruppen —

arbejdsmiljøgruppen og tillidsrepræsentantgruppen.

Temaet er besluttet p baggrund af Arbejdsmiljø året 2019.
Program dagen:

Kl. 09.00—09.30: Ankomst og kaffe/morgenmad

Kl. 09.30-9.45: Velkomst, sang og præsentation af dagen v/ TR-udvalget og
Hanne Ellegaard.
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Kl. 10.00: Slip stress ud af skammekrogen- et forsvar for arbejdsfællesskabet
v. Pernille Pedersen.

Mange socialpædagoger gr i dag p arbejde med liv og sjæl. Krav om at
skulle arbejde hurtigere og p nye måder kan være svært for den enkelte at
håndtere, fordi man kan opleve at det gr ud over fagligheden. Det er nemt at
opfordre til at være robust og lade følelserne blive hjemme, men er det også
realistisk? Nej, svarer ph.d. Pernille Steen Pedersen. Hun fortæller om sin nye
forskning, hvor hun har beskrevet skamfølelsen som et nyt
arbejdsmiljøproblem, der kalder p nye, fælles løsninger, hvor TRIO’en kan f
inspiration til at sætte forebyggelse af stress p dagsordenen.

Om Pernille Pedersen:
Pernille Steen Pedersen er ph.d. og ansat som forsker p CBS. Institut for
ledelse, Politik og Filosofi. CBS. Hun har i sin forskning fokus p, hvad det er
der gør os stressede i arbejdslivet og hvordan vi kan blive bedre til at hjælpe
hinanden i perioder med stort arbejdspres. Pernille forsker i stress og skam og
har udgivet den forskningsbaserede bog “Slip stress ud af skammekrogen”
(2016). Forud for sin afhandling arbejdede Pernille 10 r i
Beskæftigelsesministeriet. Pernille har i sit nye forskningsprojekt bl.a. fokus p
socialpædagoger.

Husk foto Pernille Pedersen

Kl. 11.00: Steen Elsborg Direktør, LDI - Læringsdrevet Innovation

Husk foto Steen Elsborg

Arbejdsmarkedets vilkår med organisationsforandringer samt hastigheden og
mængden af disse. Hvilke udfordringer giver det for samarbejdet p
arbejdspladsen og hvad kan man gøre for at sikre samarbejdet og
kommunikationen i en travl hverdag. Med fokus p TRIO samarbejdet (leder,
AMR, TR)

Kl. 12.00 — 12.30: Snack pause samt fordeling ad de tre funktioner i grupper:

• Leder
• Arbejdsmiljørepræsentanter
• Tillidsrepræsentanter

Pause samt fordeling af gruppelokaler. TR udvalget er værter i de enkelte
grupper. Faglige konsulenter har egen gruppe.

Kl. 12.30 — 13.00:
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Gruppe drøftelser med følgende temaer, TR udvalg, ledersektionen samt
faglige konsulenter fra kreds Lillebælt faciliteter sammen med Steen Elsborg
grupperne undervejs.

Der vil ved samling igen være mulighed for statement fra alle tre grupper.

Arbejdsmiljørepræsenta nter:

Besøg af Tom huset Odense leder og Amr og TR fortæller om deres

forløb med Spark.

Husk at indsætte artikel

Ledergruppen:

Besøg af kommunaldirektør Tim Hansen fra Sønderborg kommune.

De kommunale krav der er til ledelse, sammenstillet med det
arbejdsmiljø

De socialledere arbejder I og med.

Husk foto Tim Hansen

Tillidsrepræsentanterne:

Opfølgning på dilemmaer for den enkelte TR i forhold til TAO —

Tillidsrepræsentant — arbejdsplads og organisation

Kl.13.45: Opfølgning fra de tre grupper samt Steen Elsborg i plenum for os
alle©

Kl.14.00 : Morten Skov næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation
om Arbejdsmiljø året 2019 og hvad s!

Kl.14.45: Socialpædagogerne fra Vejle præsenterer deres projekt om
deres møder om arbejdspladserne dialog med poltikker og vidensdeling med
hinanden v. Lone P Rasmussen AMT — Bente Klausen TR og Torben Schiermer
TR.

Kl.15.00 Farvel og tak for i dag vi ses i det nye

økonomi:

150.000 kr. over 2019 - 2020.

4



Projekt 3.

Særskilt projekt for Ledersektionen i kreds Lillebælt.

Forslag der afsættes 30.000 kr. til projektet i år 2019-2020.

Økonomi: 30.000

Leder:
Lederlandsudvalget har i gangsat projekter
Ledersektionen Lillebælt spiller med, til leder GF d.22. marts og har
samarbejde med konsulent Frank Iversen.

Efterfølgende vil det skulle foldes ud lokalt i ledersektion/KB
Kan vi skabe sammenhold til ledersektionen?

Projekt Leder:

Målrettet opfølgning p ledersamtaler af nye og ikke medlemmer
4 intro forløb pr. r hvor ny ansatte leder inviteret ind p kredskontoret til SL
I n tro.

Medlemsmøde i samarbejde med Kreds Sydjylland torsdag d.7. november
kl.13.00 — 16.00
Leder arrangement om Temaet Lederens Rolle — afskedigelse og øvrige
sanktioner

Opsamling fra Leder GF:

Samtalecafe, tema 1: Ledernes arbejdsmiljø:

Nyhedsmail: Overskrift, mere specifikt fordelt,
Referat pr. video — 2 minutter pr. gang (af ledersektionsmøder)
Kender lederne de gode vilkår SL tilbyder?
Ringe hjemmeside
Vi identificerer os ikke med SL — vi er faktisk 10 %

Fagbladet: kan være relevante emner: vold, arbejdsmiljø
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Medarbejders blad. Vi kender deres vilkår — kender de vores?
Artikel om leders arbejdsmiljø og vilkår
Online fremover — videoklip

Udarbejdelse af lokale aftaler p center niveau. Rammer, forvaltning og
udmøntning af arbejdstid under lederoverenskomsten
Aftale præmisser for funktion som leder — tid til strategisk ledelse
Ledelsesspændet — antal medarbejdere, antal afdelinger, konstellationer
Ydre pres/forventninger — kompleksiteten, opgaver
Videreuddannelse for ledere i forhold til opgaveløsninger
Opbakning fra organisationen — HK, HR, løn m.v.
øget arbejdsmængde og kompleksitet
Skal lederne organiseres anderledes? Sammen med andre ledergrupper i andre
organisationer
Hvad kan der forventes nr man er ansat p lederoverenskomsten? —

landsplan — vilkår
Forskningsprojekt — fakta om ledernes arbejdsmiljø — oplæg til drøftelse med
KL
Teamkoordinator — stedfortræder for afdelingsleder — aflastning af leder
Ingen mails i aftalte tidsrum
37 timer — leders “frihed”
Lokalaftale for bagvagter
At SL (LO) fr en stemme ind i forvaltningen
SL arrangementer — netværksmøder for ledere (dilemmaorienteret)
Dialog mellem administration og drift i forhold til arbejdsmiljø og vilkår

Samtalecafé, tema 2: Kommunikation med medlemmerne

“Socialpædagogen” — læser det ikke s meget
Bladet et godt
Link i stedet for artikler

Benny — Facebook, Instagram, deltager i debat om ledervilkr
Hjemmeside — Ok
Hjemmeside — dårlig, for mange klik
% ringe til ledere uopfordret
Intromøde for nye ledere, netværk, klædes p
Nyt fra ledersektionen p hjem mesiden

Præsentation af nye ledere (fra intromøde)
Evt. nyhedsbrev

“fagligt fællesskab” for ledere
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Sektion om ledere som indstik i “socialpædagogen”
Ledervinkel i faglige artikler
Mulighed for prioritering af nyheder i nyhedsmails
Det arbejde som socialpædagogerne laver for lederne skal kommunikeres ud —

transparens
Case p, hvad kan jeg bruge SL til i min hverdag?
Hvad kan de gøre for mig? — hvilken magt/pression har SL egentlig?
Flere tema møder for ledere

Samtalecafé, tema 3: Relevans for ledere
“socialpædagogen” indstik
Elektronisk nyhedsbrev for sjældent
Hjemmeside “trænger” — mangler indhold og aktualitet
Lokalt nyt
Artikel: tilsynspres
Ledelsesperspektiv: fra SL
Mangler medlemmer af fagfaglige årsager
Netværk i arbejdstiden 8-16
Efterfølgende sparring/supervision i svære sager
Samarbejde i fælles lederforum i LO (sygeplejesker, BUPL, Socialrådgivere)
Have øje for om ledere fr tilbudt efteruddannelse ude i kommunerne
Hvad kan SL gøre for mig som leder?
SL netværk for nye ledere
Mere blikfang i invitationer s det bliver spændende
Hvad kan SL tilbyde i dagligdagen ud over krisehjælp?
Spørge nye ledere hvad de har brug for
Målrettet tema for ledere
Har brug for at vide præcis hvem der skal kontaktes
Invitere de nye ledere i SL hver 1/2 r — velkomst, præsentation, ledersektionen
med, skabe et personligt kendskab, hvad kan SL gøre for dig? Hvad er vi
sammen om?
Ny leder, mentor
SL-netværk for ledere
Der er ikke meget at invitere min leder kollegaer med til i SL
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Projekt 4.
Projekt Call Center til drift:

Kan vi skabe en vedvarende indsats?
Let opgave, at implementer som drift!

Bestyrelsens kommentar:

Kan opgaven g i drift med ansættelse af et eller to KB medlemmer de næste to r p
samme vilkår som sidst?

økonomi:

Frikøb til KB og eller TR.

Projekt 5.
Opholdssteder i samarbejde med Kreds Sydjylland

Der arbejdes med sammen med Kres Sydjylland, at afdække hvordan vi fr dialog
med det private område og hvordan vi kan komme i kontakt med alle de
arbejdspladser og potentielle medlemmer - dele viden om faget m.m.

økonomi:

40.000 kr. over 2019- 2020.

Projekt 6.
Projekt familieplejer:

Kunne vi med baggrund i erfaringer med lederne tænke de samme strategier for
familieplejer med udgangspunkt i familieplejernes ønsker til SL©

økonomi:

20.000 kr.
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Projekt 7.

Projekt Organisering:

Der bliver over de næste 2 r udvalg arbejdspladser og kommuner hvor vi
målrettet arbejder med organisering:

Faarupgaard Børn og Ungecenter Vejle kommune! samarbejde med ledelse
Bifrost Vejle kommune! samarbejde med ledelse
Bo Vejle - Vejle kommune
Alle tre arbejdspladser har henvendt sig for, at skabe løbende processer for, at
skabe sammenhold p arbejdspladserne
Tre forskellige forløb!

Netværk:
• Unge netværk (Ida Tanita har budt ind)
• Forældregruppe netværk
• Lærer netværk
• SOSU skole netværk
• Socialpædagoger i Særlige stillinger
• Tæt p Opholdsstederne /samarbejde med Syd Jylland

Indsats nye medlemmer der kender socialpædagogerneLl

økonomi:

Dette er et dobbelt projekt da det henfører til Vi er Socialpædagogerne og
Organiserings projektet.
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SOCIALjPÆDACOCERNE

I -

Behandlet og vedtaget p kredsbestyrelsen, 17. juni 2019.

Projekt Tillidsrepræsentant - Arbejdspladsen og
Organisationen. (TAO)

Socialpædagogerne Kreds Lillebælt har i 2018 påbegyndt et projekt med
Tillidsrepræsentant gruppen (138 TR)

Kredsen forventer at projektet strækker sig frem til udgangen af 2020.

økonomi:

• 150.000 kr. i 2019.
• 200.000 kr. i 2020.

Socialpædagogerne kreds Lillebælt har et ønske om at understøtte det potentiale
der ligger i valgte Tillidsrepræsenter p arbejdspladserne.
Med henblik p at styrke Socialpædagogernes mIsætning om at være et
arbejdspladsforbund.

Kredsen har det succes kriterier at udover at afklarer dilemmaer samt politiske
og administrative arbejdsgange at implementer FTR hvor det giver mening, flytte
opgaver fra kredskontoret til TR samt at styrke TR ‘muligheder ofr organisering
p arbejdspladsen.

Starten har taget udgangspunkt i et samarbejde med MSI Research /Ennova
2018 med et delml 6. december 2018.

Formlet er at styrke kredsens Tillidsrepræsentanter ved afsæt i MTU
(medlemsundersøgelse) at:

• Arbejde med dilemmaser og paradokser i TR — rollen
• Gennemarbejde alle Politikker omkring TR
• Arbejde med at implementerer FTR

• Forandre facilitering afTR møderne
• Arbejde med at tydeliggøre arbejdsgange sammen med TR imellem TR og

sekretariatets/faglige konsulenter
• Tydeliggøre TR rollen i forhold til kredsens konsulenter



Side 2 af 10

Orga nisatorisk:

Kredsbestyrelsen er projektejere. KB ønsker at være tæt p projektet.
TR - udvalget er projektstyrer.
TR - ansvarlig projektansvarlig.

Tovholdergruppe fra kredskontoret: Anja Grøndahl Kaspersen, sekretær, Jens
Sørensen, faglig konsulent og Hanne Ellegaard TR ansvarlig.

Målgruppe Tillidsrepræsentanter/FTR valgte på arbejdspladser i Kreds
Lillebælt.

Projektet har TR p arbejdspladsen som omdrejningspunkt og er derfor mlrettet
tillidsrepræsentanter, da denne gruppe har en særlig opgave i at repræsentere
organisationen p arbejdspladsen, samt sikre en bæredygtig organisation via
organisering og sikre ordentlige løn og arbejdsforhold p arbejdspladsen inden
for det socialpædagogiske område.

Hvad er udbyttet!

Tillidsrepræsentanterne:
• styrke introduktion til, hvordan SL/SL Lillebælt er organiseret
• styrke introduceret til hvordan man sikrer hyppig kommunikation og deling

af viden mellem kreds og arbejdsplads
• styrke introduceret til, hvordan der kan arbejdes p fælles ml om sikre og

ordentlige arbejdsforhold
• styrke introduceret til, hvordan man kan opbygge en tillidsbaseret

organisation p arbejdspladsen
• styrke introduceret til forventningsafklaring, mellem medlemmer —

organisation og TR
• styrke introduceret til at samarbejde med andre SL TRér i kommunen
• styrke introduceret til at samarbejde med andre TR p egen arbejdsplads
• fr redskaber til at kortlægge problemstillinger og fokusere en fælles

indsats mellem medlem, og organisation, til at fremme optimale forhold p
arbejdspladsen

• styrke TRIO samarbejdet

Dokumentnr



Side 3 af 10
Tillidsrepræsentanterne får opbygget en række tværgående
kompetencer, gennem introduktion til:

• TR intro
• TR uddannelse
• konstruktive dialogformer mellem tillidsrepræsentanter og

kredskontoret/faglig konsulent
• TR ansvarlige og TR i TR samtaler
• konstruktive dialogformer mellem tillidsrepræsentanter
• konstruktive dialogformer mellem tillidsrepræsentanter og ledelse
• konstruktive redskaber/viden der kan understøtte rollen som TR

Nuværende oversigt over Tillidsrepræsentanter i Kreds Lillebælt:

TR struktur kreds Lillebælt:

TR Grupper- 7 grupper

Undervejs i projektet vil TR udvalget/kredskontor/kredsbestyrelse
gennemarbejde samt udvikle på følgende:

TR politik

TR udvalgs kommissorium (ændres til Arbejdspladsudvalg — ind tænkes - AMR
rep. Samt et årligt møde med Ledersektion)

Procedurer for valg af TR herunder invitationer m.m.

Redskaber der skaber sammenhængskraft mellem TR og kredskontor

Kompetence aftale/udviklingssamtale /opfølgning p Handleplan fra
Basisuddannelsen af nyvalgte TRér

Herunder facilitering af TR møder- samt samarbejde mellem TR og
kredskontor/konsulenter

Tillidsrepræsentanter Antal 138
PFF
TR gruppe Vejle
TR gruppe Odense
TR gruppe Svendborg
TR gruppe Region
TR gruppe Syd/øst
TR gruppe Nord/Vest
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Side 4 af 10
Kriterier for projektet:

Alle TR er registreret korrekt indenfor + Kompetence - tid?

Alle TR er vidende om deres rolle/mandat inden?

Alle TR er bekendt og introduceret for den faglige konsulent p deres
arbejdsområde

Gensidig forventningsafklaring mellem TR og organisation

• TR dilemmaer p egen arbejdsplads
• TR dilemmaer med organisationen
• TR brobygge og oversætter for organisationen

Servicemål

• Procedurer for afholdelse af valg inden - tid?
• TR viIkrsaftaler forhandlet i kommune/region tid?
• TR viIkrsaftale forhandlet p arbejdsplads inden tid?
• Alle konsulenter med den sidste time til TR Intro, s de nye TR kan møde

deres konsulent p kontoret.
• TR struktur og aftaler — tid?

Kredskontor

Kredskontoret skal erhverve sig viden samt introduceres til TR uddannelsen
sdan at der er gennemskuelighed i viden om TR basis og efter/videre
uddannelserne.

• Politik TR udvalg
• Registrering
• Organisering af arbejdsopgaver p kredskontoret
• Kredskontor understøttelse af TR
• Faglig konsulent samarbejde med TR/dilemmaer

TR -Kreds/organisation

TR udvalget vil i samarbejde med TR ansvarlig/organisation gennemgå samtlige
poltikker mrnm. og arbejde med fornyelse og forbedring af politikker,
kommissorium m.m.
Til endelig beslutning i kredsbestyrelsen.
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Side 5 af 10

Organisation vil forberede TR møder/kurser der kan tage højde for de nye tiltag
p baggrund af projektet.

• TR intro
• TR arbejde med at skabe platform p arbejdspladsen
• Organisering af medlemmer, opfølgning p temadage,

dilemmaet - gave ved fuld organisering! kager/vin?
• Arbejdspladsen samarbejde med organisationen — sende_mail til samtlige

medarbejder p arbejdspladsen både fra organisationen om nyvalgt TR
• 1. Sygesamtale tilbage til arbejdspladsen /TR, Uddannelse — uddannelse

og uddannelse til TR
• Løn forhandling
• Tjenstlige samtaler
• Fyraftens møder
• Samarbejde med A-kasse/jobkonsulenter
• Studie organisation PLS
• Forventnings afklaring TR og organisation — medlemmer og organisation
• Listen er ikke udtømmende

TR ansvarlig samt TR udvalg udarbejder følgende;

• Gennemgang af samtlige poltikker

TR udvalget/kredskontor m.m. TR ansvarlig udarbejder følgende:

Temadag for organisering og TR

TR i kreds Lillebælt skal arbejde med organisering p arbejdspladsen
hvordan introducerer kredsen/organisationen til det gode arbejde i dette — dette

er i tæt samarbejde med TR ‘rolle — mandat samt autoritet p arbejdspladsen.
Tedagen har stor prioritet og skal være planlagt til afholdelse i forår 2020.

Her inddrages MSI undersøgelse igen, samt TR dilemmaer samt evt. organiserer
fra HK m.m.

Temadage for første sygesamtale
Kreds Lillebælt besluttede i 2013 p Baggrund at statistikker omkring 1.
sygesamtale m.m. at TR ikke længere havde kompetence til at deltage i 1.
sygesamtale men at alle samtaler ville blive serviceret af en faglig konsulent.
Det har været en god lærer for organisationen og har skabt godt kendskab til
samtlige arbejdspladser i kredsen, men har også været en lærer i, at det er
ressourcekrævende i tid, kørsel m.m. for kredskontoret.
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Side 6 af 10
Derfor vil 1. sygesamtale tilg TR med endt grunduddannelse samt TR
kompetence igen.

Det forudsætter at kredsen iværksætter lærlings forløb i foråret 2020 sådan at
kredsen derefter løbende iværksætter uddannelse for TR om 1. sygesamtale
efter endt grunduddannelse lokalt i kredsen, altså det skal løbende indgå i TR
tilbuds forløbet og bør overvejes om TR kan opnå TR kompetence før end dette
forløb ogs er tilendebragt.

Temadag for implementering af FTR i kreds Lillebælt:

Kredsbestyrelsen samt TR udvalgt afholder fælles møde med intro til FTR

Der udarbejdes et forløb til TR møderne

Der iværksættes forløb med arbejdsgiver og der tages udgangspunkt i MED
aftaler m.m.

Kredsen formulerer Funktionsbeskrivelser der skal forhandles med de enkelte
kommuner- herunder afklares kompetence samt arbejdsopgaver for FTR og TR.

Her inddrages TR undersøgelse fra forbundet 2019.

Temadag for dilemmaer i TR arbejdet:

TR udvalget arbejder med TR dilemmaer p to dags møde i september 2019.
TR dilemmaer indarbejdes i TR møder samt intro forløb til TR intro — m.m.
TR dilemmaer fra temadag 2018.

Temdage for TRIO arbejde:

TR udvalget udarbejder temadag for TRIO arbejdet i kreds Lillebælt.

Tema dag for TR - lederarbejdet:

Ledersektionen samt TR udvalget mødes til et fællesmøde hvor der arbejdes med
ide udvikling til styrkelse af SL p arbejdspladsen, samt styrkelse af Leder og TR
arbejdet.

Dokurnentnu



Side 7 af 10

Temaforløb for kredskontoret:

• Oplæg til hvordan drifter vi TR p kredskontoret
• Oplæg til hvordan konsulent og TR samarbejder
• Oplæg til hvordan vi drifter TR møder m.m.
• Oplæg til løbende udvikling af TR arbejdet

Kreds kontoret arbejde med TR — Rolle:

TR arbejdsplads — TR rolle og forventning - Kompetenceaftaleskema +

funktionsbeskrivelse, der kan sendes ud til kollegaer og ledelse —

samarbejdsaftale TR/ Ledelse
TR, MED, TR rolle og forventning
FTR rolle og forventning (funktionsbeskrivelser)

Kreds Lillebælt
Lokalt Understøttelse af TR:

Kredsansvar/eft Basis

• RolleTR
• Overenskomster/arbejdstid /aftalesystem
• Den gode arbejdsplads
• Sparing faglige/personalepolitisk
• Politisk indsigt/kompetence
• TR/hverve/synlighed
• Listen er Ikke udtømmende

Struktur kredskontoret:

• TR struktur
• Afklaring af struktur fordeling af TR p kommuner
• Indgåelse af struktur aftaler
• TRvalg

Kredskontor
• Service niveau
• TR dilemmaer
• 1. sygesamtale
• Tjenstlige samtaler /sygesamtaler afholdes p kredskontor

Kredskontoret
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• Gennemgang af kommuner
• Organisering af socialpædagogiske arbejdspladser i kredsen
• Forhandling p arbejdspladsen
• Registrering af vilkrsaftaler
• Genforhandling ved nyvalg

Vilkår TR/MED

• MED udvalg kommuner
• Vilkår for TR deltagelse i MED arbejde
• Udpegninger
• Genudpegninger

TR rolle, ansvar/pligter og rettigheder

Samarbejde med kredsen

• Støtte og vejlede
• Kreds forventninger
• Aftale vilkår
• Hjemmeside / relevante oplysninger
• Forhandlings/aftaleret

Faglige konsulenter tilknytning til TR

• TR grupper
• Deltagelse i TR grupper
• Kendskab til TR i kommune/region
• Kendskab til TR i kommune/region foto — lister m.m.

Registrering af TR:

• TR kendskab og samarbejde med sekretariat /kredskontor
• Grupper
• Foto
• TR lister

Dialog om TR struktur:

• Grupper — faglige konsulenter primær og sekundære
• TR møder — faciliteter — ordopstilling — navneskilte i gruppekasser
• FTR
• TR samtaler
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TR møder:

• Invitationer
• Faciliteter
• Møde frekvens
• Navneskilte
• Ny TR og hvad s
• TR pjece
• .Jobkonsulenter
• PLS
• TR samarbejde med jobkonsulenter

Fremtids ide fra TR:

Mit første valgr har jo været hektisk og lærerigt p mange områder og jeg
tænker ikke det er unormalt at have de frustrationer, som jeg har haft. Derfor
har jeg tænkt p hvordan man kunne lave et opslagsværk, der kunne være et
hjælpeværktøj til nye TR’er, da der er s mange ting, man skal forholde sig til.
(En TR bibel ©)

I laver jo allerede mappen p introkurset, samt de oplysninger som man fr p
basis, men hvis man kunne f lavet en lille samlet bog, der nærmest kunne
fungere som et rshjul/opslagsværk for alle de opgaver, hvor man som TR skal
have fingrene med i og som giver en opskrift for hvor man kan finde
oplysningerne henne.

Heri tænker jeg, den bl.a. kunne indeholde:

Overenskomstforhandlinger
Løn forhandlinger
MED (samt TR tid)
Ansættelser (faste, midlertidige samt ekstraordinære ansættelser)
Afskedigelser
Traditioner med gaver fra kredsen
Bisidderrollen
Hvem fra kredsen kan hjælpe dig med hvilke emner

Altså en lille kort beskrivelse om, hvornår de forskellige ting kører. Hvordan man
som TR skal forholde sig samt hvor man kan finde hjælp til at løse opgaven (fx
oversigt over retningslinjer/politikker/paragraffer i overenskomsten, der hjælper
en videre).

Det synes jeg kunne være et spændende projekt og jeg er sikker p, at det ville
skabe en tryghed, hvor man føler sig godt modtaget i hvervet og som
forhåbentlig ville kunne fastholde nogle i hvervet længst muligt, da man ville
være klædt godt p fra starten.

Redskaber:
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• TR pjece forbundet
• Merchandise
• TR — Intro for suppleanterne
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Kontakt:
Gitte Primdahl

[ E rn a
Dok.nr.

[[)okumentnr.]
Sagsnr.

[Sagsn r.]

Referat fra kredsbestyrelsesmøde

Mandag den, 18. nov. 2019 kl. 09:00 til 16:00

Morgensang: Svantes lykkelige dag

Indkaldte: Caroline Frechsen (CF), Roger Lundberg (ROL)kom 9:35,
Torben Schiermer (TS), Jesper Lesley Pedersen (JLP), Bente Klausen
(BK)gr efter frokost, Tina Frydenlund (TF)(væk mellem 10:30 og
12:00), Stine Wittrup (SW), Ida Lykkegaard (IL), Lise Rudbæk (LR),
Christian Kjær (CK), Sarah Baagøe Petersen (SBP), Nikolaj Hamdrup
(NH) gr 13:30, Sanne Falden (SAF), Helle Storbank (HS), Lotte Kirk
Hansen (LKH) og Hanne Ellegaard (HEP)

Fra kredskontoret;
Gitte Walter under hele mødet (referent)

Afbud: Ida Lykkegaard & Helle Storbank.

DAGSORDEN:

1. Formalia:
A. Tilstede
B. Godkendelse af referat fra mødet den 29. okt.-19
C. Godkendelse af dagsorden
Ref.:
A. Se ovenfor
B. Referat godkendt.
C. Dagsorden godkendt

2. Lukket møde
Ref.:
Hep orienterer om OK for de kredsansatte.

3. Politisk/Faglig orientering:
A. Lokale udvalg

1. TR-Udvalg — HEP
2. Familieplejeudvalg — HEP
3. Ledersektion — HEP
4. Socialpolitisk gruppe — HEP
5. Seniorudvalg — HEP

Socialpædagogernes 39.000 medlemmer arbejder dagligt for og med børn, unge og voksne med
sociale problemer eller funktionsnedsættelser.



B. HB-Udvalg
1. Ligestillingsudvalg — LKH
2. Vedtægtsudvalg — ROL
3. økonomiudvalg — ROL
4. OK-Udvalg - HEP
5. Udvalget for Uddannelse og Socialpædagogik — HEP
6. Formandsforum — HEP
7. Arbejdspladsudvalget — LKH

C. Overenskomsttema — hvad rører sig blandt medlemmerne i
kredsen (kontorleder orienterer om telefon/post emner)

D. Nyt fra kredsbestyrelsesmedlemmer (der refereres ikke fra
dette punkt)

E. Nyt fra kredskontoret
F. Referat fra FU til efterretning

Ref.:
A. Lokale udvalg

1. TR-Udvalg — SW. Der har været et møde, hvor den sidste
hånd er lagt p temadagen den 5. dec. P.t. 158 tilmeldte.

2. Familieplejeudvalg — HEP. Fam. P1. Har været meget i fokus,
særligt i forhold til PLF, som er kommet p banen og vil
organiserer fam.pl. som fagforbund. Der skal være et
mæglingsmøde først i dec. I vores kreds har Assens
kommune arbejdet med en gennemsnitsmodel, p en ret
uheldig måde. Hvor kommunen forsøger at gennemtvinge
alle p den nye model.

3. Ledersektion — HEP. Der har været afholdt et fælles
arrangement p Comwell i Kolding, desværre s var der kun
4 der mødte op fra Lillebælt. Ledersektionen vil følge op p
om det skal være et tilbud som vi har hvert r til lederne i
Sydjylland og Lillebælt. Ledersektionen arbejder med at lave
et introforløb til lederne, s lederne ved hvad de tkan hente i
SL og hvad de ikke kan hente i SL. Ledersektionen har ikke
flere suppleanter og der er en der trukket sig fra
ledersektionen, s de fortsætter med færre antal.

4. Socialpolitisk gruppe — HEP. Hep orienterer om gruppens
historie fra 2003 til nu.

5. Seniorudvalg — HEP. Formanden for seniorudvalget John
Rasmussen har trukket sig nu og her. Seniorudvalget
fortætter uden formand og gennemfører de arrangementer
de har planlagt.

B. HB-Udvalg
1. Ligestillingsudvalg — LKH. LKH deltog ikke i det sidste møde,

men ved, at vi igen skal arbejde med, at vores
medlemsfordeling imellem kønnene, vi skal g efter at det
afspejler sig i vores udvalg og alle kredse skal drøfte hvad
kredsen vil gøre i forhold til at overholde dette. Vi skal
beskæftige os med det p 2 dags mødet i januar. Der blev
lavet en undersøgelse for mere end 10 r siden “kvinder det
farlige køn” den trænger til en opdatering og den skal handle
om det kønsopdelte arbejde — ligeløn og omfanget af seksuel



chikane p arbejdspladsen. Forslag om, at Astrid Els Kjær
Sørensen, måske som opvarmning til KB ‘s drøftelse. KB
drøfter aktualiteten af temaet.

2. Vedtægtsudvalg — ROL. Intet
3. økonomiudvalg — ROL. Budgettet for 2020, der er lagt op til

en fastfrysning af kontingentet.
4. OK-Udvalg — HEP. Intet
5. Udvalget for Uddannelse og Socialpædagogik — HEP. Intet
6. Formandsforum — HEP. Intet
7. Arbejdspladsudvalget — LKH. Forskningsprojekt med DUH,

det kommer, nr der ligger et referat. Der har været drøftet
efteruddannelse for det kommende r.

C. Overenskomsttema Gda orienterer om hvilke slags sager der
dominerer p kontoret lige nu.

D. Nyt fra kredsbestyrelsesmedlemmer - Der uddeles julegave til
alle KB medlemmer. 1 fI. Lillebælt whisky.

E. Nyt fra kredskontoret. Gda orienterer om bningstiderne i
perioden den 23. dec. 2019 til og med den 3. jan. 2020.

F. Referat fra FU til efterretning

4. Sager til behandling/beslutning
A. Valg af dirigenter
B. Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen
C. Evaluering af generalforsamlingen
D. Status p juletræerne.

1. Odense den 1. dec.
2. Brejning den 30. nov.

E. Næstkommende HB - møde — HEP.
LKH pkt. 5.7 & 5.11, ROL pkt. 5.12.
1.MSI — undersøgelsen
2.Analyse og ressourcer

F. Presseaktivitet — blad/hjemmeside
Ref.:
A. Torben Schiermer & Lise Rudbæk er valgt som dirigenter.
B. KB drøfter hvordan man vælger suppleanter til HB, det

besluttes, at KB skal drøfte hvordan man vælger suppleanter til
HB.
Valget faldt således ud, efter ens stemmetal mellem nr. 1 & 2 i
2 omgange, derfor blev der trukket lod imellem Tina og Bente;

1. suppleant Tina Frydenlund med 7 stemmer begge gange
2. suppleant Bente Klausen med 7 stemmer begge gange
3. suppleant Torben Schiermer med 0 stemmer

Torben deltager p først kommende HB møde, da de øvrige
suppleanter ikke kan og Hanne Ellegaard har afbud.

C. Evaluering af GF.
CK — der var for lidt mad og der burde have været et par
skærme s man kan sidde p podiet og se hvad der er oppe p
lærredet.
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TF — Enig med CK, man er langt væk fra skærmen og langt
væk fra dem af mine kollegaer der har valgt at møde frem.
Dejligt, at der var mange der havde lyst til at deltage i
debatten.
Vi skal være opmærksomme p at det tager for lang tid.
NH — Enig med maden, vi skulle maske have droppet forretten
og s bare have en hovedret.
5W — sad alleryderst p podiet, det var okay. Maden er jeg ikke
særlig imponeret over, det har jeg aldrig været s det er lidt
ligegyldigt. Nervepirrende aften, fedt at der er s mange der
har lyst til at være en del af kredsbestyrelsen og de andre valg
p generalforsamlingen. I forhold til hvor generalforsamlingen
ligger, s tror jeg ikke det har nogen betydning i forhold til om
folk prioriterer.
JLP — Stor ros til stemmetællerne det har aldrig været s
hurtigt talt op før. Med hensyn til planlægning af sted for
afholdelse af GF, s er det ikke vigtigt, det betyder ikke noget
for mig. Maden betyder ikke noget for mig. Undre mig egentligt,
at det gik s godt i r. Mikrofonen skal sidde anderledes.
ROL — Placering af GF — det er svært. I forhold til valgene, s
vil jeg rejse det i vedtægtsudvalget, vi skal se p om vi kan
gøre det elektronisk. I forhold til valgene s skal der også ses
p det mandat der bliver givet, særligt nr der kun er gangske
f stemmer imellem dem der kommer ind og dem der ikke
kommer ind. I forhold til podiet, s skal vi selvfølgelig have
skærme s vi kan se hvad der foregår p storskærmen.
Godt vi har s mange der gerne vil deltage i den politiske
debat.
SAF — Jeg tror ikke det handler om geografien, det handler om
interessen. Enig med Roger, s vi fr kigget p valghandlingen,
jeg havde stemmelighed med Helle Storbank og jeg var heldig,
at Helle trak den “forkerte” hånd.
CF — Måske kan man gøre beretningen lidt mere dynamisk, en
enetale p 20 min er rigtig lang tid, s det sal vi se p. Fedt at
se hvor mange der stiller sig til rdighed. Bordopstillingen er
god, godt at KB sidder sammen hele aftenen. Vaighandlingen
skal der ses p, der kunne laves noget digitalt afstemning.
Maske kunne man undersøge p spørgsmIet “Hvorfor kom
du?”
SBP — Tilslutter mig det med at gøre det mere dynamisk, der er
mange talere og man sidder rigtig meget og lytter. Der var
meget larm fra de øvrige haller, hvor der blev spillet håndbold.
P min arbejdsplads har vi talt om, hvorfor folk ikke kommer til
GF, svaret har været, at det bare var for lang en aften og for
dem der har været p arbejde først, s bliver det bare alt for
meget.
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LKH — Evigt diskussionsspørgsml, hvor vi skal placerer
generalforsamlingen, det er interessen der driver værket og
dem der ikke er interesseret kommer ikke uanset hvor vi
placerer GF. Vedr. mad, s er der noget godt i, at man lige kan
sidde og snakke lidt med kollegaerne der er mødt frem.
Afstemningen kørte bare, det med lodtrækningen skal
annonceres bedre, s vi ikke skal lede efter folk, det er bare for
træls. Ide til beretningen kunne være, at der var powerpoint
der passede til de emner der nu blev talt om.
En særlig tak til Lise for at være samlende for os tre der stillede
op som faglig sekretær.
TS — Maden smagte fantastisk godt, men det med hvordan man
serverede det og hvordan det kørte, det skal gøres bedre.
I forhold til geografien, s er det svært at vide.
Vedr. lodtrækning, s vidste Helle f.eks. ikke hvad det var hun
skulle trække lod om, s det skal der være mere styr p fra
dirigenternes side. I forhold til nr vi i KB har taget en
beslutning, s syntes jeg ikke man kan g p talestolen og tale
en beslutning ned.
LR — Podiet skal væk, det skal st anderledes. Jeg har talt med
8 forskellige der var mødt frem og de sagde alle sammen, at
det var FOR langtrukket og generelt ALT for langt. Dirigenterne
brugte mere tid end der egentligt var indlagt tid til, s allerede
der, s kan vi vinde tid. Dejligt med blomster, også selv om jeg
ikke vandt, det var en god ting, at f dem. Jeg blev ked af det
da jeg ikke vandt og skal lige have “gejsten” igen, efter ikke at
have vundet. Fællesskabet betyder meget for mig. Jeg vil gerne
være et andet sted, jeg bryder mig ikke om Lillebæltshallerne.
HEP — Det vi aftalte i den tidligere kredsbestyrelse, det
gennemførte vi og glæder mig til at være en del af dette
fællesskab, der var faktisk 10 flere end os der sidder her, der
stillede op. Jeg forstår godt der er mange ting der skal
bearbejdes, her er man velkommen til at kontakte mig, hvis
man har brug for noget hjælp, s kan man f det.
I 2006 blev det regnet ud p millimeter, hvor
generalforsamlingen skulle placeres, s de fleste blev
tilgodeset. Fremmødet hedder 40 % til Jyllandssiden og 60 % til
Fyn og øernes side. Sådan har det set ud siden
sammenlægningen. Buffet var bestilt, men det bliver serveret
som to retter mad. Til den næste GF skal vi se hvor mange der
stiller op — også skal vi forholde os til hvad der skal afsættes af
tid. Holger Torp har allerede meddelt, at han gerne vil være
forslagsstiller p et forslag om at der kan laves digital
afstemning til personvalg til SL’s kongres der kommer i 2020.
I forhold til beretningen og det fremtidige arbejde, s plejer vi
at dele beretningen op p alle HB medlemmer og pga. de
særlige omstændigheder der var i r, holdt jeg den selv, og jeg
er stolt over, at jeg holdt den p 23 min. Kæmpe ros til
sekretariatet, det har dirigenterne også givet udtryk for. God
placering af sekretariatet.
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TF — jeg bliver stødt at, at jeg ikke kan sige, at jeg ikke er stolt
at det der er sket under punktet vedr, økonomi. Det er ikke
sådan, at jeg undsiger mig hvad vi har besluttet som
kredsbestyrelse, men jeg har lov til at sige, at det ikke gør mig
stolt.
HEP — Afslutter punktet og evalueringen at
generalforsamlingen.

D. Juletræ i Brejning; Hanne Ellegaard, Lotte Kirk, Bente
Klausen, Torben Schiermer og Helle Storbank deltager fra KB.
Anja Kaspersen og Gitte Walter deltager fra kontoret.
Anne-Dorthe Tuemose og hendes mand, Ulla øllgaard og hendes
datter, Donna Dam kommer og deltager udefra.
Vi mødes kl. 10:00.
Juletræ i Odense; Hanne Ellegaard, Lotte Kirk, Jesper Lesley
og Christina, Stine, Ida deltager fra KB.
Sonja Lynge deltager fra kontoret.

E. HB mødet den 21. nov. TS deltager i stedet for HEP, der har
afbud. Hvis man sidder s man kan se de til Prepare, s skal
man tage oversigtsdagsorden, s fr man et godt overblik.

Hep orienterer om dagsordenens opbygning.
MSI undersøgelsen v/ Jacob Stammer (medlemsundersøgelsen)
Analyse at resurseanvendelse hos socialpædagogerne er en
drøftelse at hvordan vi fordeler kronen i Socialpædagogerne.
LKH redegørfordagspunkterne; 5.7&5.11
ROL redegør for punktet; 5.12.

F.Næste nyhedsbrev er temaet vores lige overstaet
general to rsa mli n g.

5. Sager fremkaldt af udviklingen.
A. Årsplanen for KB møder 2020

Ref.:

Ma. 20. jan. Kl. 9-18 med middag & ti. den 21. jan.9-16
Ma. 23. marts 9-13
Ma. 15. juni 9-16
Ma. 14 sep. 9 -16
Ti. 29. sep. GENERALFORSAMLING (GF)
Ma. 5. okt. 9-16 Evaluering at GF
Ma. 2. nov. 9-16
KONGRES Måske den 9. nov., men helt sikker den 10.
til 12. nov.
Ti. 15. dec. 9-16 Kongres evaluering

B. økonomiv/Rol
Ref.: Der er en positiv udvikling også p medlemsfremgangen.

Budgetregulering besluttes af kredsbestyrelsen, som
fremlagt.

C. Redegørelser og meddelelser til efterretning
Ref.:
Vi har haft 4 kvartaltsmøder med Odense kommune og det
Sidste, havde vi sidste mandag. Der har været kvartalsmøde
med Birthe Vorsum p Psykiatridelen i Vejle kommune, der
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blev talt om lønforhandlingerne i 2020.
Der har været møde med psykiatridirektør Charlotte Josefsen i
region Syddanmark, Charlotte Josefsen roser
Socialpædagogerne flere gange.

D. Punkter sat på dagsorden ved dirigentmodet
Ref.: Intet

E. Evt.



Kontakt:
Gitte P. Walter

gda@sl.dk
Dok.nr.

Sagsnr.

09-12- 20 19

REFERAT FRA FU

MANDAG den 9. dec. 2019, kl. 10.00 — 13.00

Indkaldte: Caroline Frechsen, Roger Lundberg, Lotte Kirk Hansen
og Hanne Ellegaard.

Fra kontoret: Gitte Primdahl Walter (referent)
Afbud: Lotte Kirk Hansen

Dagsorden:

1. Formalia:
A. Tilstede
B Godkendelse af dagsorden

Ref.
A. Se ovenfor
B. Dagsorden opbygget under mødet

2 Lukket møde — ikke referatpligtigt
Ref.

3. Punkter til behandling/beslutning
1. HB
2. KB 2 dags møde jan. 2020
3 økonomi v/ Roger

Ref.
1. 3 til Dirigenter til HB,

Supp. valg; 2 til kompetenceudvalg i til vedtægts
udvalget, i til Ligestillingsudvalget, i til International
professions — udvalg. Indstilling senest den 2. jan.
2020.

2. 2 dags KB møde;
A. Mads Reinholdt inviteres til at holde et oplæg om
Socialpædagogernes politiske og administrative
opbygning.

Socialpædagogernes 39.000 medlemmer arbejder dagligt for og med børn, unge og voksne med
sociale problemer eller funktionsnedsættelser.



Side 2 af 2

4. Punkter til orientering:
1. Nyt fra FU medlemmer
2. Nyt fra kredskontoret

Ref.
1. Der er indgået en overenskomst for medarbejderne

p kredskontorerne i SL, bilag sendes ud til 2 dags
møde.
Kontoret har kørt en sag p ligestilling i Byretten i
Kolding p vegne af et medlem — vi har vundet sa
gen, dog har medlemmet helt glemt at orienterer os,
heldigvis s fik hun fortalt Bjarne at sagen er vundet.

2. GDA orienterer om situationen p kontoret p.t.

5. Punkter fremkaldt af udviklingen
I..

6. Evt.
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1. Forord

Der er endnu ikke ligestilling mellem kvinder og mænd i Danmark. Alene erkendel
sen heraf kan være en barriere for ligestillingen. Ligestilling på arbejdsmarkedet
hænger uløseligt sammen med ligestilling i hjemmet. Der er flere årsager til at vi
hverken på arbejdsmarkedet eller i hjemmet har ligestilling mellem kønnene — barn
ererne er dels strukturelle og dels kulturelle og problemets løsninger er tilsvarende
komplekse.

Ligestilling er ikke kun vigtig for det enkelte menneske eller det enkelte fag, men for
os alle. Det er ikke et nulsumsspil, men en gevinst både for den enkelte familie og
for hele samfundsøkonomien. Som fagbevægelse er det derfor vigtigt at vi fortsat
arbejder målrettet og løsningsonienteret på at nedbryde de barrierer der står i vejen
for ligestilling - både på arbejdsmarkedet og i hjemmet. Dette er jeg som formand
for Ligestillingsudvalget meget optaget af. Det skylder vi også vores børn, unge og
fremtidige generationer.

Men vi må også vende blikket indad. Det er fortsat vores ambition, at det SKAL være
lige attraktivt for både kvinder og mænd at engagere sig i fagligt arbejde i vores for
bund — både hvad angår kredsene og i forbundet centralt. Derfor udarbejder Lige
stillingsudvalget hvert andet år et ligestillingsregnskab der tager pulsen på den
kønsmæssige repræsentation i vores forbund. Selvom kvinder fortsat er generelt
underrepræsenterede i det faglige arbejde er der positive tendenser i årets ligestil
lingsregnskab. Feks. er andelen af kvinder i hovedbestyrelsen steget fra 36 til 48
procent imens andelen af kvindelige udvalgsmedlemmer er steget fra 33 til 42 pro
cent. Ligestilling er de små skridts politik og vi har taget et lille skridt i den rigtige
retning.

Verne Pedersen
Forbundsnæstformand
og formand for Ligestillingsudvalget
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2. IndIednng

Socialpædagogernes Landsforbund vedtog på kongressen i 2004 en resolution om
ligestilling, der bl.a. tog udgangspunkt i, at Socialpædagogerne skulle “skærpe ind
satsen for ligestillingen mellem kønnene med henblik på at sikre en ligestillet og
retfærdig fagbevægelse”. Beslutningen var en følge af LO- kongressens beslutning
om, at man i kongresperioden 2003—2007 skulle arbejde med ligestilling, herunder
bl.a. udarbejde et årligt ligestillingsregnskab.

Indtil 2006 stod LO årligt for indsamlingen af ligestillingsrelevante data fra 18 LO-
forbund, herunder Socialpædagogerne, og den efterfølgende publicering af det fæl
les ligestillingsregnskab. Disse data dokumenterede bevægelserne i kønsrepræsen
tationen og fagbevægelsens vidensopbygning på ligestillingsområdet. Efter 2006 og
frem har det været op til de enkelte LO-forbund selv at beslutte, om der skal udar
bejdes og publiceres ligestillingsrelevante oplysninger.

På baggrund heraf vedtog hovedbestyrelsen i Socialpædagogernes Landsforbund, at
der fortsat skulle udarbejdes ligestillingsregnskaber, dog kun hvert andet år (i lige
år).

Ligestillingsregnskabet for 2018 skal ses i forlængelse af de forrige ligestillingsregn
skaber og har til hensigt at fungere som et styringsinstrument, der gør det muligt at
følge udviklingen i den ligestillingspolitiske og organisatoriske ligestillingsindsats i
Socialpædagogernes Landsforbund. Regnskabet inkluderer i nogle tilfælde data helt
tilbage fra 2004, således at det er muligt at følge den kønsrepræsentative udvikling
indenfor en række områder i Socialpædagogernes Landsforbund. Som noget nyt
indgår de faglige sekretærer fra i år og fremadrettet i ligestillingsregnskabet.

Ligestillingsregnskabet afsluttes med en kort opsummering af de aktuelle ligestil
lingspolitiske fokusområder og initiativer, der aktuelt arbejdes med i Socialpædago
gernes Landsforbund.
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3. Datamaterlalet

Socialpædagogernes Landsforbund har vedtaget en målsætning om, “at den køns
mæssige sammensætning af tillidsvalgte, skal afspejle medlemmernes kønsmæssige
sammensætning”. På baggrund heraf er lige repræsentation i forbindelse med lige
stillingsregnskabet defineret som kønsrepræsentationen set i forhold til kønssam
mensætningen blandt medlemmerne, således at kvindeandelen i de undersøgte
grupper er opgjort i % af det samlede antal.

Der er derfor inkluderet en rød bjælke i figurerne, der indikerer lige kønsrepræsen
tation i forhold til den samlede medlemsskare anno 2018. I Socialpædagogerne ud
gør kvinderne 76% af medlemmerne, og for at opnå lige repræsentation skal 76% af
medlemmerne i styrende organer og udvalg således være kvinder.

Datamaterialerne for 2004 og 2006 stammer fra LO’s ligestillingsregnskaber, mens
datamaterialerne for 2008 og frem stammer fra forbundets egne udtræk. I 2008 og
2010 er disse trukket i september måned, mens de i 2012 er trukket i april-maj må
ned. I 2014 er alle oplysninger, på nær de der vedrører administrativt ansatte i for
bundssekretariatet og kongresdelegerede, trukket i maj, mens de to resterende
kategorier er trukket i august. I 2016 er alle tal trukket 1juni, og i 2018 er alle tal
trukket i marts.
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4. Kortlægning af kønsrepræsentatonen

I det følgende er kønsrepræsentationen blevet undersøgt for de politisk valgte i
Socialpædagogernes Landsforbund.

Opsummerende kan man om udviklingen fra 2016 til 2018 sige at der fortsat tegner
sig et billede af en gennemgående underrepræsentation af kvinder i diverse poster
og udvalg, i forhold til bestræbelsen om lige repræsentation.

Som i 2016 kan man generelt sige at fordelingen af de interne poster og udvalg er
mindre kønsrepræsentative end fordelingen blandt de valgte på arbejdspladserne.
Tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne er de kategorier der
overordnet kommer tættest på lige repræsentation ved at nærme sig en kvindean
del, som er proportional med medlemssammensætningen, mens hovedbestyrelsen,
forretningsudvalget, de kongresdelegerede og flere af de interne udvalg generelt
har en andel af kvinder på omkring 50 %.

Selvom kvinder fortsat er generelt underrepræsenterede har der været en frem
gang set i forhold til tidligere år. F.eks. er andelen af kvinder i hovedbestyrelsen
steget fra 36 til 48 procent, andelen af kvindelige kredsformænd er steget fra 30 til
40 procent imens andelen af kvindelige udvalgsmedlemmer er steget fra 33 til 42
procent.
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Figur 1. Medlemmernes kønssammensætning

Alle medlemmer

2006
I

2008 - -

2010 :.

2012

2014

2016

2018
- I

—. _.____L_.__..

________

0 20 40 60 80 100

Figur i viser den kvindelige andel af samtlige medlemmer af Socialpædagogernes

Landsforbund i perioden 2006 til 2018. Andelen er ligesom i 2016 76 % af forbun

dets medlemmer.

Figur 2. Hovedbestyrelsens kønssammensætning
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Figur 2 viser den kvindelige andel af hovedbestyrelsens medlemmer. I hele perioden
har andelen af kvinder varieret mellem 36 % og 48 %. Andelen er på sit pt. højeste
punkt på 48 % i 2018.
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Figur 3. Forretningsudvalgets kønssammensætning

Figur 3 viser andelen af kvinder i forretningsudvalget i perioden 2004 til 2018. Siden

2006 har kønsfordelingen ligget stabilt på 50 %, dvs, to mænd og to kvinder.

Figur 4. Kredsformændenes kønssammensætning

Figur 4 viser andelen af kvinder blandt kredsformændene i perioden 2004 til 2018.
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Figur 5 viser andelen af kvinder i kredsenes bestyrelser fra 2012 til 2018. I 6 af kred
sene er andelen af kvinder steget siden 2016, hvorimod den er faldet i 2 kredse.
Ingen kredsbestyrelser har dog lige repræsentation.
I alt er 56 % af kredsbestyrelsesmedlemmerne kvinder i 2018. Dette er en marginal
stigning ift. 2016, hvor andelen var 55 %.

Figur 5. Kredsbestyrelsernes kønssammensætning
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Figur 6 viser den kvindelige andel af medlemmerne i udvalg i perioden 2012 til
2018. 3 udvalg har øget deres andel af kvinder siden 2016, mens 3 udvalg har mmd

sket deres andel.
Udvalget for Uddannelse og Socialpædagogik samt Arbejdspladsudvalget har ikke
indgået i tidligere opgørelser.
I alt er 42 % af udvalgsmedlemmerne kvinder. Dette repræsenterer en markant

fremgang ift. 2016, hvor andelen var 33 %.

Figur 6. Udvalgenes kønssammensætning
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Figur 7 viser andelen kvinder med leder- og mellemlederstilling i 2016 hhv. 2018,
blandt alle beskæftigede medlemmer. Der er en væsentlig forskel på andelen af
kvinder i leder- hhv. mellemlederstillinger: leder-hvervet er i højere grad mandsdo
mineret, mens mellemleder-hvervet næsten har samme kønsfordeling som beskæf
tigelsen i det hele taget.
Fra 2016 til 2018 er der sket en lille fremgang i andelen af kvinder på begge områ
der.

Figur 8 viser den kvindelige andel af tillidsrepræsentanter i
Andelen er i 2018 steget en smule fra 65 % til 66 %.

perioden 2006 til 2018.

Figur 7. Lederstillinger, kønssammensætning
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Figur 8. Ti/Iidsrepræsen tan ters kønssammensætning
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Figur 9. Arbejdsmiljørepræsentanternes kønssammensætning

Figur 9 viser den kvindelige andel af arbejdsmiljørepræsentanter i perioden 2006 til
2018. Andelen har i perioden 2008 til 2016 ligget stabilt på 70 % og er i 2018 steget
til 72 %.

Figur 10. Fællestil/idsrepræsentanters kønssammensætning

Figur 10 viser den kvindelige andel af fællestillidsrepræsentanter. Andelen af kvin
der udgør 63 %, hvilket er en markant stigning efter flere års faldende andel.

2006

Arbejdsmiljørepræsentanter

2008

2010

2012

2014

2016

2018

0 20 40 60 80 100

2012

Fællestillidsrepræsenta nter

2014

2016

2018

0 20 40 60 80 100



Side 14 af 19

Figur 11. Kongresdelegeredes kønssammensætning

Figur 11 viser den kvindelige andel af de kongresdelegerede i perioden 2006 til
2018. Kvindeandelen er i perioden 2016-2018 steget med 6 procentpoint fra 53 % til
59 %. I perioden 2006-2018 er udligningen i kønsfordelingen dog lidt mindre med en
stigning fra 55 % i 2006 til de 59 % i 2018.
I ovenstående figur er suppleanter ikke medregnet. Hvis suppleanterne medregnes,
er andelen af kvindelige kongresdelegerede i 2018 60 %.

Figur 12. Faglige sekretærers kønssammensætning

Figur 12 viser den kvindelige andel blandt de 15 faglige sekretærer i kredsene. I
2018 er der 8 kvinder og 7 mænd — svarende til en kvindelig andel på 53 %.
Der er ikke lavet opgørelser for tidligere år.
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5. Ligestillingsarbejdet i Socialpædagogerne

På kongressen i 2004 blev der vedtaget en resolution om ligestilling, der siden har
dannet grundlaget for forbundets ligestillingsarbejde. Hovedpunkterne i denne re
solution er som følger:

• At medvirke til at skærpe indsatsen for ligestilling mellem kønnene med henblik
på at sikre en ligestillet og retfærdig fagbevægelse.

• Målsætningerne er, at den kønsmæssige sammensætning af tillidsvalgte, skal
afspejle medlemmernes kønsmæssige sammensætning.

• Socialpædagogerne skal gennem sine faglige aktiviteter fremme ligestillingen på
forbundets arbejdspladser, så der vedblivende arbejdes for at nedbryde uligeløn
og øvrige barrierer for ligebehandling af mænd og kvinder.

• Midlet og strategien hertil er mainstreaming, hvorefter køn skal indtænkes i alle
beslutninger og aktiviteter med henblik på at imødegå utilsigtede kønsskæve re
sultater.

Hovedbestyrelsen nedsatte i forlængelse heraf en ligestillingsgruppe. Den 12. sep
tember 2017 vedtog hovedbestyrelsen et nyt kommissorium der organisatorisk har
moniserede ligestillingsgruppen med øvrige udvalg. Fremover benævnes ligestil
lingsgruppen derfor som ligestillingsudvalg og det er ikke længere givet at det er
forbundsformanden der er formand for udvalget.

Udvalget består i dag af 1 formand fra forretningsudvalget samt 6 medlemmer som
er valgt af hovedbestyrelsen blandt kredsens valgte til hovedbestyrelsen og kreds-
bestyrelser. På hovedbestyrelsesmøde den 30. november 2017 blev følgende valgt
til ligestillingsudvalget.

Formand Verne Pedersen Forretningsudvalget

Medlem Kathja Ryom Kreds Nordjylland

Medlem Line Hundebøll Kreds Østjylland
Medlem Poul Flack-Jensen Kreds Sydjylland

Medlem Lotte Kirk Hansen Kreds Lillebælt
Medlem Kim Christian Jensen Kreds Midtsjætland
Medlem Lea Dietrichsen Kreds Storkøbenhavn

For alle udvalgene gælder det, at der er valg til udvalget på det 1. hovedbestyrelses
møde efter ordinær kongres i lige år. Det betyder, at valget for denne gang er for i
år, idet der er tale om en overgangsperiode. Der gennemføres igen valg på hoved
bestyrelsesmøde den 13. december 2018.
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Hovedpunkterne i det nye kommissorium for ligestillingsudvalget, godkendt af ho
vedbestyrelsen den 12. september 2017,er som følgende:

1. Formål

Udvalget har til opgave at kvalificere forbundets arbejde, sikre videndeling på tværs
af organisationen og understøtte forbundets arbejde og indsatser ift. ligestillings
spørgsmål, i overensstemmelse med de politiske beslutninger, og forbundets
vedtægter.

Udvalgets arbejdsområde er:
• Udarbejdelse og ajourføring af forbundets handleplan for ligestillingsindsat

sen
• Følge op på aktuelle ligestillingspolitiske temaer, der er relevante for Social

pædagogernes medlemmer
• Udarbejdelse af et ligestillingsregnskab, som forelægges kongressen til ori

entering

Udvalget kan på eget initiativ igangsætte udvalgsdrØftelser indenfor udvalgets foku
sområde.

Udvalget kan med afsæt i sin kvalificering af ligestillingsrelaterede spørgsmål
komme med anbefalinger overfor hovedbestyrelsen.

2. Mødevirksomhed

Ligestillingsudvalget udarbejder en årlig mødeplan og aftaler samtidig en aktivitets
plan for året.

Udvalget mødes når det skønnes nødvendigt af hensyn til løsningen af udvalgets
opgaver, og når hovedbestyrelsen fremsætter ønske om at få belyst et spørgsmål
under udvalgets arbejdsområde.

Udvalget kan, hvis det har behov for det, nedsætte arbejdsgrupper til at behandle
særlige spørgsmål under udvalgets område, og/eller iværksætte analysearbejder.
Arbejdsgrupper nedsættes altid for en tidsbestemt periode.

Udvalgets møder indkaldes og ledes af udvalgsformanden. Udvalget modtager se
kretariatsbistand fra forbundssekretariatet.

Der tages referat af møderne. Dagsordener og referater er tilgængelige i e-dagsor
densystemet.
Dagsordenen med tilhørende redegørelser og indstillinger udsendes fra forbundsse
kretariatet senest 8 dage før mØdernes afholdelse. Mødernes varighed skal fremgå
af dagsordenen. Sager til dagsordenen skal være forbundssekretariatet i hænde
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senest 14 dage før mødernes afholdelse. Der skal til de enkelte sager foreligge en
skriftlig redegørelse og indstilling om beslutning.

C)
Der udarbejdes et beslutningsreferat, der udsendes senest 10 dage efter mødets
afholdelse. Referatet betragtes som godkendt, hvis forbundssekretariatet ikke har
modtaget indsigelser 8 dage efter udsendelsen.

3. Funktionsperiode

Udvalget nedsættes for en funktionsperiode på 2 år. På det første hovedbestyrel
sesmøde efter afholdt ordinær kongres foretages der valg til udvalg, jf. hovedbesty
relsens forretningsorden.

4. Størrelse og sammensætning

Ligestillingsudvalget består af 6 medlemmer og en udvalgsformand, som er et af
forretningsudvalgets medlemmer. Forretningsudvalget har mulighed for at deltage
med yderligere et medlem på udvaigsmøderne. Vedkommende er dog ikke medlem
af udvalget. PLS råder over 2 observatørposter.

Udvalgets medlemmer i øvrigt vælges af hovedbestyrelsen blandt kredsenes valgte
til hovedbestyrelsen og kredsbestyrelser på baggrund af skriftligt motiverede indstil
linger fra Socialpædagogernes kredse.

Udtræder udvalgsmedlemmer undervejs, foretager hovedbestyrelsen supplerings
valg i henhold til hovedbestyrelsens forretningsorden.

5. Nedlæggelse af Ligestillingsudvalget

Ligestillingsudvalget kan nedlægges på baggrund af en hovedbestyrelsesbeslutning.

Handleplan

At ligestillingen fortsat udebliver skyldes blandt andet at de mandedominerede fag
med ansvar for de tekniske områder historisk er blevet værdisat højere end de kvm
dedominerede fag med ansvar for mennesker - dette på trods af at de har uddan
nelser af tilsvarende længde. Denne værdisætning afspejler sig fortsat i den løn og
de vilkår der tilbydes indenfor de kvindedominerede fag og det rammer både de
kvinder og mænd der arbejder indenfor fagene.
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Men heller ikke ved sammenligning indenfor fagene er der ligestilling. Kvinder og
mænd mødes ofte af forskellige forventninger og muligheder både på deres arbejde
og i deres eget hjem. Kvinder har f.eks. bedre barselsvilkår og arbejder oftere end
mænd på deltid. Dette er medvirkende til at fastholde kvinder i rollen som den pri
mære omsorgstager i hjemmet. Det afspejler sig i kvindernes pension og livsind
komst, som bliver markant lavere end deres mandlige kollegers pension og livsind
komst.

Fordi der er mange udfordringer, har ligestillingsudvalget valgt at fokusere på de
problematikker der aktuelt udgør de største barrierer for ligestilling for vores med
lemmer. Det drejer sig dels om ligelønsproblematikker og om mere generelle lige
stillingsproblematikker.

Lige løn for lige arbejde
Ligestillingsudvalget har fokus på “lige løn for lige arbejde”. Socialpædagogerne har
sammen med BUPL, Sundhedskartellet og FOA skabt en ligelønsalliance som i den
grad allerede er lykkedes med at få ligelønsproblematikken på dagsordenen. Sam
men har ligelønsalliancen sendt en fælles appel om at afsætte en pulje til ligeløn til
Folketinget ligesom ligelønsatliancen i fælleskab har skrevet historie ved at få ligeløn
og deltid på dagsordenen ved OK 18. Nu gælder det om at holde fast i det gode
samarbejde og skabe flere gode resultater.

Lokale lønforhandlinger & bekæmpelse af det eksisterende løntabu
Ligestillingsudvalget har også fokus på manglende ligeløn mellem kvinder og mænd
indenfor Socialpædagogernes eget fagområde. Der er tale om lønforskelle der op
står som følge af lokale lønforhandlinger. Socialpædagogerne arbejder for, at køn
hverken direkte eller indirekte bliver afgørende i de lokale lønforhandlinger. I den
forbindelse er det et problem at løn i meget høj grad er tabubelagt. Ligestillingsud
valget anbefaler derfor lønåbenhed og ønsker at understøtte kredsenes arbejde
med at skabe større åbenhed om både centrale og lokale lønpolitikker, kriterier for
løntillæg og forhåndsaftaler.

Deltidsproblematikken
Deltidsansættelser er særligt udbredte indenfor de kvindedominerede fag, herun
der også indenfor Socialpædagogernes eget område hvor hele 40 procent arbejder
på deltid. Indenfor vores eget fag er kvinder er overrepræsenterede idet dobbelt så
mange kvinder som mænd arbejder på deltid. For mange af dem er det ikke aflyst
men af nød at de arbejder på deltid da der er langt mellem fuldtidsstillingerne. Det
kan være svært at få budgettet til at hænge sammen i en deltidsstilling, men det går
også ud over kvinders pension og livsindkomst ligesom det medvirker til at fast
holde kvinden som den primære omsorgsperson i hjemmet. Deltidsansættelser har
derfor både negativ indflydelse på ligeløn og ligestilling i hjemmet.

Øremærket barselsorlov til far
Kvinder har bedre barselsvilkår end mænd, hvilket er medvirkende til at fastholde
familien i de traditionelle kønsmønstre med kvinden som den primære omsorgsper
son og manden som den primære indtægtsperson. Det går ud over kvindernes pen-
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sion og livsindkomst og det kan være svært for manden at holde den barselsorlov
som han ønsker. Det kan være svært at bryde disse mønstre. Socialpædagogerne
støtter derfor en øget øremærkning af barselsorlov til fædre samtidigt med at det er
vigtigt informere mænd om de muligheder de allerede har.

KØnsrepræsentation
I bestræbelserne for at opnå et ligestillet forbund skal der fortsat fokuseres på at
opnå en kønsmæssig repræsentation, hvorefter den kønsmæssige sammensætning
af forbundets tillidsvalgte afspejler forbundets medlems sammensætning som aktu
elt består af 76 procent kvinder og 24 procent mænd.

Selvom årets ligestillingsregnskab viser en fremgang af kvinder i det faglige arbejde
er kvinder fortsat underrepræsenterede set i forhold til kvinders medlemsandel,
hvilket viser at der fortsat er brug for fokus på kvinder i faglige arbejde. Til brug for
dette arbejde skal forbundet derfor fortsat udarbejde et internt ligestillings regn
skab i lige år, som giver et billede af, hvordan den aktuelle kønssammensætning er
og hvordan udviklingen ser ud.


