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BERETNING 2015

Kampen for at fastholde og hæve 

standarden på det specialiserede 

socialområde er fortsat en hård og 

svær øvelse. Den økonomiske smalhals 

i kommunerne og regionen er tilsyne-

ladende blevet et grundvilkår og en 

kæmpe udfordring på vores område. En 

fireårig periode med en socialdemokra-

tisk ledet regering nåede ikke at gøre 

en afgørende positiv forskel her. Nu 

– hvor lysere økonomiske tider ellers 

kunne give håb om forbedringer – er en 

ny Venstre-regering med nulvækst i det 

offentlige som erklæret mål trådt til. 

I regeringsgrundlaget går man skridtet 

videre, idet man fra 2016 vil pålægge 

kommunerne en besparelse på 1 pct. 

om året svarende til i alt 2,6 mia. kr. 

på de kommunale budgetter. Bespa-

relserne vil sætte yderligere skub i 

markedsgørelsen af det sociale område 

med markant dårligere ansættelsesvil-

kår til følge. 

Det gør kampen for at håndhæve 

kvaliteten og fagligheden på vores ar-

bejdsområde endnu vigtigere. Her har 

vi et godt afsæt i form af fagstrategien 

Socialpædagogerne i fremtiden. Med 

sine visioner og faglige pejlemærker 

har vi nogle gode ledetråde for det fort-

satte arbejde til fælles gavn for os som 

Af Hanne Ellegaard 

Kredsformand 

socialpædagoger og for de borgere, vi 

arbejder for og med. Pejlemærkerne 

handler blandt andet om at sætte 

kvaliteten i højsædet og at skabe nogle 

fagligt stærke miljøer, men de handler 

også om at sikre vores faglige og over-

enskomstmæssige rettigheder samt 

mulighederne for at styrke og udvikle 

vores kompetencer i en tid, hvor mor-

gendagens opgaver ikke nødvendigvis 

er de samme, som vi løser i dag. 

Arbejdet med at gøre fagstrategien til 

lokal virkelighed startede allerede i 

den forløbne periode og skal fortsættes 

og styrkes i de kommende to år. Vi skal 

ruste og styrke hinanden til de faglige 

udfordringer, vi står over for. Vi skal 

være åbne for at gøre tingene på nye 

måder, samtidig med at vi holder fast 

i vores faglighed og siger fra, når den 

bliver tilsidesat. Vi skal være klar til at 

indgå i tværfagligt samarbejde, men 

samtidig være klar til at kæmpe for, at 

den socialpædagogiske faglighed ikke 

bliver fortrængt fra områder, hvor der 

er brug for den. Vi skal være indstillet 

på at arbejde på nye områder, hvor der 

ikke er tradition for at ansætte social-

pædagoger, men hvor vores faglighed 

kan gøre en forskel – eksempelvis i 

inklusionsarbejdet på skoler eller i 

rådgiver- og konsulentfunktioner i 

jobcentre, i rets- og behandlingspsykia-

trien og på ældreområdet. 

Det er en gammel sandhed, at vi løfter 

bedst i flok, og at vi er stærkere, jo 

større flokken er. Derfor er det fortsatte 

arbejde med at hverve og fastholde 

medlemmer også en del af fagstrategi-

en. I den forløbne periode har vi kørt en 

medlemskampagne under overskriften 

”Kan du gætte, hvem vi er?”. Arbejdet 

fortsætter, men slaglinjen med det 

åbne spørgsmål har vi droppet. Vi tror 

nemlig efterhånden, at både medlem-

mer og potentielle medlemmer er 

rimelig godt klar over, hvem vi er. 

Bekræftelsen på det ser vi i det glæde-

lige faktum, at den foregående perio-

des medlemsstagnation og -tilbage-

gang er vendt til en – om end beskeden 

– fremgang. Den trend skulle meget 

gerne fastholdes, og her vil vi fortsat 

trække på vores tillidsrepræsentanter. 

Som organisationens fangarme på 

arbejdspladserne er de til uvurderlig 

hjælp i arbejdet med at skabe kontakt 

til potentielle medlemmer og som 

sparringpartnere i forhold til, hvordan 

vi gør organisationen attraktiv for dem, 

der endnu ikke har valgt at være med-

lemmer hos os. 

Vi håber meget at se dig på generalfor-

samlingen 28. september, hvor vi skal 

evaluere resultaterne i den forløbne 

periode, vælge ny kongresdelegation 

og kredsbestyrelse samt sætte retnin-

gen for de kommende to års arbejde i 

kredsen. 

Fælles om fremtiden 
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SITUATIONEN I KOMMUNERNE OG REGIONEN 

Perioden med en socialdemokratisk 

ledet regering gjorde ikke nogen 

afgørende forskel for den økonomiske 

situation i kommuner og regioner. 

 I den økonomiske genopretnings 

navn fortsatte den stramme økono-

miske styring. Set med de positive 

briller lykkedes det tilsyneladende 

den nu afgåede regering – hjulpet af et 

begyndende internationalt opsving – at 

føre landet ud af krisen, men prisen 

var et vedvarende pres på de centrale 

velfærdsydelser. 

 I regioner og kommuner blev der 

fortsat sparet på livet løs, blandt andet 

på børnepasning, ældrepleje og ikke 

mindst på det specialiserede socialom-

råde. 

ØKONOMIEN STÅR OVER SVAGE  

BORGERES BEHOV

I regionen er der løbende gennemført 

besparelser som konsekvens af de 

takstnedsættelser, som kommunerne 

har presset på for at få gennemført. 

Socialpædagogikken 
under fortsat pres  

Stramme økonomiske rammer 
har præget dagsordenen for det 
specialiserede socialområde 

Både regionalt og kommunalt oplever 

vi således, at hensynet til økonomien i 

sidste ende vejer tungere end hen-

synet til de svagest stillede borgeres 

behov. Uanset hvad den demografiske 

udvikling eller åbenlyse behov for et 

kvalitetsløft tilsiger, står politikerne 

fast på, at det næsten for enhver pris 

gælder om at håndhæve budgetterne.

 I flere kommuner har vi således 

adskillige gange oplevet, at overskridel-

ser af for stramme og overoptimistiske 

budgetter fører til pludselige opbrems-

ninger og uhensigtsmæssige hovsa-

løsninger. 

STORT BUDGETHUL I FREDERICIA 

Et af de grelle eksempler er fra Frede-

ricia, hvor kommunens Voksenservice 

i forsommeren 2014 konstaterede en 

kæmpemæssig overskridelse af budget-

terne. 

 Oveni en nedskæring på 10 mio. kr. 

ved det foregående års budgetforlig 

kom et spareudspil på 19,9 mio. kr. på 

bordet. Det indebar en nedskæring på 

30 medarbejdere og servicereduktio-

ner på mellem 12 og 25 procent for de 

berørte borgere. 

 Spareforslaget affødte højlydte 

protester, og vi ydede vores bidrag til at 

skabe offentlighed om sagen ved at gå 

i medierne. Det betød, at besparelserne 

i første omgang blev udsat. De dukkede 

dog op igen nogle få måneder senere. 

 På et lukket møde i kommunens So-

cial- og Omsorgsudvalg 7. oktober blev 

spareplanen reelt vedtaget, uden at de 

berørte parter var blevet hørt forinden. 

Den indebærer, at der allerede i inde-

værende år skal spares 12 mio. kr. på 

det sociale område og endnu mere de 

følgende tre år. 17 medarbejdere mister 

jobbet, 12 stillinger er nedlagt i forbin-

delse med naturlig afgang, og service-

forringelserne vil ramme kommunens 

svageste borgere hårdt. Besparelserne 

skal blandt andet hentes hjem ved at 

omvisitere borgere til billigere og rin-

gere tilbud, erstatte individuel støtte 

med gruppetilbud, erstatte socialpæda-

goger med social- og sundhedshjælpere 

I flere kommuner 

har overskridelser af for 

stramme og overoptimistiske 

budgetter ført til pludselige 

opbremsninger og uhensigts-

mæssige hovsa-løsninger. 
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samt afkorte åbningstiden i en række 

tilbud. 

UDSATTE BØRN OG UNGE STÅR  

FOR SKUD I ODENSE 

I Odense Kommune lancerede Børn- og 

Ungeudvalget i maj 2015 en spareplan 

på børn- og ungeområdet. Årsagen var 

et merforbrug på næsten 48 mio. kr. i 

forhold til de foregående års i forvejen 

stærkt beskårne budgetter. Udvalget 

lagde op til at finde pengene via omfat-

tende besparelser i indeværende år og 

frem til 2018. Besparelser, der betyder 

dårligere vilkår og færre medarbejdere 

i kraft af et såkaldt ”fleksibelt ansæt-

telsesstop”, hvor ledigblevne stillinger 

ikke nødvendigvis genbesættes. 

 Et enigt MED-udvalg i Børn- og 

Ungeforvaltningen påpegede, at så 

voldsomme besparelser uundgåeligt vil 

medføre serviceforringelser. Det store 

merforbrug handler nemlig ikke om, 

at der er frådset med pengene, men at 

problemerne for kommunens socialt 

udsatte familier er vokset. Det kommer 

til udtryk ved flere underretninger om 

Ny bølge af hjemtagelser 
I bestræbelserne på at spare penge i kommunerne ruller en veritabel hjemtagelsesbølge nu hen over de tilbud, 

der fortsat befinder sig i regionalt regi. 

 I juli 2015 havde Region Syddanmark modtaget tilkendegivelser om, at kommunerne med virkning fra  

1. januar 2017 vil overtage følgende tilbud svarende til 21 pct. af regionens sociale budget: 

• Holtegården (Center for Misbrug og Socialpsykiatri) – Vejen. 

• Stjernen og Bihuset (Center for Børn og Unge) – Odense.

•  Aftaler med Center for Rehabilitering og Specialrådgivning  (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi)  

– Middelfart, Svendborg og Odense.

• Sydbo (Handicapcenter Sydøstfyn) – Svendborg. 

• Center for senhjerneskadede, afd. Kolding – Kolding. 

• Teglgårdskollegiet (Center for Misbrug og Socialpsykiatri) – Middelfart.

Følgende tilbud – svarende til 3 pct. af regionens sociale budget – vil måske også blive omfattet:

• Engbo (Handicapcenter Nordøstfyn) – Kerteminde.

• Teglgårdshuset (Center for Misbrug og Socialpsykiatri) – Middelfart.

Kommunerne skal senest 1. januar 2016 give endelig besked om, hvilke tilbud de ønsker at overtage.

 En så omfattende hjemtagelse vil betyde en væsentlig udlugning af sociale tilbud i Region Syddanmark, og flere 

kommuner vil komme til at drive endog meget specialiserede tilbud, evt. via et tværkommunalt samarbejde.

 Socialpædagogerne Lillebælt vil følge udviklingen tæt frem til rammeaftalens godkendelse 15. oktober 2015 i  

hhv. byråd og regionsråd.

børn og unge med problemer samtidig 

med, at flere børn og unge er anbragt 

uden for hjemmet end forudsat i bud-

gettet.

 For at dæmme op for denne udvik-

ling var der under sloganet ”Nye Veje 

Sammen” aftalt en øget forebyggende 

indsats med virkning fra årsskiftet. En 

plan med gode visioner og tiltag, der på 

sigt skulle dæmme op for de voksende 

problemer og udgifter. Den fik under et 

halvt år til at vise sit værd, og nu bliver 

den amputeret, da de planlagte bespa-

relser vil gå hårdt ud over den forebyg-

gende indsats.

 En del af besparelserne er allerede 

gennemført. I Sundhed og forebyg-

gelse er Ungekontakten nedlagt og 

fire rådgivere afskediget. I 2014 havde 

Ungekontakten 584 henvendelser fra 

unge, hvoraf 400 blev afsluttet i eget 

regi, mens de øvrige blev henvist til 

andre kommunale tilbud. Fremover er 

disse unge henvist til det private tilbud 

HeadSpace, hvor det fortrinsvis er frivil-

lige, der har kontakten med de unge. 

 Desuden er børn- og ungelæge-

funktionen samt den forebyggende 

familiebehandling reduceret med hver 

to stillinger, og der er skåret seks andre 

stillinger væk på området. 

 I Familie og Velfærd er der skåret tre-

fire stillinger væk i Børne- og Ungeråd-

givning Social, tre psykologstillinger i 

Familiehusene, en stilling i Tandplejen, 

en stilling i Sprogets Hus samt en kost-

vejleder.

 Da der skal spares mange millioner, 

er det ikke gjort med dette. Man vil 

gennemgå pris og effekt på eksterne 

leverandører, trække indsatser hjem 

til de kommunale tilbud, sortere ud i 

sagerne afhængigt af ”progression” og 

vurdere den forebyggende indsats med 

henblik på at opnå større effekt. 
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Som nævnt er kommunernes handicap-

politik underlagt et stærkt økonomisk 

pres. Nedskæringer og omorganise-

ring hører til dagens orden. Følgen er 

serviceforringelser med  en meget klar 

trend: mindre fokus på udvikling og 

livskvalitet og dermed på socialpæda-

gogikken – mere fokus på den basale 

pleje og dermed på det sundhedsfag-

lige. 

 Eksemplerne er talrige. Ved omor-

ganisering i Assens Kommune blev et 

ekstra ledelseslag skudt ind på vok-

senhandicap-området. Lederen har en 

baggrund som sygeplejerske, ikke som 

Pleje frem 
for udvikling og 
livskvalitet 

pædagog. Ved en sparerunde i samme 

kommune blev en række pædagogiske 

deltidsstillinger besat af ufaglært sund-

hedspersonale. 

 I Fredericia Kommune skete en del 

af en millionbesparelse på voksenhan-

dicap-området ved at erstatte social-

pædagoger med billigere social- og 

sundhedsassistenter. 

UKRITISK BRUG AF ERFARINGER FRA 

ÆLDREPLEJEN 

I flere kommuner oplever vi en iver ef-

ter at overføre erfaringer fra ældreple-

jen til det specialiserede socialområde, 

f.eks. i form af velfærdsteknologi. Det 

sker, selv om en ældre udviklingshæm-

met medborger med komplekse fysiske 

og/eller psykiske problemstillinger 

kræver en helt anden indsats end en 

almindelig ældre borger. 

Eksemplerne peger alle i samme 

retning: Sundhedsfaglighed frem for 

socialpædagogisk faglighed. 

MISFORHOLD MELLEM ORD 

OG HANDLING

Der spares løs på alt, hvad der handler 

om livskvalitet og udvikling for de be-

rørte borgere – det, som socialpædago-

ger er uddannede og dedikerede til at 

skabe, og som skal sikre, at vi lever op 

FN’s handicapkonvention. Også selv om 

det fortsat indgår i kommunernes fine, 

erklærede handicappolitikker. 

 Nok spares der også på den basale 

pleje, men der er nogle mere synlige 

grænser for, hvor langt man kan gå dér 

sammenlignet med mere uhåndgri-

belige begreber som psykisk velbefin-

dende og livskvalitet hos mennesker, 

der ofte ikke kan sætte ord på, hvordan 

de oplever den hjælp og støtte, de er 

afhængige af.

Kommunernes handicappolitik 
har i stigende grad fokus på den 
sundhedsfaglige frem for den 
socialpædagogiske indsats 

Flere kommuner forsøger at 

overføre erfaringer fra ældreplejen 

til det specialiserede socialområde 

– på bekostning af den social-

pædagogiske faglighed. 
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Nyt værktøj til 
at placere kommunerne 
på det sociale 
landkort  
I december 2014 lancerede Socialpæ-

dagogerne sit nye Socialt Indeks. Det 

skete i form af et virtuelt Danmarkskort 

på www.socialtindeks.dk. Her kan 

man se, hvordan landets 98 kommuner 

klarer indsatsen på det specialiserede 

socialområde – også de 12 fynske 

kommuner samt Vejle og Fredericia 

Kommune, som Socialpædagogerne 

Lillebælt dækker. 

 Socialpædagogerne har kortlagt 

kommunernes indsats på områderne 

Udsatte børn og unge, Udsatte voksne 

samt Handicapområdet og har range-

ret kommunerne fra 1 til 98 vurderet på 

over 100 forskellige indikatorer.

 Socialt Indeks er tænkt som et 

redskab til at øge kvaliteten i den 

kommunale indsats og en mulighed for 

kommunerne til gensidig inspiration 

i forhold til, hvordan opgaverne på 

det specialiserede socialområde løses 

bedst muligt. 

 Indekset blev ledsaget af en række 

anbefalinger til, hvordan kommunerne 

kan styrke den sociale indsats. Social-

pædagogerne pegede blandt andet på, 

at kommunerne skal sørge for, at deres 

udsatte borgere altid får det speciali-

serede tilbud, der bedst matcher den 

enkeltes behov. 

 Såvel kommunerne som offentlighe-

den viste en overvældende interesse 

for det nye tiltag. Omvendt pegede 

debuten med Socialt Indeks 2014 også 

på en række børnesygdomme, som vi  

– i samarbejde med kommunerne – 

arbejder på at komme til livs inden 

offentliggørelsen af Socialt Indeks 

2015. Først og fremmest er der nedsat 

et kommunalt Advisory Board, hvor po-

litikere og embedsmænd fra en række 

kommuner sammen med Socialpæda-

gogerne nu arbejder på at gøre Socialt 

Indeks til et endnu bedre værktøj.

 I Kreds Lillebælt satser vi på at kunne 

bruge Socialt Indeks som et afsæt for 

den fortsatte dialog med beslutnings-

tagerne i ”vores” kommuner.

Et nyt og skærpet 
socialtilsyn 

I Kreds Lillebælt har vi fra starten hilst det nye og skærpede socialtilsyn 

velkommen – ikke mindst på baggrund af en række ubehagelige sager 

rundt om i landet, der viste, at der er behov for forbedringer og opstram-

ninger. 

 Placeringen af Socialsyn Syd i Faaborg-Midtfyn Kommune gav des-

uden nogle nye og ekstra jobmuligheder for vores medlemmer. 

 Det nye socialtilsyn trådte i kraft 1. januar 2014, og starten blev forbe-

redt hele det foregående år. I 2013 blev der løbende udsendt nyhedsbre-

ve, hvor omverdenen blev orienteret om, hvor langt man var i processen. 

Tilsynskonsulenter i regionen og kommunerne blev virksomhedsover-

draget til Faaborg-Midtfyn Kommune, og derudover blev der ansat en 

del nye tilsynskonsulenter. 

 Da starten gik 1. januar 2014 var der næsten lige så mange socialpæda-

goger som socialrådgivere ansat, men det har ændret sig, så der i dag er 

betydelig flere socialrådgivere. Det er dog ikke et udtryk for, at man be-

vidst går efter at ansætte socialrådgivere, og vi kan håbe, at det ændrer 

sig.
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Overenskomst 2015 blev på 

mange måder en positiv oplevelse. 

Endnu en gang viste den danske 

model sin styrke, da der blev 

opnået et rigtig godt

 forhandlingsresultat. 

DE VIGTIGSTE FORBEDRINGER

•  Generelle lønstigninger, der  

sikrer ny reallønsfremgang –  

oven på to overenskomstfornyelser  

med minimale lønstigninger. 

•  Enklere arbejdstidsregler i kom-

munerne. Blandt andet en bedre 

honorering af aften- og natarbejde 

samt arbejde juleaftensdag  

(fra 1. april 2016).

•  Forbedrede arbejdstidsregler i 

regionerne. Blandt andet en bedre 

honorering af arbejde juleaftensdag 

samt pensionsoptjening af 17-06- 

tillæg. 

•  Styrkelse af kompetencefonden i 

kommunerne og ny kompetencefond 

i regionerne.

•  Forbedring af ledernes pensionsord-

ning samt af pensionsordningen på 

PFF-overenskomsten. 

•  Mere fokus på det psykiske ar-

bejdsmiljø og indsatsen mod vold. 

For både kommunalt og regionalt 

ansatte etableres en enhed, der kan 

rådgive og vejlede om arbejdsmiljø. 

På det kommunale område bliver det 

desuden muligt at tilkalde et rejse-

hold. 

DEN STØRSTE KNAST

Den værste hurdle i forhandlinger var 

MED-området, hvor arbejdsgiverne ville 

af med forhandlingsorganerne og helst 

have alle organisationsrepræsentan-

ter ud af HovedMED-udvalgene. Det 

lykkedes dog at opnå et kompromis, 

der bevarer forhandlingsorganerne og 

HovedMED-udvalgenes kompetencer.

HØJ STEMMEPROCENT OG MASSIVT JA 

Medlemmerne bakkede massivt op 

bag resultatet, da hele 92,9 procent af 

de, der deltog i urafstemningen, sagde 

ja til resultatet. Det er den højeste ja-

procent i forbundets historie. 

 Samtidig tog medlemmerne sloganet 

”Det handler om din hverdag” til sig, 

idet stemmeprocenten denne gang 

nåede op på 31,2 procent. Det er den 

højeste meget længe og fem procent-

points højere end i 2013. 

Overenskomstfornyelse 
med gode takter

STEMMEKAMPAGNE LYKKEDES

I Kreds Lillebælt var vi endda en tand 

bedre: Ja-procenten var på hele 93,4, og 

32,1 procent deltog i afstemningen. Det 

er vi glade for, da vores særlige indsats 

for at få stemmeprocenten i vejret 

dermed lykkedes. 

 I et ekstra nyhedsbrev op til uraf-

stemningen orienterede vi kort om 

resultatet og opfordrede medlemmer-

ne til at stemme. En særlig version af 

nyhedsbrevet gik ud til vores tillids-

repræsentanter med en opfordring til 

at drøfte overenskomstresultatet på 

arbejdspladserne og motivere medlem-

merne til at deltage i urafstemningen. 

 Den høje stemmeprocent lokalt og 

på landsplan – og gerne endnu højere 

næste gang – styrker os i fremtidige for-

handlinger og understreger berettigel-

sen af den måde, vi har valgt at aftale 

os frem på det danske arbejdsmarked. 

Den højeste ja-procent i forbundets 
historie, en høj stemmeprocent og ny 
reallønsfremgang

Overenskomst 2015 

sikrer ny realløns-

fremgang efter to 

overenskomstpe-

rioder med minimale 

lønstigninger. 

OVERENSKOMST 2015
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OPFØLGNING PÅ OVERENSKOMST 2013

Sådan er det gået 
Lokale resultater i region og kommuner 

Når det landsdækkende overenskomstslag er vel overstået, 

venter et stort arbejde for kredsens konsulenter med at følge 

op lokalt. 

 Det er sker i overensstemmelse med den overenskomst-

strategi, som vedtages på kredsgeneralforsamlingen, og som 

afstikker retningen for lokale forhandlinger om udmøntning 

af lokale lønmidler, herunder forhåndsaftaler. 

 Her er en status for vores 12 kommuner og regionen i den 

forløbne periode. 

ASSENS

Der er gennemført årlige lønforhandlinger på 

psykiatri- og PFF-området. På psykiatriområdet fik 

vi et udmærket resultat, hvorimod det endte med 

en tvist på PFF-området. Assens er en af de kommu-

ner, hvor man har lagt ældre- og handicapområdet 

sammen. Vores medlemmer oplever, at det i høj grad 

præger tilgangen til arbejdet på handicapområdet. 

Det socialpædagogiske prioriteres ikke længere så 

højt, mens det sundhedsfaglige er i højsædet. Vores 

tillidsrepræsentanter har i foråret 2015 drøftet vores 

forhåndsaftale med lederne. Ledelsen vil gerne af 

med den nuværende aftale, og vi forventer, at kom-

munen opsiger aftalen, som blev indgået i 2010.

FREDERICIA

Forud for lønforhandlingerne 

drøftede vi muligheden for en 

forhåndsaftale om honorering 

af længerevarende uddannelse. 

Det blev afvist af kommunen, der 

ikke ønsker lønautomatik i for-

bindelse med uddannelse. Løn-

forhandlinger har givet en beske-

den lønfremgang, både på trin, 

varige tillæg og engangsbeløb. 

I forbindelse med en omstruk-

turering, hvor STU Fredericia  er 

kommet ind under Voksenser-

vice, er pædagogerne kommer 

over på Socialpædagogernes 

døgninstitutionsoverenskomst 

og har skiftet fagforening – fra 

BUPL til Socialpædagogerne. 

.

MIDDELFART

Kommunen havde opsagt alle forhåndsaftaler, 

men der er indgået en ny forhåndsaftale om 

praktik og teamkoordinatorer. Lønforhandlin-

ger har givet en beskeden lønfremgang, både på 

trin, varige tillæg og engangsbeløb.

FAABORG-MIDTFYN

Vi har gennemført lønforhandlinger på 

PFF-området og i Børnehusene. 

Der arbejdes i øjeblikket med at få lavet 

en forhåndsaftale for Børnehusene. 

Udgangspunktet er, at der skal kunne 

arbejdes mere fleksibelt, hvilket er 

et udbredt ønske fra både medarbejdere 

og ledelse.

KERTEMINDE 

Kommunen havde opsagt alle for-

håndsaftaler, men der er indgået en 

ny forhåndsaftale om praktik, uddan-

nelse samt tjeneste omkring jul og 

nytår. Lønforhandlinger har givet en 

beskeden lønfremgang, både på trin, 

varige tillæg og engangsbeløb.

LANGELAND 

Der har været en lønfor-

handling, som dækkede 

hele overenskomstperio-

den. Beløbene, der blev 

opnået, var begrænsede. 

NORDFYN 

Resultatet af lønforhandlingerne var 

ikke prangende, men der blev givet 

mindre beløb som engangsbeløb eller 

varige tillæg. Desuden blev forhåndsaf-

talerne gennemgået og rettet til. 
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REGION SYDDANMARK

Det er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, 

om der har været lønforhandlinger. 

I et enkelt center er der indgået en langsigtet aftale 

som harmoniserer tidligere aftaler fra dengang, da 

de enkelte institutioner var selvstændige. 

Det vil der også blive arbejdet på i andre centre.

ODENSE 

I Børn- og Ungeforvaltningen og i Social- og  

Arbejdsmarkedsforvaltningen har der været en 

lønforhandling, som har dækket hele overens-

komstperioden. Beløbene, der blev opnået, var 

begrænsede. I Ældre- og Handicapforvaltningen 

blev der i 2014 forhandlet 0,5 pct. hjem til med-

lemmerne.

ÆRØ 

Der har ikke været 

lønforhandlinger, da er 

ikke har været midler til 

rådighed.

VEJLE

I Børn & Unge-afdelingen har der været 

en lønforhandling, som har dækket hele 

overenskomstperioden. 

 På voksenhandicapområdet er der aftalt 

en ændring i forhåndsaftalen, så der kan 

aftales honorering  for praktikvejleder-

funktionen i forhold til studerende fra 

andre uddannelser, herunder studerende 

fra andre lande.

 Øvrige forhandlinger om lokalløn er 

sket på arbejdspladsniveau via tillids-

repræsentanten, enkelte dog med hjælp 

fra kredskontoret. Det samlede resultat er 

ikke kendt, men enkelte steder har der 

være pæne udmøntninger ud fra de midler, 

der har været til rådighed.

 For centerlederne er der aftalt et toårigt 

funktionstillæg for en fælles og målrettet 

indsats omkring innovationsarbejdet, 

som kræver en ekstraordinær indsats i 

2015 og 2016.

OPFØLGNING PÅ OVERENSKOMST 2013

SVENDBORG

Forhåndsaftale er blevet revideret. 

Lønforhandlinger har givet en 

beskeden lønfremgang, både på trin, 

varige tillæg og engangsbeløb.

NYBORG 

Der blev afholdt lønfor-

handlinger, hvor en rime-

lig sum kom på bordet. 
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Kommunerne ønsker i stigende grad 

at anvende lederoverenskomsten på 

mellemledere, hvilket vi ikke har noget 

imod. Dog skal det ske efter aftale med 

kredsen og naturligvis også afspejle sig 

i lønnen. 

 Odense Kommune har i forbindelse 

med ny ledelsesstruktur på Ældre- og 

Handicapområdet ensidigt beslut-

tet, at alle mellemledere skal over på 

lederoverenskomsten. Det er sket, efter 

at de i første omgang ansatte dem på 

”Overenskomsten for socialpædagoger 

og pædagogisk personale ved døgnin-

stitutioner”, som er den overenskomst, 

mellemlederne er omfattet af. Vi me-

ner, at Odense Kommune dermed begår 

overenskomstbrud. 

TVIST OM LØNNIVEAUET 

Generelt har den nye ledelsesstruktur 

i Ældre- og Handicapforvaltningen 

SIPO-PROJEKTETLEDEROVERENSKOMSTEN

Odense 
Kommune 
på kollisions-
kurs
Kreds Lillebælt opfatter 
diktat om at overflytte 
mellemledere til 
lederoverenskomsten som 
overenskomstbrud

givet anledning til en del diskussioner. 

Vi har sammen med en række andre 

organisationer, som også organiserer  

ledere på området, sat spørgsmålstegn 

ved det lønniveau, som kommunen har 

lagt. Vi mener, at det er meget lavt, og 

vi har derfor foreslået, at de hæver det 

udmeldte lønbånd. 

 Vi er delvist blevet imødekommet, da 

lønbåndet er hævet i forhold til deres 

udspil. Dog har de fastholdt deres 

lønudspil over for de enkelte ledere, 

og derfor har vi en verserende interes-

setvist for niveau 3-lederne (de højest 

indplacerede ledere, vi organiserer i 

Odense Kommune). 

Odense Kommune 

besluttede ensidigt, at alle 

mellemledere skulle over på 

lederoverenskomsten. 

AFTALER OM RESULTATLØN I ODENSE 

OG I REGIONEN

Som en del af ændringen af ledelses-

strukturen er der i lønmodellen for 

ledere på niveau 3 indgået en resultat-

lønsaftale. Aftalen indebærer, at hver 

enkelt leder har mulighed for at få op 

til 50.000 kr. om året. 

 I 2014 blev der i Region Syd indgået 

en resultatlønsaftale for centerledere  

og vicecenterledere, som ligeledes kan 

give op til 50.000 kr.  om året. 
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SIPO-PROJEKTETDET PRIVATE OMRÅDE

Ligesom mange offentlige døgntilbud i 

flere år har ført en turbulent tilværelse 

med omorganiseringer og besparelses-

tiltag, har der på samme måde på det 

private område været en op- og ned-

tursbølge, som har stillet store krav til 

stedernes tilpasning til kommunernes 

anbringelsespolitik. 

 Nogle opholdssteder er lukket, andre 

har skåret ned i antallet af pladser 

og enkelte er regulært gået konkurs. 

Senest gik det ud over det mangeårige, 

respekterede Ny Møllegård ved Odense, 

som ikke længere kunne eksistere. Des-

værre for stedet og for de 30 medarbej-

dere.

SEJT TRÆK AF FÅ OVERENSKOMSTER 

Interessen for at indgå overenskomst 

med Socialpædagogerne er stadig ikke 

stor på dette område. Alligevel er det 

lykkedes at indgå overenskomster med 

nogle af de private opholdssteder, og 

flere er undervejs. Selv om endnu flere 

gerne vil drøfte indgåelse af overens-

komst, er der også stor usikkerhed og 

tilbageholdenhed i forbindelse med 

det. Som flere af dem siger: ”Har vi nu 

råd til det?”

 Det private område er meget afhæn-

gigt af kommunernes anbringelsespo-

litik, og flere kommuner har ændret 

deres anbringelsesmønster, så man i 

Turbulent periode for 
opholdsstederne
Ændringer af kommunernes anbringelsespolitik har 
ført til lukninger, nedskæringer og konkurser

Kreds Lillebælt deltog 

aktivt i LO’s løntjek-

kampagne, men gennemgang 

af lønsedler er et stående 

tilbud til medlemmerne. 

I efteråret 2014 (uge 46) gennemførte 

LO en landsdækkende løntjek-kampag-

ne, som vi også deltog i.

 Vi have udvalgt en enkelt arbejds-

plads med flere afdelinger og aftalt 

med ledelsen, at vi kunne besøge 

afdelingerne og foretage et løntjek. 

Tillidsrepræsentanterne var involveret 

og orienterede deres kolleger samt sør-

gede for, at det blev et par gode dage 

med masser af beregninger. 

 Der blev fundet fejl i lønindplacerin-

ger og erfaringsdatoer, som efterføl-

gende blev korrigeret. Derudover har 

der været holdt møder med ledelsen 

højere grad fravælger både kommunale 

døgntilbud og private opholdssteder. 

Det gælder især på børn-og ungeområ-

det.

 Kredsens fokus vil også i fremtiden 

være, at flere private opholdssteder 

tegner overenskomst, og at medarbej-

derne i større udstrækning tilvælger 

Socialpædagogerne som deres organi-

sation.

og kommunen, da der blev konstateret 

problemer i forhold til arbejdstidsreg-

lerne.

LØNTJEK – ET STÅENDE TILBUD

Det skal understreges, at løntjek er et 

stående tilbud til medlemmer af Kreds 

Lillebælt. 

 Hvis et medlem, en tillidsrepræsen-

tant eller en arbejdsplads henvender 

sig, er vi altid parat til at gennemgå 

lønsedlerne for eventuelle fejl. 

Fejl i lønnen 
og problemer 
med 
arbejdstiden

SIPO-PROJEKTETLØNTJEK
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Under overskriften ”Kan du gætte, 

hvem vi er?” har Kreds Lillebælt i den 

forløbne periode arbejdet med at nå 

vores medlemmer og potentielle med-

lemmer på nye måder. 

 Der har været mange scenarier på 

tapetet, og vi fandt ret hurtigt ud af, at 

det var på tide at ”tænke ud af boksen”. 

 Derfor holdt vi kort før sommerfe-

rien et stort møde for vores tillidsre-

præsentanter, som havde til formål at 

sætte fokus på tillidsrepræsentantens 

hverdag, udfordringer, inddragelse, 

hvervning af nye medlemmer, solidari-

tet og meget mere.

WEBINARER – EN NY KURSUSFORM

Herudover har vi etableret en række 

webinarer, hvilket var et helt nyt tiltag 

i organisationen. Her skulle der laves et 

grundigt forarbejde, som kostede tid og 

ressourcer, men vi var ”tændte” og klar 

til denne udfordring. 

 Det første webinar blev afholdt  

17. juni 2015. Det handlede om arbejds-

tidsregler. Der er planlagt flere webi-

narer i år, og vi glæder os over at kunne 

møde medlemmerne på en helt ny 

måde og samtidig skabe en anderledes 

vej ind til fagforeningen. 

 Vi håber med dette nye tiltag, at vi vil 

fremstå som en aktiv og attraktiv med-

spiller for nuværende og kommende 

medlemmer. Vi ser klart en fleksibilitet 

i, at man hjemme fra sin egen PC eller 

via arbejdspladsen kan deltage i denne 

undervisnings- og oplægsform, når det 

passer én. Vi arbejder på at lægge alle 

afholdte webinarer på hjemmesiden, så 

man til enhver tid kan gense dem.

SIPO-PROJEKTETORGANISERING – MEDLEMSRETTEDE AKTIVITETER

Nye måder at nå medlemmerne 
Webinarer og Facebook-side er blandt de seneste tiltag

DEBUT PÅ DE SOCIALE MEDIER

Facebook-siden skabte en helt anden 

mulighed for at kommunikere med 

vores medlemmer, potentielle medlem-

mer og andre interesserede. At bevæge 

sig ind i de sociale medier skabte debat 

om, hvilke ting man ønskede at kom-

munikere, hvornår og hvordan. 

Vores formål er at kommunikere det 

jordnære, det relevante og det, der 

betyder noget i socialpædagoger-

nes hverdag. Kredsbestyrelsen og 

kredskontoret arbejder jævnligt på at 

synliggøre kredsens arbejde, også via 

Facebook-siden.

Der var blomster 

fra kredsen til 

medlem nr. 5.000. 

Kreds Lillebælt har rundet 
5.000 medlemmer 

Via et sejt og målbevidst træk er det lykkedes at vende den foregående 

periodes medlemsstagnation og -tilbagegang til ny fremgang. 

Udsigten til at passere de 5.000 medlemmer har været en gulerod i 

organiseringsarbejdet, og i maj 2015 rundede vi det magiske tal. 

Det skete, da Andrea Hermansen meldte sig ind efter at være kommet i fleks-

job på Café Impuls, som er et tilbud under Specialpsykiatrien i Svendborg. 
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Der er god tradition for, at kredskon-

toret i forbundets to kampagneuger 

4 og 5 rykker ud til rigtig mange ar-

bejdspladser for at dyrke dialogen og 

den nære kontakt med medlemmerne. 

 I 2014 var hovedoverskriften for 

besøgene den lokale udmøntning af 

fagstrategien Socialpædagogerne i 

fremtiden samt ikke mindst en intro-

duktion til medlemskampagnen Kan du 

gætte hvem vi er? Der blev udvekslet 

idéer til, hvordan vi ved fælles hjælp 

motiverer B-medlemmer og uorganise-

rede kolleger til at vælge Socialpæda-

gogerne til som deres fagforening. 

 I 2015 var det overordnede tema 

overenskomstsituationen, som endnu 

ikke var afklaret på det tidspunkt. 

Derudover kom vi ind på kongreste-

maet Arbejdsmiljø og faglighed, hvor vi 

introducerede et nyt arbejdsmiljøspil, 

der er velegnet til at få de arbejdsmil-

jømæssige dilemmaer på den enkelte 

arbejdsplads frem i lyset. 

 Naturligvis er der også afsat tid til 

at drøfte de problemproblemstillinger, 

der optager sindene på den enkelte 

arbejdsplads. Et af de emner, der ofte 

kommer op, er fortolkningen af arbejds-

tidsreglerne. 

 På en del arbejdspladser benytter 

man også vores besøg, hvor mange 

kolleger jo alligevel er samlet, til at 

foretage valg af tillidsrepræsentant. 

 I løbet af de seneste to år har vi i alt 

besøgt 110 arbejdspladser – i gennem-

snit én hver sjette dag. De mange besøg 

er med til at styrke sammenhængskraf-

ten i vores organisation, og det skal 

understreges, at vi ikke kun tager på 

arbejdspladsbesøg i kampagneugerne. 

Tværtimod er vi altid klar til at rykke 

ud, når der er behov for det. Man skal 

blot kontakte kredskontoret for at 

aftale en tid. 

Arbejdspladsbesøg styrker 
sammenhængskraften 

Forårsturnéen til arbejdspladser 
i hele kredsen er et fast og vigtigt punkt 
på årsplanen

Kreds Lillebælt tager på mange 

arbejdspladsbesøg. Her gælder 

det STU i Fredericia, som fik 

besøg under kampagneugerne 

i foråret 2015. 

Fokus på faget
På generalforsamlingen i 2013 besluttede vi at afsætte 80.000 kr. til en række 

medlemsarrangementer med fokus på forskellige sider af vores fag. 

Følgende arrangementer er blevet afholdt:  

•  Hvor går udviklingen hen, mens vi sover?  

– Ved Nils Villemoes. 6. oktober 2014  

(35 deltagere).

•  Etik og velfærdsteknologi  

– Ved Jacob Birkler, formand for Etisk Råd, og Dorthe Malig Rasmussen, 

docent og centerleder ved UCL. 25. marts 2015 (31 deltagere).

•  Rehabilitering  

– Ved cand.psych. og psykolog Dorte Birkemose. 28. maj 2015  

(75 deltagere). 

Et fjerde arrangement er på programmet i efteråret: 

• Socialpædagogerne i fremtiden  

– Ved fremtidsforsker Anne Skare Nielsen. 21. oktober 2015. 

Derudover har vi holdt en lang række medlemsmøder og arrangementer med 

information, debat og samvær på programmet:  

•  Medlemsmøder om Kongres 2014, Overenskomst 2015, Den nye pædagog-

uddannelse, Efterløn og Pension.

• Kursus om Arbejdet med tilknytningsforstyrrede børn. 

• Juletræsfester i Brejning og Odense i samarbejde med vores seniorsektion. 

• Cafémøder for familieplejere og for ledige medlemmer. 
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SIPO-PROJEKTETKOMMUNIKATION 

Flere 
strenge 
at spille 
på 
Nyhedsbreve, 
pressemeddelelser, 
debatindlæg og 
hjemmeside  
suppleres med 
Facebook 
og webinarer

Kredsens kommunikationsstrategi er 

blevet opdateret, og vores kommuni-

kationsindsats er suppleret med nye 

medier.

 Målet er at nå ud til alle medlemmer, 

holde dem godt informeret og inddrage 

flere i medlemsdebatten. Derudover 

handler det også om at bruge pressen 

og påvirke politikerne og den offentlige 

mening, når noget brænder på, eller vi 

har noget vigtigt på hjerte i forhold til 

vores medlemmer og arbejdspladser. 

 Vi oplever fortsat, at Socialpæda-

gogen Lillebælt – vores nyhedsbrev, 

der seks til otte gange årligt udsendes 

til medlemmerne pr. mail og lægges 

på hjemmesiden – er en god måde at 

komme ud med vores budskaber på. 

 Derudover blander vi os jævnligt i 

debatten via medierne. I den forløbne 

periode har vi blandt andet udsendt 

pressemeddelelser, debatindlæg og 

kronikker om:

•  Besparelser i Fredericia og Odense 

samt om Odense Kommunes handi-

cappolitik. 

•  Konsekvenserne af nedskæringerne 

på vores arbejdsområde siden kom-

munalreformen.

•  Udviklingen i kommunernes handi-

cappolitik med øget fokus på den 

sundhedsfaglige frem for den social-

pædagogiske indsats. 

•  Konsekvenserne af nulvækst i kom-

munerne. 

FACEBOOK OG FORSØG 

MED WEBINARER 

Vi oplever, at vi ad de nævnte kanaler 

kommer godt ud til både medlemmer 

og offentlighed, så det fortsætter vi 

med. Men vi skal også være klar til at 

tænke nyt. Et eksempel på nytten af 

at søge nye veje var, da det via en lille 

netavis i Fredericia lykkedes at ruske 

op i de store, traditionelle medier og få 

dem til at interessere sig for de store 

sociale besparelser i Fredericia Kom-

mune i 2014. 

Derfor har vi besluttet at udvide palet-

ten af medier, som vi betjener os af.  

 Efter grundige diskussioner i kreds-

bestyrelsen bevægede vi os i foråret 

ud på de sociale medier med vores 

egen Facebook-side. Vi ser det som en 

ekstra måde at profilere kredsen på. På 

Facebook-siden vil man kunne få – og 

dele – sidste nyt om arrangementer, 

faglige resultater og varme politiske 

emner, ligesom man naturligvis har 

mulighed for at kommentere på de 

forskellige opslag.

 Desuden forsøger vi at supplere 

vores medlemsmøder ansigt til ansigt 

med såkaldte webinarer (netbaserede 

møder) om aktuelle temaer. 

Nu kan medlemmerne 

også møde kredsen til 

webinarer om aktuelle 

emner via deres iPad 

eller pc.
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SIPO-PROJEKTETFAG OG UDDANNELSE 

Den nye 
pædagog-
uddannelse 
er kommet 
fra start
Men fortsat nødvendigt at 
holde fokus på
praktikpladssituationen 
og økonomien

I Kreds Lillebælt glæder vi os over, 

at den nye pædagoguddannelse er 

kommet i gang. Som med alt nyt har 

der været visse startvanskeligheder 

at overvinde – ikke mindst i forhold til 

de studerende, der har skiftet fra den 

gamle til den nye studieordning. 

 Grundlæggende imødekommer den 

nye uddannelse vores ønsker i retning 

af større specialisering og dermed et 

bedre match med aftagernes behov 

for højt kvalificeret arbejdskraft, ikke 

mindst på de socialpædagogiske ar-

bejdspladser. 

 Den nye uddannelse tilbyder tre læn-

gerevarende specialeretninger, stiller 

større krav til de studerende og lægger 

vægt på handlekompetencer i forhold 

til praksisfeltet frem for fag (fokus på 

hvad man skal kunne frem for, hvad 

man skal lære). Dermed er missionen 

langt hen ad vejen lykkedes. 

 Via hovedbestyrelsen har vi sat 

fodaftryk på uddannelsen, ligesom vi 

lokalt via tæt kontakt til uddannelses-

stederne har været med til at præge 

det konkrete indhold og den praktiske 

tilrettelæggelse. 

PRAKTIKPLADSER ER FORTSAT  

EN UDFORDRING 

På grund af den øgede specialisering 

stiller den nye uddannelse krav til flere 

praktikpladser end før, ikke mindst 

på det social- og specialpædagogiske 

område. Da praktikperioderne på den 

gamle og den nye uddannelse ikke er 

skruet ens sammen – og da der en tid 

endnu er hold, der er i gang med at fær-

diggøre den gamle uddannelse – lægger 

det et ekstra pres på praktikstederne 

og gør ikke planlægningen nemmere. 

 Indtil videre er det dog ved en 

ihærdig informationsindsats og en god 

dialog med vores arbejdspladser lyk-

kedes at skaffe det nødvendige antal 

praktikpladser, der svarer til den kvote 

af studerende på 40 procent af en år-

gang, der har mulighed for at vælge det 

social- og specialpædagogiske speciale. 

 I Kreds Lillebælt håber vi, at vores 

arbejdspladser fortsat vil holde dø-

rene åbne for praktikanter og dermed 

bidrage til at uddanne fremtidens 

socialpædagoger – også på ”de tunge” 

områder, hvor vi har med de svageste 

og mest udsatte borgere at gøre. 

VIGTIGT AT SIKRE ØKONOMIEN  

I UDDANNELSEN

En anden udfordring er den økonomi, 

der skal til for at opretholde kvaliteten 

i vores uddannelse. I Kreds Lillebælt 

har vi meget fokus på, at University 

Den nye pædagoguddannelse 

skaber øget efterspørgsel på 

praktikpladser på det social- og 

specialpædagogiske område. 

Den nye 
uddannelse 
Uddannelsen varer 3,5 år 

(som hidtil), men giver mulighed 

for øget specialisering. Første  

studieår er fælles for alle studeren-

de. Derpå kan man vælge mellem 

tre specialeretninger:

•  Dagtilbudspædagogik  

(0-5-årige børn).

•  Skole- og fritidspædagogik 

(6-18-årige børn og unge).

• Social- og specialpædagogik. 

University College Lillebælt (UCL) 

udbyder den social- og specialpæ-

dagogiske specialeretning i både 

Odense, Svendborg og Jelling. 

College Lillebælt sikres de nødvendige 

ressourcer til at løft uddannelsesopga-

ven optimalt. 

 Det er tankevækkende, at pædagog-

uddannelsen – på linje med uddan-

nelsen til socialrådgiver og lærer – er 

en af de uddannelser, hvor der er afsat 

færrest penge pr. studerende. Helt 

anderledes stiller det sig med uddan-

nelsen til sygeplejerske og de øvrige 

uddannelser på sundhedsområdet, der 

er langt dyrere. 
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”Fremfærd” blev aftalt mellem parterne 

i forbindelse med overenskomstfor-

nyelsen. Det erklærede formål er at 

udvikle de kommunale kerneopgaver 

og sikre en effektiv opgaveløsning, 

hvor både medarbejdernes, borgernes 

og samfundets ressourcer udnyttes 

bedst muligt, og hvor borgerne så vidt 

muligt er med til at definere og skabe 

de rigtige løsninger. 

 Fremfærd er organiseret i fem så-

kaldte ekspertområder, hvor området 

”Borgere med særlige behov” er særlig 

relevant for os. Her kunne man i foråret 

2015 søge midler fra puljen ”Nyspeciali-

sering og inklusion – eksisterende fag-

ligheder i nye samarbejdsrelationer.”

CSV SYDFYN OG SKANSEBAKKEN 

Der kom i alt 39 ansøgninger, hvoraf 

ni blev godkendt. I Kreds Lillebælt er 

vi glade for og stolte af, at to af vores 

arbejdspladser kom i betragtning og 

opnåede det maksimale tilskud på 

150.000 kr. 

 Et af formålene med puljen er at 

fremme, at  flere mennesker med 

handicap, med udviklingshæmning 

eller psykiske sygdomme får mulig-

Udviklingsprojekter skal fremme  
beskæftigelse og relationer  

To af kredsens arbejdspladser kom i betragtning, 
da midler fra Fremfærdspulje skulle fordeles

hed for at opnå beskæftigelse så tæt 

på det ordinære arbejdsmarked som 

muligt. Her kom CSV Sydfyn (Center for 

specialundervisning for voksne, Svend-

borg Kommune) i betragtning med 

et erhvervsrettet brobygningsforløb 

for elever på den Særligt Tilrettelagte 

Ungdomsuddannelse.

 Et andet formål er at fremme, at 

mennesker med handicap får flere 

ikke-betalte sociale relationer og får 

glæde af og mulighed for at bidrage 

til frivillige indsatser og tilbud i deres 

lokalmiljø. Her fik Udviklingscenteret 

Skansebakken (Vejle Kommune) tilskud 

til deres igangværende projekt ”Nye 

relationer – nye fagligheder”. 

 De projekter, der har opnået tilskud 

fra puljen, skal afsluttes i foråret 2016, 

hvorefter der bliver samlet op på forlø-

bet og resultaterne, så den erfaring og 

viden, der er opnået, kan blive formid-

let videre til andre arbejdspladser. 

Til konference 
i Helsinki

Nordisk Forum for Socialarbejde-

re afholdt 10.-12. juni konference 

i Helsinki under overskriften 

Mod i socialt arbejde. 

380 socialpædagoger og socialar-

bejdere fra alle de skandinaviske 

lande deltog i konferencen. Fra 

Danmark deltog 80 personer, og 

Kreds Lillebælt var repræsente-

ret med en arbejdsplads – Børne- 

og Ungdomspsykiatri Odense, 

Region Syddanmark.

Deltagerne herfra holdt en vel-

besøgt præsentation og work-

shop, hvor der blev sat fokus på 

metodeudvikling med henblik 

på at begrænse   brugen af fast-

holdelse og tvang i det socialpæ-

dagogiske arbejde i psykiatrien.

Konferencen satte endvidere fo-

kus på problematikken med de 

mange uledsagede flygtninge-

børn, der er kommet til Europa 

i de senere år, og hvis antal er 

voksende grundet uroligheder-

ne og flygtningestrømmen fra 

borgerkrigen i Syrien. Her har 

verdenssamfundet og vi som 

professionelle en forpligtelse til 

at forbedre disse børns mulighe-

der for en tålelig fremtid. 

Vi har også rejst problematikken 

i AIEJI-regi – og sendt det ud i en 

hilsen til Kreds Lillebælts med-

lemmer 1. oktober på Socialpæ-

dagogernes Internationale dag.

Centerleder Jesper Wiese, 

afdelingsleder Trine Holm Erichsen og 

socialpædagog Bettina Lössl (t.h.) 

har været involveret i Skansebakkens 

projekt fra starten og er glade for 

resultaterne.
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Alle medlemmer 
skal have mulighed 
for at netværke
De faglige netværk suppleres af faglige 
selskaber på de større fagområder 

Kreds Lillebælt er solidt repræsenteret 

i Socialpædagogernes faglige netværk, 

der har til formål at fremme den faglige 

debat inden for de mindre faggrupper 

og -områder.

 Der har gennem tiden været stor op-

bakning til netværkenes årsmøder med 

fagligt indhold samt faglige temadage. 

Også selv om en del af netværkene har 

haft udfordringer, da det socialpædago-

giske arbejdsområde har været præget 

af mange omstillingsprocesser i kølvan-

det på kommunalreformen.

 I hovedbestyrelsen har vi vurderet, at 

netværkenes positive bidrag til at sætte 

socialpædagogikken i fokus skal bredes 

ud, så der bliver et tilbud til alle med-

lemmer om fora, hvor vi kan sætte vores 

Faglige selskaber
og netværk

Følgende medlemmer af Kreds 

Lillebælt er aktive i ledelsen af 

de faglige selskaber og netværk:

 

FAGLIGE SELSKABER

Mennesker med sindslidelser 

Ann-Berit Carlsen Dorthe 

Hvidtfeldt (OUH, H.C. Andersens 

Børnehospital, Region Syddan-

mark), Else Margrethe Tvilhøj 

(Kollegiet Bakketoppen, Odense 

Kommune).

Anbragte børn og unge

Irene Klein Larsen (BUC, 

Svendborg Kommune).

 

FAGLIGE NETVÆRK

Aflastning 

Birgit Søgren Nielsen (Lunden, 

Faaborg-Midtfyn Kommune).

Domfældte

Dennis Lindeskov Larsen og 

Marie Sellerup Petersen (Østrup-

lund, Region Syddanmark).

Døve

Helle Storbank og Karin Laursen 

(CFKV, Region Syddanmark).

Kommunale fritidstilbud

Jette Hedensted (Center Vejle, 

Vejle Kommune).

Marginaliserede

Hans Peter Marconi (Støtte- og 

Kontaktpersonordningen, Oden-

se Kommune), Jakob Kristiansen 

(Forsorgscenter St. Dannesbo, 

Odense Kommune), Peder 

Staunfeldt-Larsen (Beskæfti-

gelses- og Socialforvaltningen, 

Odense Kommune).

Småbørns- og 

familieinstitutioner

Irene Klein Larsen (BUC, Svend-

borg Kommune).

Tilsyns- og 

familieplejekonsulenter

Jette Martedal Bergholdt 

(Assens Kommune).

Ældre

Lone Poulsen (Ådalens Støt-

tecenter, Nyborg Kommune), 

Niels Flening (Støttecenter

Hjørnehuset, Nyborg 

Kommune).

Alle medlemmer af 

Socialpædagogerne skal 

fremover kunne netværke 

med kolleger, der er ansat 

på samme arbejdsområde.

fag til debat og dele erfaringer. På de 

større fagområder kalder vi netværkene 

for ”faglige selskaber”. 

KLAR MED DE TO FØRSTE  

Der er i første omgang besluttet at sæt-

te to selskaber i gang: ét for socialpæda-

goger der arbejder med anbragte børn 

og unge og ét for socialpædagoger, der 

arbejder med mennesker med sindsli-

delser (socialpsykiatrien).

 Tankerne om ledelsen af såvel de fag-

lige netværk som de faglige selskaber 

går på, at det skal være ildsjæle fra prak-

sisfeltet, der indgår i arbejdet.

 I Kreds Lillebælt vil vi arbejde for at 

fremme tilslutningen til selskaberne.
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Spilleregler og rammer skal sikre, 

at frivillige bliver et supplement til og 

ikke en erstatning for den nødvendige 

professionelle arbejdskraft. 

MÅ IKKE BLIVE EN SPAREØVELSE

På den ene side anerkender vi de frivil-

liges indsats og ser dem som en mulig-

hed for at give borgerne ”noget ekstra” 

i form af socialt samvær, glæde og livs-

kvalitet. 

 På den anden side er vi meget op-

mærksomme på, at det frivillige arbejde 

ikke bliver en spareøvelse, der erstatter 

den nødvendige professionelle indsats 

og dermed skaber forringelser frem for 

forbedringer. Vi siger fra, når vi f.eks. 

oplever, at de frivilliges arbejde lægges 

ind i vagtplaner, så hverdagen ikke kan 

hænge sammen uden dem. 

Frivilligt 
arbejde 
– fordele og faldgruber
Den stigende inddragelse af 
frivillige og pårørende i det sociale 
arbejde er fortsat et stort 
opmærksomhedspunkt for 
forbundet og kredsen

RAMMEAFTALE MED DE FRIVILLIGE 

ORGANISATIONER

Det såkaldte ”Frivilligcharter”, der se-

nest blev revideret i 2013, angiver nogle 

– om end ret løse – retningslinjer for 

samspillet mellem den professionelle 

og den frivillige indsats. I 2011 blev 

der desuden mellem fagforeningerne 

(blandt andre Socialpædagogerne) og 

de frivillige organisationer indgået en 

rammeaftale for samarbejdet mellem 

ansatte og frivillige. 

 Siden har flere kommuner fulgt op og 

vedtaget mere detaljerede spilleregler 

eller rammer, der bidrager til at skabe 

klarhed over, hvor snitfladen skal være. 

Det gælder blandt andet Odense og Vejle.

SKANSEBAKKEN  

– ET POSITIVT EKSEMPEL

Det er ikke altid uproblematisk, men det 

kan fungere. Det er Skansebakkens pro-

jekt ”Nye relationer – nye fagligheder” 

et eksempel på. Her er socialpædago-

gerne med deres professionelle indsigt 

tovholdere for at skabe relationer mel-

lem de udviklingshæmmede beboere og 

frivillige fra det omgivende samfund. 

Tidligere var de ansatte ofte beboernes 

eneste sociale relation. I dag fungerer 

de i højere grad som dem, der etablerer 

relationen ved at sikre det rette match 

mellem beboer og frivillig, som så udgør 

den. 

 Den socialpædagogiske faglighed er 

blevet omdefineret, men ikke tilsidesat. 

Gevinsten er, at bostedet i hidtil uset 

grad har åbnet sig mod omverdenen, og 

at beboerne har fået mere samvær og 

ekstra livskvalitet ud af det. 

Skansebakkens projekt 

”Nye relationer – nye fagligheder” er et 

eksempel på, at samarbejdet mellem 

professionelle og frivillige kan fungere, 

når det handler om at styrke 

udviklingshæmmede borgeres kontakt 

til omverdenen.
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SIPO-PROJEKTETKREDS LILLEBÆLT PÅ KONGRES 

Socialpædagogerne kongres fandt sted 

4.-6. november 2014 i Nyborg. Det blev 

en god oplevelse, der vidner om et le-

vende medlemsdemokrati i vores orga-

nisation. 

 Ikke mindre end ti af kredsens dele-

gerede tog ordet og bragte en række væ-

sentlige emner op, f.eks. betydningen af 

et aktivt fagligt fællesskab på arbejds-

pladserne, familieplejernes vilkår, al-

dersdiskriminerende regler på arbejds-

markedet og seniorernes indflydelse i 

organisationen. 

FORSLAG OM MERE FLEKSIBLE 

VALGREGLER

Ikke mindst fik vi vedtaget et forslag, 

som indebærer, at hovedbestyrelsen 

skal tage stilling til en mere fleksibel 

måde at vælge tillidsrepræsentanter på. 

Baggrunden er, at de eksisterende reg-

Medlemsdemokratiet 
fungerede
Vores aktive kongresdelegation 
prægede debatten og fik et forslag om 
at se på reglerne for valg af tillids-
repræsentanter vedtaget

ler afskærer mange medlemmer fra at 

deltage i valghandlingen, især på døgn-

området med skiftende arbejdstider. 

Problemet forstærkes af udviklingen 

mod større enheder, hvor medarbejder-

ne er spredt på flere geografisk adskilte 

afdelinger. 

 Forslaget blev stillet af en af vores til-

lidsrepræsentanter, Valther Mathiasen, 

Spurvetoften, og det blev bakket op af 

hele kongresdelegationen. Et flertal i 

hovedbestyrelsen havde indstillet for-

slaget til forkastelse, men alligevel blev 

det vedtaget. Dermed er der banet vej 

for en udvikling af valgreglerne, så de i 

højere grad afspejler virkeligheden for 

mange af vores medlemmer. 

 Det er opløftende, at godt forarbejde 

og saglig argumentation kan gøre en 

forskel – selv på ”højeste sted” i vores 

organisation. 

Heinz Wolf (t.v.), Brian Dybbro 

og Anette Christiansen fra 

Kirkens Korshærs fixerum 

modtog Socialpædagogernes Pris 

på kongressen i 2014. 

Foto: Nils Lund Pedersen

NY ARBEJDSMILJØSTRATEGI

Sammenhængen mellem faglighed og 

arbejdsmiljø var kongressens hoved-

tema, og debatten mundede ud i en ny 

arbejdsmiljøstrategi, som nu skal gøres 

til virkelighed på arbejdspladserne. 

 I Kreds Lillebælt tog vi allerede fat på 

dette arbejde på en temadag for vores 

tillidsrepræsentanter 4. december, kort 

tid efter kongressen. 

LOKALE PRISVINDERE

Socialpædagogernes Pris uddeles hver 

gang, forbundet holder kongres. Den gi-

ves til projekter eller personer, der har 

bidraget til at udvikle socialpædagogik-

ken. Vinderne findes blandt kandidater, 

der er indstillet af de 10 kredse rundt 

om i landet. 

 Vi er stolte af, at prisen denne gang 

gik til en arbejdsplads i Kreds Lillebælt 

– medarbejderne hos Kirkens Korshærs 

stofindtagelsesrum (fixerum) i Odense. 
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SIPO-PROJEKTETSOCIALE SAGER – SYGEDAGPENGEREFORMEN

Flere 
sygemeldinger 
på grund af 
dårligt 
arbejdsmiljø 

Sygedagpengereformen 
sikrer langtidssyge et
 forsørgelsesgrundlag  
– men fører også til 
hurtigere afskedigelse

Kredsen får desværre stadig flere 

henvendelser fra medlemmer, som har 

været nødsaget til at sygemelde sig 

fra deres job. Mange sygemeldinger 

skyldes stress, vold eller trusler og 

dårligt arbejdsmiljø. Kredsens faglige 

konsulenter deltager ofte som bisidde-

re for de sygemeldte ved sygefraværs-

samtaler på arbejdspladsen og ved 

møder på jobcentret, hvis der er tale 

om længerevarende sygeforløb. 

SYGEDAGPENGEREFORM  

PÅ GODT OG ONDT

1. juli 2014 trådte en ny sygedagpenge-

reform i kraft, som sikrer den sygemeld-

te et forsørgelsesgrundlag under hele 

sygdomsforløbet. Konkret sker det ved, 

at sygemeldte, der efter fem måneder 

på sygedagpenge ikke kan få forlænget 

sygedagpengene efter forlængelses-

reglerne, overgår til et jobafklaringsfor-

løb. Her vil de uden tidsbegrænsning 

modtage en ydelse på kontanthjælps-

niveau (ressourceforløbsydelse), som 

er uafhængig af både ægtefælles og 

samlevers indkomst og formue.

 Den sygemeldte vil modtage sin 

sædvanlige løn, så længe vedkommen-

de er ansat hos en arbejdsgiver med 

overenskomst, der giver ret til dette, og 

arbejdsgiveren vil få sygedagpengere-

fusion eller ressourceforløbsydelse.

 Kredsen oplever, at flere arbejds-

givere er begyndt at kalde sygemeldte 

tidligere til omsorgs- og sygefraværs-

samtaler med henblik på at få dem 

hurtigere tilbage på arbejdspladsen 

eller på anden måde blive jobafklaret. 

Den tidligere indsats hænger sammen 

med, at sygedagpengeperioden fra 

1. juli 2014 blev nedsat fra 52 til 22 uger, 

så arbejdsgiveren efter 22 uger får min-

dre i refusion, hvis der ikke er mulighe-

der for at forlænge sygedagpengene.

 Sygedagpengereformen betyder des-

værre også en tendens til, at arbejdsgi-

vere skrider hurtigere til afskedigelse 

af sygemeldte. Det oplever vi blandt 

andet på arbejdspladser i Region Syd-

danmark.

BELASTENDE AFKLARINGSFORLØB

Kredsen oplever også, at langtids-

sygemeldte medlemmer, der bliver 

afskediget og fortsat er sygemeldte, 

bliver ”hængende” i det kommunale 

jobcentersystem i længere tid for at 

blive afklaret i forhold til f.eks. fleksjob 

og førtidspension. Mange skal igennem 

flere virksomhedspraktikker eller andre 

afklaringsforløb for at få deres sag for 

de kommunale rehabiliteringsteams, 

som blev indført i forbindelse med 

Stress, vold, trusler og 

dårligt arbejdsmiljø 

resulterer i et stigende 

antal sygemeldinger. 

fleks- og førtidspensionsreformen  

1. januar 2013. Den lange sagsbehand-

lingstid og de mange afklaringsforløb 

opleves af flere af de berørte medlem-

mer som meget psykisk belastende.

 Vores konsulenter forsøger at hjælpe 

de langtidssygemeldte ved at deltage 

som bisiddere 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.

Sager om 
sygemeldte 
medlemmer 

Kredskontoret har fra 2013 og 

til 30. juni 2015 haft følgende antal 

sager på baggrund af henvendelser 

fra sygemeldt medlemmer: 

2013 88

2014 104

2015 (til 30. juni) 71
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Tillidsrepræsentanterne er utrolig vig-

tige. Først og fremmest for det enkelte 

medlem, der nyder godt af støtten og 

opbakningen fra sin tillidsrepræsen-

tant. Men også for Socialpædagogerne 

og Kreds Lillebælt, da tillidsrepræsen-

tanterne er forbundets og kredsens 

lokale ambassadører dér, hvor det hele 

foregår: på arbejdspladserne. 

 Presset på tillidsrepræsentanterne 

er vokset i takt med de hyppige foran-

dringer på vores arbejdsområde. Bespa-

relser, omstruktureringer og centralise-

ringer har gjort udfordringerne ved at 

SIPO-PROJEKTETTILLIDSREPRÆSENTANTER 

Temadage 
med brændstof til 
tillidshvervet 
Det vigtige rekrutteringsarbejde, 
retten til at ytre sig, arbejdstidsregler og 
meget mere er blevet vendt på 
velbesøgte temamøder for alle kredsens
tillidsrepræsentanter

være tillidsrepræsentant større. Det er 

vigtigt at give tillidsrepræsentanterne 

de bedst mulige betingelser for at fun-

gere. Derfor har vi både i 2014 og 2015 

sat ekstra fokus på dette med to store 

og velbesøgte temamøder med tilbud 

om ny inspiration og nyt brændstof til 

varetagelse af sit tillidshverv. 

HELE KOMPASSET RUNDT 

3. juni 2014 forsøgte vi under over-

skriften ”TR 360°” at komme hele vejen 

rundt om tillidsrepræsentantens rolle:  

•  Hvordan kan kredsen bedst  

muligt bakke den enkelte tillids-

repræsentant op?

•  Hvordan varetager man sit tillids-

hverv mest hensigtsmæssigt i forhold 

til medlemmerne, arbejdspladsen 

organisationen og sig selv? 

•  Hvilke kampe skal kæmpes, og hvilke 

kan vindes? 

ØGEDE KRAV TIL TILLIDS-

REPRÆSENTANTERNE

Omkring 90 tillidsrepræsentanter del-

tog i mødet, som vores TR-udvalg havde 

arrangeret. 

 Blandt oplægsholderne var Pernille 

Christoffersen, dengang 2. forbunds-

næstformand, der fortalte om resul-

taterne af det foregående års store 

medlemsundersøgelse. Den viste, at 

tillidsrepræsentanterne gør en positiv 

forskel, da medlemmer, der er dæk-

ket af en tillidsrepræsentant, er mere 

tilfredse med deres medlemskab end 

dem, der ikke er det. 

 Hun bebudede ligeledes en revision 

af den hidtidige TR-strategi, der skal 

afspejle de øgede krav til tillidsrepræ-

sentanterne som strategiske samar-

bejdspartnere for kolleger, ledelse 

og fagforening på grund af tillidsre-

formen, den nye fagstrategi Social-

pædagogerne i fremtiden og den nye 

arbejdsmiljøstrategi.

BRUG KRÆFTERNE RIGTIGT

Laila Borgvold fra Organiseringsteamet 

i HK Sjælland leverede idéer til, hvor-

dan man som tillidsrepræsentant kan 

medvirke til at fastholde og rekruttere 

medlemmer. Efterfølgende gav hun 

respons på et spørgeskema om udfor-

dringerne som tillidsrepræsentant, som 

deltagerne havde udfyldt på forhånd. 

Hendes vigtigste råd lød: 

 – Brug kræfterne dér, hvor I har 

mulighed for at øve indflydelse. Dvs. på 

kolleger, ledelse og arbejdsplads. Lad 

til gengæld være med at slide jer selv 

op på alt det, I alligevel ikke kan flytte 

med som f.eks. regering, folketing og 

servicelov. Det er noget, jeres forbund 

må tage sig af. Noget tilsvarende 

gælder kommunalbestyrelser, regions-

råd, forvaltninger og budgetter. I kan 

forsøge at påvirke, men det er først og 

fremmest en sag for jeres lokale repræ-

sentanter i fagforeningen. 

 Ole Åkjær fra Reklamebureauet 

Marginal sluttede temadagen med en 

peptalk om synlighed og kommunika-

tion.

 – I skal ikke tænke ud af boksen, men 

tværtimod ind i boksen – til kernen 

og hjertet af, hvad jeres organisation 

handler om. Og så få fortalt kernefor-

tællingen om Socialpædagogerne, lød 

det.

I juni 2014 inviterede 

kredsen for første gang 

til fælles temadag 

med fokus på tillids-

repræsentanternes rolle. 
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Ole Åkjær opfordrede i den forbindelse 

til at tænke nyt og i højere grad bruge 

mulighederne for kommunikation via 

nettet og de sociale medier. 

YTRINGSFRIHED OG SPILLEREGLER 

19. maj i år fulgte vi op med endnu en 

temadag for tillidsrepræsentanterne, 

denne gang med godt 80 deltagere. 

Cathrine de Voss, jurist i Socialpædago-

gerne, holdt oplæg om ytringsfriheden, 

herunder brug af de sociale medier.

 Cathrine understregede, at den 

grundlovssikrede ret til at ytre sig også 

gælder offentligt ansatte, der udtaler 

sig kritisk om forhold på jobbet. Blot 

skal man huske nogle vigtige spille-

regler: At man kun må udtale sig som 

privatperson, at fakta skal være på 

plads, at man ikke må viderebringe 

oplysninger, der er omfattet af tavs-

hedspligt, samt at ens ytringer ikke må 

være ærekrænkende. 

 Selv om man overholder disse spille-

regler, kan man godt komme i klemme, 

hvis man ytrer sig kritisk. 

 En undersøgelse blandt medlemmer 

af Socialpædagogerne i 2014 peger på 

store problemer i form af både sank-

tioner og selvcensur. Cathrine under-

stregede, at der er behov for en bedre 

beskyttelse, så det f.eks. bliver dyrere 

at afskedige folk, der ytrer sig kritisk. 

Den forrige regering var faktisk gået i 

gang og udsendte i foråret en betænk-

ning om de offentligt ansattes ytrings-

frihed. 

WORKSHOPS GAV NY INSPIRATION

Det meste af temadagen var helliget 

en række workshops, hvor tillidsrepræ-

sentanterne kunne blive opdateret om 

arbejdstidsreglerne i kommunerne og 

regionen, om lokale lønforhandlinger 

og om tillidsrepræsentantens rolle i 

MED-systemet og på arbejdspladserne. 

 Ud over de to temadage har Kreds 

Lillebælt også i den forløbne periode 

været på banen med en række andre 

tiltag, der skal understøtte tillidsrepræ-

sentanternes arbejde: Introduktions-

samtaler og -kurser, udviklingssamta-

ler, jævnlige møder i de fem TR-grupper 

samt faglige netværksmøder m.m. 

Kredsens 
tillidsrepræsentanter 
Socialpædagogerne Lillebælts 140 tillidsrepræsentanter 

er fordelt på følgende fem TR-grupper: 

Region Syddanmark 24

Odense  38

Vejle 20

Nord/Vest 
(Fredericia, Assens, Middelfart, Nordfyn) 21

Syd/Øst 
(Kerteminde, Ærø, Langeland, Svendborg, Nyborg, Faaborg-Midtfyn) 37

Tillidsrepræsentantudvalget
Pr. 1. juni 2015

Majbrit Bissgård Jensen, Sydbo Aktiviteten, Region Syddanmark.

Lasse Gredal, De 2 Gårde, Vejle Kommune.

Lisbeth Kaalby, Bostøtte Vest, Odense Kommune.

Sanne Falden, Guldglimt, Middelfart Kommune. 

Karin Povlsen, Ryttervej, Svendborg Kommune. 

Helle Storbank, CFKV, Region Syddanmark, udpeget af kredsbestyrelsen.

Hanne Ellegaard, kredsformand. 

På temadagen i juni 2015 

orienterede jurist Cathrine de Voss 

om de spilleregler, der gælder, 

når man udtaler sig kritisk om 

forhold på jobbet.  
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På grund af besparelser og omstruk-

tureringer har flere kommuner i den 

forløbne periode været på banen med 

krav om færre tillidsrepræsentanter. 

KONFLIKT I ODENSE 

Det gælder blandt andet Odense Kom-

mune, som sidste år forlangte, at der 

på fire arbejdspladser på Ældre- og 

Handicapområdet kun skulle være én 

tillidsrepræsentant hvert sted mod tid-

ligere to. Langvarige lokale forhandlin-

ger endte uden resultat, og sagen – som 

var yderst principiel – blev overtaget af 

forbundet.

 På et tidspunkt optrappede kom-

munen konflikten med et ultimatum, 

hvorefter kredsen inden 1. juni skulle 

meddele, hvem af de to tillidsrepræsen-

tanter på de berørte arbejdspladser, 

der fremover skulle betragtes som hhv. 

tillidsrepræsentant og suppleant. 

 Kredsens reaktion på dette uhørte 

skridt var straks at trække de otte 

tillidsrepræsentanter ud og meddele 

kommunen, at man overtog alle for-

handlinger på de pågældende arbejds-

pladser, indtil sagen var afklaret. 

 26. september blev der holdt et møde 

med kommunen med deltagelse af 

repræsentanter fra forbundet. Her stod 

det klart, at en påtænkt organisations-

ændring på Ældre- og Handicapområ-

det ville betyde en anderledes struktur, 

også på TR-området.

 Samtidig blev det præciseret, at 

tidligere valgte tillidsrepræsentan-

ter kunne fortsætte, som deltagere i 

MED-systemet,  indtil der forelå en ny 

MED-struktur som følge af organisati-

onsændringen.

 Der ligger nu en aftale om, at social-

pædagogerne vælger tillidsrepræsen-

tant for hvert af de områder, hvor der er 

en leder med budgetansvar, og hvor der 

er mere end fem overenskomstansatte. 

Valgene på de forskellige områder er i 

gang, så der foreligger ikke på nuvæ-

rende tidspunkt en endelig opgørelse 

over de valgt tillidsrepræsentanter i 

Ældre- og Handicapforvaltningen.

TR-strukturen under pres 
Flere kommuner stiller krav om 
færre tillidsrepræsentanter

SVÆRE FORHANDLINGER I FREDERICIA

Også Fredericia Kommune har presset 

på for færre tillidsrepræsentanter med 

vanskelige forhandlinger til følge. 

 Der er nu indgået en aftale, hvor det 

lykkedes at fastholde flere tillidsre-

præsentanter på et ledelsesområde. 

Kommunen har omstruktureret på 

Handicap-området, og det kan betyde, 

at aftalen skal genforhandles.

Flere kommuner 

ønsker at minimere 

antallet af 

tillidsrepræsentanter 

i kølvandet på 

omstruktureringer. 

Medlemmer af hovedudvalgene 
Socialpædagogerne Lillebælts repræsentanter i hovedudvalgene er: 

• Assens: Merethe Larsen, Asabo. 

• Fredericia: Hennie Karoline Eriksen, Støttecenter Fyensgade. 

• Faaborg-Midtfyn: Christina Olsen, Bofællesskabet Egeparken 62.

• Kerteminde: Maria Ballard, Briggen.

• Langeland: Kirsten Larsen, Værkstedsgården. 

• Middelfart: Pia Dahl Michelsen, Bofællesskabet Rosenvænget.

• Nordfyn: Per Kragh Jacobsen, Nordfynsværkstedet.

• Nyborg: Lasse Roslev, Bofællesskabet Højbo. 

• Odense: Lotte Kirk Hansen, Ældre- og Handicapforvaltningen. 

• Svendborg: Karin Povlsen, Ryttervej. 

• Vejle: Bente Klausen, Center Vejle. 

• Ærø: Mona Valentin Iskau, Trekløveren Ærøhuset.
 

• Region Syddanmark: Roger Lundberg, Sydbo Aktiviteten.

Aftaler om 
TR-struktur og 
-vilkår

Strukturaftaler

•  Assens (bortset fra Børn og Unge- 

samt PFF-området), Fredericia 

(Handicap), Kerteminde, Lange-

land, Nyborg, Nordfyn (Handi-

cap, Børn og Unge), Svendborg 

(Voksen Handicap, Børn og Unge), 

Vejle (Voksen Handicap, Børn og 

Unge – Vejle Fjord og Fårupgård), 

Ærø (Voksen Handicap, Børn og 

Unge), Region Syddanmark.

Forhåndsaftaler og vilkårsaftaler

•  Forhåndsaftaler om aflønning af 

tillidsrepræsentanter i alle kom-

muner på nær Faaborg-Midtfyn, 

hvor tillidsrepræsentanterne ho-

noreres efter individuelle aftaler.

•  Derudover er der indgået en 

række vilkårsaftaler om tillids-

repræsentanternes aflønning og 

tidsforbrug m.m. 

MED-aftaler

•  MED-aftaler med regionen og alle 

kommuner.
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ARBEJDSMILJØ 

På kongressen i november 2014 vedtog 

Socialpædagogerne en ny arbejdsmil-

jøstrategi.

 Med afsæt i kongrestemaet Arbejds-

miljø og faglighed går hånd i hånd 

fortsætter arbejdet nu med at lave 

handlingsplaner, som skal udmønte 

strategien.

INDSATSOMRÅDER 

Socialpædagogerne vil:

•  synliggøre sammenhængen mel-

lem løsning af kerneopgaven og det 

psykiske og fysiske arbejdsmiljø, 

herunder forbindelsen mellem den 

socialpædagogiske faglighed, kom-

petenceudvikling, etiske retningslin-

jer og arbejdsmiljøet. 

•  arbejde for, at arbejdsmiljørepræsen-

tanternes, tillidsrepræsentanternes 

og ledernes samarbejde styrkes i det 

forebyggende arbejdsmiljøarbejde 

på arbejdspladserne. 

•  styrke de tillidsvalgtes kompetencer 

og handlekraft i både det daglige og 

det strategiske arbejdsmiljøarbejde. 

•  arbejde for at styrke MED- og SU-

repræsentanternes indflydelse i det 

politiske og strategiske arbejdsmiljø-

arbejde i MED og SU. 

•  arbejde for at skærpe ledernes  

fokus på det strategiske arbejds-

miljøarbejde. 

Ny arbejdsmiljøstrategi 
skal udmøntes lokalt 
En overordnet handlingsplan er vedtaget i hovedbestyrelsen

•  arbejde for at styrke og sætte fokus 

på ledernes og mellemledernes 

arbejdsmiljø. 

•  arbejde for, at tillidsrepræsentan-

ter og arbejdsmiljørepræsentanter 

bliver mere opmærksomme på deres 

muligheder for at øve indflydelse på 

den samlede arbejdsmiljøindsats. 

•  søge indflydelse via overenskom-

ster, lovgivning og andre politiske 

aftaler for at forbedre og udvikle 

medlemmernes arbejdsmiljø ved at 

sikre optimale rammer og vilkår for 

udførelsen af kerneopgaven. 

•  arbejde for at skabe tydelige og 

velordnede forhold omkring social-

pædagogers forsikringsforhold, når 

de er på arbejde. 

•  samarbejde med andre organisatio-

ner om styrkelse af arbejdsmiljøind-

satsen på de lokale arbejdspladser. 

•  styrke og forankre arbejdsmiljøind-

satsen i hele organisationen.

Socialpædagogerne nedsatte en poli-

tisk styregruppe og en arbejdsgruppe 

med en medarbejder fra hver kreds 

med henblik på at udarbejde en egent-

lig handlingsplan, som blev drøftet og 

vedtaget på hovedstyrelsens møde i 

juni 2015. Handlingsplanen skal forank-

res på alle niveauer i organisationen.

 På det kommunale område gen-

nemføres fortsat organisations- og 

strukturændringer, som medfører store 

udfordringer og ændringer for de an-

satte i det daglige arbejde. Det påvirker 

også arbejdsmiljøet og øger behovet 

for ekstra fokus på dette område.

OPBAKNING OG OPLYSNING

Socialpædagogerne Lillebælt har i alt 

141 arbejdsmiljørepræsentanter. 

En af måderne at bakke dem op og  

klæde dem på til deres tillidshverv er 

de to årlige temadage (en hel og en 

halv), som kredsen arrangerer. 

De seneste temadage har handlet om 

hhv. Socialpædagogernes store arbejds-

miljøundersøgelse og om konflikthånd-

tering.  

 Kredsen har indgået en ny samar-

bejdsaftale 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.

Arbejdsmiljø repræsentanternes, 

tillidsrepræsentanternes 

og ledernes samarbejde om den 

forebyggende arbejdsmiljøindsats 

skal styrkes.

Påbud om det 
psykiske arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet gennemførte i 2014 

en indsats rettet mod det psykiske 

arbejdsmiljø på døgninstitutioner. 

Også i vores kreds har denne indsats 

medført, at en række arbejdspladser 

har fået påbud eller vejledninger. 

De har typisk handlet om: 

• Vold og traumatiske hændelser.

• Stor arbejdsmængde og tidspres.

• Høje følelsesmæssige krav.

• Mobning.

Arbejdsskadesager 
I beretningsperioden har vi an-
meldt i alt 133 arbejdsskader, der 
fordeler sig således: 

2013  50 

 2014  54

2015 (til 1. juni)  29

Tallene for 2013 og 2014 er reelt 
højere, da en del arbejdsskader kun 
blev registreret centralt. 
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BESKÆFTIGELSESREFORMEN 

Beskæftigelsesreformen, der blev aftalt 

mellem den forrige regering samt Ven-

stre, Konservative og Dansk Folkeparti, 

gik mildt sagt ikke vores vej. 

 Mens reformen åbner nye mulighe-

der for jobrettet uddannelse til både 

faglærte og ufaglærte ledige, gælder 

det ikke for ledige med en mellemlang 

uddannelse, f.eks. sygeplejersker, 

lærere og socialpædagoger. Tværtimod 

mister disse grupper den hidtidige ret 

til seks ugers efteruddannelse, selv om 

vi ved, at relevant jobrettet uddannelse 

for ledige også virker for dem med en 

mellemlang uddannelse, og selv om 

en videreførelse af denne ret kun ville 

have kostet omkring 23 mio. kr. årligt. 

 Desuden levnede den endelige aftale 

om vækstpakke og beskæftigelses-

A-kassen opruster 
for at sikre  
ledige kolleger 
bedst mulig hjælp 
Nye IT-værktøjer 
og flere jobkonsulenter 
er de vigtigste midler

reform ikke plads til den styrkelse af 

a-kassernes rolle, som regeringen lagde 

op til i sit oprindelige udspil til refor-

men. Det ville ellers have givet god me-

ning at overlade indsatsen med at få de 

ledige i job til a-kasserne, da de i kraft 

af deres branchekendskab er de bedste 

til at give deres ledige medlemmer den 

fagnære, kompetente og målrettede 

hjælp, der er brug for til at komme i 

arbejde igen. 

MULIGHEDERNE SKAL UDNYTTES 

OPTIMALT 

Selv om beskæftigelsesreformen ikke 

faldt ud, som vi havde håbet på og 

kæmpet for, vil Socialpædagogerne 

fortsat arbejde for at skabe kvalitet 

og mening i indsatsen for de ledige 

medlemmer. For at kunne leve op til 

dette er der afsat ekstra ressourcer, 

som skal sætte a-kassen i stand til at 

løfte opgaven med at hjælpe de ledige 

medlemmer optimalt. 

 På grund af beslutningen om, 

at uddannelsestilbud skal gå til de 

kortuddannede, er chancerne for at 

få jobcentrene til at godkende ud-

dannelsestilbud til vores medlemmer 

små, men intet skal selvfølgelig være 

uforsøgt. Det, vi primært kan byde 

ind med under det første halve års 

ledighed, er hjælp til at søge nyt job og 

komme i virksomhedspraktik. Bortset 

fra CV-samtalen, som fortsat foregår i 

a-kassen, samt to rådighedsvurderinger 

vil jobcentrene spille hovedrollen. Al-

ligevel vil vi fortsætte med vores fagligt 

Vores jobkonsulenter 

skal så vidt muligt rundt 

på de forskellige 

jobcentre for at deltage i 

fællessamtalerne med 

de ledige medlemmer.
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funderede temamøder om jobsøgning 

og kompetenceafklaring m.m. – men nu 

på frivillig basis. 

 Det er også jobcentrene, der indkal-

der til de såkaldte fællessamtaler, hvor 

den enkelte ledige bestemmer, om re-

præsentanter for a-kassen skal deltage. 

Vi vil gerne deltage i fællessamtalerne, 

da det er her, man tager stilling til med-

lemmets plan for at komme i job igen 

– herunder hvilke tilbud man kan få fra 

jobcentret. 

A-KASSEN SKAL GUIDE OG STYRE MERE 

Allerede ved første møde med det 

nyledige medlem vil a-kassen satse på 

at træffe præcise aftaler om, hvilke job 

den pågældende skal søge. Den stær-

kere styring skal gå hånd i hånd med, at 

vi og vores IT-systemer er i stand til at 

levere den bedste fagrelevante støtte 

til jobsøgning for socialpædagoger.  

 Medlemmerne skal bruge vores nye 

Joblog til dokumentation af deres job-

søgning. Et værktøj, som vi har udviklet 

i sammenhæng med Jobsporet, hvor vi 

har samlet alle relevante job, som vores 

ledige medlemmer kan søge. Jobsporet 

er udviklet i et samarbejde med syv 

andre LO- og FTF-forbund. 

 I det hele taget vil jobformidlingen 

og den fagspecifikke understøttelse 

af medlemmernes jobsøgning blive 

opprioriteret, ikke mindst på temamø-

derne for de ledige. Hele indsatsen skal 

ske i samarbejde med jobcentrene, og 

en central opgave vil være at skabe 

overblik og relevans for de medlemmer, 

der udsættes for beskæftigelsesrefor-

mens eksperimenter. 

KREDSENE SPILLER EN VIGTIG ROLLE 

Kredsene spiller en vigtig rolle i den 

forstærkede indsats for de ledige 

medlemmer. Det gavner vores arbejds-

marked, når kredsene hjælper med at 

gøre arbejdspladserne opmærksom på 

mulighederne for at få kvalificerede 

vikarer og økonomisk støtte til opkva-

lificering af medarbejdere. Det er f.eks. 

relevant at tage op under arbejdsplads-

besøg samt på tillidsrepræsentant- og 

ledergruppemøder. Når arbejdsplad-

serne tager arbejdsløse nyuddannede 

og andre i virksomhedspraktik, giver 

det dem også mulighed for at udvide og 

kvalificere deres rekrutteringsgrund-

lag.

 Kredsene har også gavn af at deltage 

i møder med de ledige medlemmer, 

som på den måde får indblik i kredsens 

og forbundets virksomhed, samspillet 

mellem a-kassen og kredsen, og hvad 

de kan bruge deres fagforening til i en 

ledighedsperiode. Kredsen får på sin 

side et større indblik i ansættelsespro-

cedurerne rundt omkring, og hvordan 

ansøgerne bliver behandlet. Der er 

også mulighed for at få indblik i nye 

jobområder, hvor de socialpædagogi-

ske kompetencer kan komme i spil. Det 

hænger godt sammen med udviklings-

projektet under Socialpædagogerne i 

fremtiden. 

EKSTRA RESSOURCER 

En del af de ekstra ressourcer til den 

forstærkede indsats for de ledige 

medlemmer er gået til IT-udvikling. 

Det overordnede mål har været, at de 

ledige skal kunne tilgå alt, hvad der er 

relevant for dem, via forbundets hjem-

meside, samt at det fungerer og virker 

professionelt. 

 De fleste midler – 900.000 kr. i 2015 – 

er gået til ansættelse af ekstra jobkon-

sulenter. Det skyldes, at de fremover i 

højere grad kommer til at arbejde 

”i marken” frem for på kredskonto-

ret og alt i alt skal bruge mere tid til 

transport og til at løse opgaven: Dels de 

mange fællessamtaler, som jo foregår 

i jobcentrene og kræver stor forbere-

delse, da de foregår på individuel basis. 

Dels den tættere kontakt til arbejds-

pladserne omkring jobformidling og 

etablering af virksomhedspraktik og 

jobrotation. 

 For at ruste jobkonsulenterne til de 

nye opgaver er der også afsat ressour-

cer til uddannelse og kompetenceud-

vikling. 

Kredsformand Hanne Ellegaard: 

– Socialpædagogerne vil 

fortsat arbejde for at skabe 

kvalitet og mening i indsatsen for 

de ledige medlemmer.  
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Ledigheden blandt medlemmer af 

Kreds Lillebælt er glædeligvis faldet i 

den forløbne periode. Fra en ledigheds-

procent betydeligt over landsgennem-

snittet i foråret 2013 er ledigheden nu 

kommet ned på et niveau, der svarer 

nogenlunde til ledigheden på landsplan 

(se tekstboks).

 Det stemmer godt overens med, 

at der generelt slås flere job op i hele 

kredsen. Desuden oplever vi generelt et 

bedre flow i forhold til medlemmer, der 

kommer i arbejde. Det gælder både for 

Jobsituationen 
er blevet 
bedre 
Færre ledige, 
flere job at søge 
– og lettere 
for dimittender 
og seniorer at 
komme i arbejde

LEDIGHED dimittender og seniorer, som tidligere 

kunne have svært ved at få et job. For 

dimittenderne på grund af manglende 

erfaring, og for seniorerne, fordi de blev 

betragtet som ”for dyre” at ansætte – 

eller blev vraget, fordi de nærmede sig 

efterlønsalderen. 

MEDLEMMER I RISIKO FOR  

AT MISTE DAGPENGENE

Dette ændrer dog ikke på, at en del af 

vores ledige medlemmer fortsat står i 

risiko for at miste dagpengeretten. 

 De seneste tal er fra maj 2015. Her 

modtog 247 ledige medlemmer ydelser 

fra a-kassen. Heraf fik 19 arbejdsmar-

kedsydelse, mens 228 fik dagpenge. 

I hele landet fik 100 medlemmer 

arbejdsmarkedsydelse, mens 1.602 fik 

dagpenge. Kredsens andel af medlem-

mer på arbejdsmarkedsydelse er altså 

relativt stor.

 20 medlemmer i Kreds Lillebælt 

står til at miste retten til dagpenge i 

perioden frem til oktober 2015, da de i 

maj havde brugt mellem 78 og 102 uger 

af deres dagpengeret. 

Færre 
afskedigelses-
sager 
Kredsen har i denne beretningsperiode 

mærket en nedgang i antallet af afske-

digelser og fratrædelsesaftaler.

 En række arbejdspladser – på både 

det kommunale og regionale område – 

har gennemført besparelser på grund 

af nedskæringer og besparelser eller 

nedgang i antallet af brugere, men ikke 

i samme omfang som tidligere. Ned-

skæringer og besparelser er også flere 

steder gennemført ved naturlig afgang 

frem for afskedigelser.

 Flere medlemmer har fået varslet 

væsentlige vilkårsændringer i deres 

ansættelsesforhold. Det vil sige, at de 

er blevet påtænkt opsagt med deres 

individuelle opsigelsesvarsel fra deres 

nuværende stilling og samtidig tilbudt 

genansættelse på de ændrede vilkår. 

De væsentlige vilkårsændringer drejer 

sig typisk om ændringer i arbejdstiden 

eller opsigelse af et fast arbejdstidsbe-

stemt ulempetillæg med efterfølgende 

overgang til honorering af ulemper 

efter vores arbejdstidsaftale.

 I opgørelsen nedenfor indgår også 

afskedigelser og fratrædelsesaftaler i 

forbindelse med medlemmers længe-

revarende sygdom eller tjenstlige for-

hold. Desuden indgår medlemmer, der 

har fået varslet og accepteret væsent-

lige vilkårsændringer og dermed ikke er 

fratrådt.

 Fratrædelsesaftalerne er hovedsage-

ligt indgået ved afskedigelser, hvor der 

er aftalt fristilling i opsigelsesperioden, 

f. eks. i forbindelse med sygdom og 

tjenstlige forhold, men også i enkelte 

tilfælde ved afskedigelser på grund af 

besparelser og tilpasninger af organisa-

tionen.

På grund af den 

forkortede 

dagpengeperiode 

risikerer flere ledige 

medlemmer at falde 

ud af dagpenge-

systemet. 

UDVIKLINGEN I LEDIGHEDEN
Socialpædagogerne Lillebælt

  Marts 2013 Marts 2014 Marts 2015

Antal medlemmer berørt af ledighed 323 288 269

Procent omregnet til fuldtidsledige 4,86 4,18 3,77

Socialpædagogerne på landsplan

  Marts 2013 Marts 2014 Marts 2015

Procent omregnet til fuldtidsledige 3,58 3,18 3,63

Kilde: Socialpædagogernes a-kasse. Ledige i løntilskudsjob er ikke medregnet. 

2013

2014

2015 

(til 30.juni)

Af-
skedigelses-
sager

180

166

79

Antal sager, 
hvor der er 
indgået
fratrædelses-
aftaler

31

35

7 
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LEDERSEKTIONEN SENIORSEKTIONEN

Et fælles forum 
for alle med 
ledelsesansvar
Den målrettede indsats for at 
komme i kontakt med nyansatte ledere 
og mellemledere er styrket

I sin nuværende grundform har  

Ledersektionen fungeret siden foråret 

2008 – både lokalt i Kreds Lillebælt og 

centralt i regi af Landsledersektionen. 

Det vil sige som fælles forum for ledere 

og mellemledere.

 Ledersektionen i Kreds Lillebælt 

står bag arrangementer – selvstændigt 

eller sammen med andre kredse og 

organisationer – rettet mod ledere og 

mellemledere. Arrangementerne er 

velbesøgte, men indimellem med plads 

til yderligere deltagere. 

 I vinter holdt vi eksempelvis et fælles 

arrangement med Kreds Sydjylland 

med så stor succes, at der var venteli-

ste til arrangementet.

VI VIL MERE

På sidste årsmøde fik lederarbejdet et 

nyt fundament med lederplatformen, 

efter at den var blevet vedtaget i Social-

pædagogernes hovedbestyrelse. 

LEDERSEKTIONENS BESTYRELSE 

Holger Torp (centerleder, Kobbelgården, Fredericia Kommune – formand). 

Trine Maria Jørgensen (afdelingsleder, Bredballe Bofællesskaber, Vejle Kom-

mune – næstformand). Hanne Akstrup (afdelingsleder, Låddenhøj, Region 

Syddanmark). Ulla Leth (centerleder, Lindegården, Odense Kommune). 

Elsa Høher Lind (afdelingsleder, UngNu, Middelfart Kommune). Susan Linnet 

(afdelingsleder, Børnehusene Stjernen, Region Syddanmark). Birgit Søgren 

Nielsen (forstander, Lunden, Faaborg-Midtfyn Kommune). Inge Vester 

(afdelingsleder, Bo og Aktiv, Faaborg-Midtfyn Kommune). Hanne Ellegaard 

(kredsformand, Socialpædagogerne Lillebælt – bestyrelsesmedlem uden 

stemmeret).

Lederplatformen giver os fremadrettet 

mulighed for et fortsat godt arbejde for 

ledergrupperne i Socialpædagogernes 

Landsforbund. Vi arbejder målrettet på 

at komme i kontakt med alle nyansatte 

ledere og mellemledere for at orientere 

om vores muligheder for at servicere 

dem. Omvendt er det selvfølgelig en 

mulighed for alle ledere at kontakte os.

NETVÆRK MED MERE

Ved vores arrangementer er der mulig-

hed for at danne netværk ud over egen 

kommune eller region. Socialpæda-

gogerne udgiver også nyhedsbreve til 

ledere – lokalt og centralt.

 Desuden er der mulighed for ano-

nyme henvendelser til en ”døgndæk-

ket” centralt placeret psykologtjeneste.

Tjek www.socialpædagogerne/

lillebælt.dk, eller kontakt en af os i 

Ledersektionens bestyrelse.

SENIOR- 
SEKTIONENS 
BESTYRELSE

Didde Lyneborg (formand), 

Hanne Vacher, Finn Saaby, 

Kurt Rasmussen, 

Jes Bruno Jensen samt 

Hjørdis Johansen og 

Bodil Røn Winkel.

God opbakning 
til aktiviteterne
– Og begyndende samarbejde 
på tværs af kredsene 

Seniorerne i Kreds Lillebælt har været 

aktive og deltaget i mange aktiviteter, 

og bestyrelsen er glade for opbaknin-

gen til de forskellige gøremål. Selv-

følgelig kan bestyrelsen ikke dække 

alles behov, men forsøger at opfylde 

medlemmernes ønsker i den udstræk-

ning, det er muligt. 

 Jo mere du deltager i aktiviteterne, 

des mere får du for dit kontingent, og 

Seniorsektionen har som mål at  få 

aktiveret så mange af kredsens ældre 

medlemmer som muligt. 

 Seniorsektionens formand er blevet 

valgt til talsmand for de 10 kredses se-

niorer, og det er meningen, at formæn-

dene skal arbejde sammen om aktivite-

ter for  seniormedlemmerne på tværs af 

landet. Samarbejdet er så småt ved at 

komme i gang, og seniorerne i Kreds 

Lillebælt har haft deltagere med fra 

Kreds Storstrøm til nogle arrangemen-

ter.

 Seniorsektionens arrangementer 

bliver løbende annonceret i kredsens 

nyhedsbrev samt på kredsens hjemme-

side og www.lillebaeltseniorer.dk.
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Sidste år sluttede formanden for 

familieplejeudvalget sin årsberetning 

med ordene: ”Vi er både-og og hverken 

enten-eller”. Sådan er det stadig, men 

noget er der sket. F.eks. har familie-

plejerne nu fået mulighed for at for-

sikre sig selv med en pensionsordning 

hos PKA. 

 Familieplejeudvalget forfølger fort-

sat sine drømme om familieplejerne 

som faggruppe, men drømme bliver 

ikke altid opfyldt over natten eller i 

løbet af to år. Familieplejerne drøm-

mer om og kæmper stadig for deres 

værdighed som familieplejere og for 

anerkendelse af deres faglighed. En 

overenskomst, udbetaling af deres 

velfortjente feriepenge og pension på 

linje med andre faggrupper er fortsat 

FAMILIEPLEJERNE

Familieplejerne 
drømmer fortsat  
om bedre 
arbejdsforhold 
Det nye socialtilsyn har 
været en af periodens vigtigste 
begivenheder

vigtige punkter. Sikring i tilfælde af 

kritisk sygdom eller arbejdsskader er 

også et naturligt krav. Familieplejerne 

drømmer kort sagt fortsat om ordent-

lige arbejdsforhold. 

SOCIALTILSYN KAN LØFTE  

FAGLIGHEDEN 

Der har i den forløbne periode været 

stor opmærksomhed og aktivitet 

omkring familieplejeområdet, både i 

og uden for Socialpædagogerne. En af  

de vigtigste begivenheder var det nye 

socialtilsyn, som enhver familieplejer 

mærker lige nu og her. Håbet er, at 

tilsynet kan bidrage til at løfte familie-

plejernes faglighed, og at der bliver set 

med professionelle øjne på, hvad de 

arbejder med.

Tilsynet har virket som at være til 

eksamen på et nyt område, der ellers er 

familieplejernes daglige liv og 

arbejde. Her har Socialpædagogerne 

virkelig været ”på” for familieplejerne. 

De oplever, at de er blevet hørt hele 

vejen op gennem systemet, da de 

gjorde opmærksom på problemer med 

udformningen af godkendelsesskema-

erne, og det førte til relevante ændrin-

ger (se tekstboks).

BOG OM SVIGT – OG EN ULYKKELIG SAG 

Der har på godt og ondt været refleksio-

ner i hele landet over Elin Søndergaards 

og Joan Schrøders bog ”Svigtet ingen vil 

se”. Familieplejerne har også opmærk-

somt fulgt sagen om tvangsfjernelse 

af to plejebørn, og der var knap 200 til 

Familieplejerne hilser 

det nye socialtilsyn velkommen, 

da det kan bidrage til at styrke 

fagligheden på området. 
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demonstration i Odense, hvor Social-

pædagogernes landsformand Benny 

Andersen talte om familieplejernes 

generelle udfordringer. 

 Faglig sekretær Poul Erik Pedersen 

skrev i juli 2013 en kronik til aviserne, 

der argumenterede for, at familieple-

jen bør styrkes. Filmen ”Blodets bånd” 

(november 2013) har også været et 

stort emne i forhold til fagområdet, og 

filmen blev blandt andet vist på  

Christiansborg.

 På familieplejernes dag 1. september 

2014 fortalte psykolog Malene Hinrich-

sen under overskriften ”Kærlighed er 

godt – men ikke godt nok” om arbejdet 

med socialt truede og omsorgssvigtede 

børn. Mange medlemmer deltog også i 

familieplejernes temadag i efteråret.

AKTIV DELTAGELSE I CAFÉMØDERNE 

Der har været god tilslutning til 

familieplejernes café-møder, og de, 

der kommer, deltager aktivt. Det er glæ-

deligt, for aktive medlemmer er med 

til at højne fagligheden på området. 

Emnerne har været: 

Kritik af godkendelsesskemaer virkede 

Alle generelt godkendte plejefamilier skulle regodkendes i forbindelse med 

etableringen af det nye socialtilsyn og har derfor haft besøg af tilsynet. 

 Disse besøg medførte blandt andet, at flere plejefamilier stillede spørgs-

mål til nogle punkter i de nye godkendelsesskemaer. Kreds Lillebælt fik lige-

som andre kredse henvendelser fra plejefamilier, der stillede sig uforstående 

over for Socialstyrelsens godkendelsesskemaer.

 Det handlede især om, hvilke oplysninger der skulle gives om famili-

ens økonomiske forhold. Det fremgik af skemaet, at man blandt andet skulle 

give oplysninger om gæld og formue.  Da årsopgørelsen skulle vedlægges, 

blev det opfattet som unødvendige særskilte oplysninger. Et andet emne var 

samtykkeerklæringerne, hvor det var uklart for plejefamilierne, hvem der 

skulle give samtykke, og hvad der skulle gives samtykke til.

 Forbundet tog i februar måned 2014 kontakt til og gik i dialog med Social-

styrelsen, og styrelsen tilkendegav mundligt, at de godt kunne se, at skema-

erne forekom uklare. Forbundet skrev til Socialstyrelsen og anmodede om 

en skriftlig tilkendegivelse om, hvilke krav der stilles til oplysninger om øko-

nomi, samt hvad samtykkeerklæringerne indebærer. I november 2014 rettede 

Socialstyrelsen godkendelsesskemaerne til og imødekom dermed forbun-

dets indvendinger.

Familiepleje-
udvalget

Susanne Cort (Vonge, formand 

og medlem af Familieplejernes 

Landsudvalg), Anette Bækgaard 

(Vejle), Mette Baagø (Odense), 

Bjarne Clemmensen (Ringe), 

Connie Dreyer (Odense), May 

Britt Frydendahl (Tørring), 

Morten Lyngaa-Brix (Bagenkop), 

Ulla Nielsen (Faaborg), faglig 

konsulent Maj-Britt Kjærgaard 

Rasmussen, faglig sekretær Poul 

Erik Pedersen. 

•  Ea Krassel fortalte historien ”Fra 

brændt barn til universitetsuddan-

net – At leve livet helt, når barndom-

men kun har været halv”.

•  Bjarne Clemmensen og Vibeke Vexø 

stod for temaet ”Vi kigger på os 

selv”, hvor der blev reflekteret over 

vores medlemmer i kredsen. 

•  Jurist Cathrine de Voss og socialfag-

lig konsulent Tore Kargo fra forbun-

det fortalte om, hvilke sager vores 

fagforening kan yde juridisk bistand 

til. Der blev også talt om magtanven-

delse.

•  ”Sandplay” ved Susanne Wich.

•  ”Forældresamarbejde” ved social-

konsulent Susanne Faurchou. 

• ”Skyggebørn” ved Elene Fleischer. 

Forhandlercaféerne med fokus på 

forhandling af plejekontrakter havde 

også stor tilslutning. Gode aftaler giver 

arbejdsglæde og glade familieplejere. 

Det får deres drenge og piger også gavn 

af.

 Temaet på landsmødet i 2014 på 

Hotel Faaborg Fjord var ”Børn med 

komplekse behov og problemstillinger 

i familiepleje”. Daværende socialmi-

nister Manu Sareen var inviteret, men 

udeblev. I år 2015 bliver emnet  for 

landsmødet ”Familieplejernes arbejds-

miljø”.

GRUND TIL FAGLIG STOLTHED 

Familieplejerne er kolleger og med-

lemmer af Socialpædagogerne. Og de 

er børnenes eksperter i det daglige 

arbejde. De er en hårdt arbejdende 

faggruppe, som udfører opgaver, der 

rækker langt ud over ”en ekstra plads 

ved spisebordet”. Derfor kan de godt 

være  stolte af deres indsats.

 Det arbejde, der bliver gjort for 

familieplejerne i Socialpædagogerne, 

er med til at højne familieplejernes fag-

lighed og synlighed, og familieplejerne 

oplever den fælles aktive indsats for af 

løfte arbejdsområdet som en styrke. 
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KREDSBESTYRELSE OG KREDSKONTOR 

I de seneste tre perioder har vi 

investeret mange ressourcer og kræfter 

i at få kredsen og dens politiske 

ledelse – kredsbestyrelsen – til at fun-

gere optimalt. 

 Det har resulteret i en både velfun-

gerende og engageret kredsbestyrelse, 

hvilket blandt andet kommer til udtryk 

ved, at samtlige medlemmer er villige 

til at modtage genvalg på den kom-

mende generalforsamling – ligesom de 

var det i 2013. 

Bestyrelse 
med 
kontinuitet 
og 
erfaring
Socialpædagogerne Lillebælt 
har en sammentømret 
kredsbestyrelse med opmærk-
somhed på den skrøbelige 
balance mellem rutine og 
selvtilstrækkelighed 

FULDT FOKUS PÅ OPGAVEN

En sammentømret og rutineret kreds-

bestyrelse betyder, at vi som kreds 

kan ”rykke” hurtigt og effektivt. Der er 

fuldt fokus på opgaven frem for intern 

positionering og magtbalance. 

 Synergien i kredsens politiske 

ledelse giver også hovedbestyrelses-

medlemmerne tryghed og styrke til de 

beslutninger, der skal tages i hovedbe-

styrelsen.

 Og synergien virker ikke som en 

sovepude. Kredsformand og forret-

ningsudvalg oplever ikke, at de bare 

kan beslutte og bestemme. Kredsbe-

styrelsen er en aktiv, politisk tænkende 

bestyrelse med mange holdninger og 

input – en bestyrelse, der ønsker ejer-

skab til beslutningerne. 

ÅBENHED OG DIALOG

Kredsbestyrelsen er meget opmærk-

som på, at der er en skrøbelig balance 

mellem rutine og effektivitet på den 

ene side og selvtilstrækkelighed på den 

anden.

 Det er utrolig vigtigt, at kredsbesty-

relsen med sloganet Meget mere vi in 

mente er i en vedvarende åben dialog 

med omgivelserne – arbejdspladserne 

og medlemmerne – frem for at lukke sig 

om sig selv og virke ekskluderende.

Kredsbestyrelsen
Kredsbestyrelsen består p.t. af følgende medlemmer: 

Hanne Ellegaard Pedersen, kredskontoret, formand. *) 

Poul Erik Pedersen, kredskontoret, faglig sekretær og næstformand. *) 

Roger Lundberg, Sydbo Aktiviteten, Region Syddanmark, kasserer. *) 

Lotte Kirk Hansen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune. *)

Tina Frydenlund, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Region Syddanmark.

Bente Klausen, Center Vejle, Vejle Kommune. 

Peder Larsen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune. 

Valther Mathiasen, Spurvetoften, Vejle Kommune. 

Jesper Leschly Pedersen, Behandlingspsykiatrien, Odense, Region Syddanmark. 

Thomas Petersen, De 2 Gårde, Vejle Kommune. 

Torben Monberg Schiermer, Center Døgn, Vejle Kommune. 

Helle Storbank, CFKV, Region Syddanmark. 

Anne-Dorthe Tuemose, Skansebakken, Vejle Kommune. 

Louise Lisbjerg Thomsen, PLS-repræsentant. 

Anne Mette Storgaard Mikkelsen, 1. suppleant, Kobbelgaarden, 

Fredericia Kommune.

*) Medlemmer af Socialpædagogernes hovedbestyrelse. 

Klager siden sidst
 
På kredskontoret har vi fokus 

på at servicere medlemmerne 

bedst muligt og undgå fejl. 

  I den forløbne generalforsam-

lingsperiode har vi modtaget 

én klage.

Tania Cortes 

– ny sekretær. 

Ny medarbejder 
i sekretariatet 

Da Maj-Britt Kjærgaard Rasmussen har 

fået nye udfordringer på kredskontoret 

som faglig konsulent, har vi ansat Tania 

Cortes som ny sekretær. 

 Tania kommer fra en stilling som kon-

torassistent i et VVS-firma, hvor hun har 

været ansat i 12 år og var ansvarlig for 

bogholderiet – de seneste fem år som 

fleksjobber. 

 Tania har kredsens økonomi som sit 

hovedområde, men I kan også træffe 

hende på telefonen, og Tania vil som de 

øvrige sekretærer have en del andre ad 

hoc-opgaver.
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Overskriften er hentet fra LO-fagbevæ-

gelsens markering af 1. maj 2015, men 

den gælder i lige så høj grad det daglige 

samarbejde i LO-fagbevægelsen, som 

Socialpædagogerne Lillebælt deltager 

aktivt i. 

 Ved årets 1. maj-festligheder var 

hovedtemaerne, hvordan vi fastholder 

den danske aftalemodel, og hvordan 

vi fastholder og styrker velfærden og 

sammenhængskraften i vores samfund. 

Det var ligeledes et hovedtema i den 

efterfølgende valgkamp op til Folke-

tingsvalget i juni.  

STIGENDE TILSLUTNING 

Noget tyder på, at krisetider og mod-

vind styrker sammenholdet. I hvert fald 

har vi oplevet stigende tilslutning til 

1. maj-arrangementerne i både 2014 og 

2015. Det gælder både vores eget 

1. maj-møde på kredskontoret, den 

efterfølgende fælles 1. maj i Odense 

samt de øvrige LO-arrangementer rundt 

om i kredsen – blandt andet i Middel-

fart, Svendborg, Fredericia og Vejle. 

 Ved 1. maj i Odense er der tradition 

for, at kredsen samler ind til Internatio-

nal Børnesolidaritet. Det indbragte i år 

et rekordstort beløb på omkring 5.000 

kr. svarende til, hvad vi plejer at bevilge 

til formålet på kredsens årlige general-

forsamling. 

PRESSET FORTSÆTTER

Som bekendt blev 1. maj-forhåbninger-

ne om et godt valg for fagbevægelsen 

ikke opfyldt. Med nulvækst som rege-

ringsparole går vi – og vores fag – hårde 

tider i møde. 

 Det gør det endnu mere påkrævet, 

sammen med den øvrige fagbevægelse, 

at forsvare såvel velfærden som de 

overenskomstmæssige rettigheder, der 

må forudses at komme under yderli-

gere pres i den kommende tid. 

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 

Stærkere sammen 
Kreds Lillebælt er en aktiv del af fagbevægelsen 
– både til fest og i hverdagen 

Tværfagligt samarbejde 
Socialpædagogerne Lillebælt er repræsenteret og deltager aktivt i en række 

faglige sammenhænge. 

 I Region Syddanmark samt i Odense, Middelfart, Fredericia og Vejle kom-

muner deltager kredsen i det lokale KTO-samarbejde sammen med de øvrige 

organisationer, der har overenskomster med det offentlige arbejdsmarked.

 Vi mødes kontinuerligt og holder fokus på vilkårene for medarbejdere i re-

gionen og kommunen, blandt andet via møder med borgmestrene og dialog 

med de enkelte forvaltninger.

 På den måde er vi med til at understøtte vores repræsentanter i MED-syste-

met og styrke dialogen og indflydelsen på de politiske dagsordener.

Andre samarbejdsrelationer

•  Hovedudvalgene i regionen og i alle vores 12 kommuner  

(i kraft af vores LO-medlemskab).

• LO-sektionernes kommunalpolitiske udvalg.

•  KOS (Kommunale Organisationers Samarbejde i Odense),  

KOM (Kommunale Organisationers samarbejde i Middelfart),  

KOF (Kommunale Organisationers samarbejde i Fredericia),  

ROS (Regionale Organisationers Samarbejde) i Region Syddanmark.

• Alle møder i forhandlingsorganerne i kommunerne vedrørende MED.

• LO-Fyn (Hanne Ellegaard og Poul Erik Pedersen). 

•  LO-Vejle (Hanne Ellegaard), LO-Sydfyn (Roger Lundberg og  

Poul Erik Pedersen) og LO-Vestfyn  

(tillidsrepræsentant Merete Larsen, Pilebakken).

• RAR Fyn (Roger Lundberg).  *)

*)  RAR Fyn er et af de to regionale arbejdsmarkedsråd i Region Syddanmark. 

Det andet er RAR Sydjylland. 

Kreds Lillebælt oplever 

stigende tilslutning til 1. maj. 

Ved årets 1. maj-fest i Vejle 

deltog LO-formand 

Harald Børsting – her sammen 

med kredsformand 

Hanne Ellegaard, der også er 

formand for LO Vejle. 
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DET FREMTIDIGE ARBEJDE 

Fagstrategien 
bliver en vigtig 
ledetråd 
Den fortsatte udmøntning af 
Socialpædagogerne i fremtiden 
bliver hovedemnet for den 
kommende generalforsamlingsperiode, 
men også implementering af 
Overenskomst 2015 skal prioriteres

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN 

Socialpædagogerne i fremtiden er et 

projekt, der er besluttet på kongressen 

i 2012, og som løber frem til kongressen 

i 2020. 

 Hermed sætter forbundet fokus på 

at fastholde og udvikle nuværende og 

nye arbejdsområder for socialpæda-

gogerne – ikke mindst med fokus på at 

fastholde og vedligeholde socialpæda-

gogisk ledelse af arbejdspladserne.

 Overordnet er det besluttet at kon-

centrere indsatsen om fire af de i alt ti 

vedtagne faglige pejlemærker: 

• Et menneskeligt netværk.

• Nationale mål og høj kvalitet.

• Fagligt stærke miljøer.

• Fleksibilitet og tryghed.

Pejlemærkerne er alle nærmere be-

skrevet i pjecen ”Socialpædagogerne i 

fremtiden – Faglige mål og handlings-

plan 2013-2015”. 

Bevilling sætter turbo på arbejdet. 

I foråret 2015 besluttede hovedbesty-

relsen af fordele 8 mio. kr. til kredsene, 

så vi kan sætte turbo på arbejdet med 

at udmønte fagstrategien lokalt til 

gavn for medlemmerne. I perioden 

2015-16 får Kreds Lillebælt 939.500 kr.

af disse midler. 

 Den afgående kredsbestyrelse har 

lagt en plan for dette arbejde med 

følgende hovedpunkter: 

Kommunikation. Arbejdet med at 

udfolde den vedtagne kommunikati-

onsstrategi skal fortsætte. Vi skal holde 

fokus på faget, på synliggørelse af det 

faglige arbejde og ikke mindst udnyt-

telsen af nye kommunikationskanaler. 

 Vi skal fortsat udsende nyhedsbreve 

og pressemeddelelser, men også ar-

bejde på at optimere hjemme- og Face-

booksiden samt afholde webinarer. 

Arbejdsmiljø. På kongressen i 2014 blev 

det vedtaget, at der skulle gøres en 

særlig indsats for arbejdsmiljøet, også 

lokalt. 

 Vi skal blandt andet styrke og mål-

rette arbejdsmiljørepræsentanternes 

uddannelse og kompetenceudvikling 

i forhold til det socialpædagogiske 

område, etablere netværk for arbejds-

miljø- og tillidsrepræsentanter og 

holde fælles temadage for arbejdsmil-

jørepræsentanter, tillidsrepræsentan-

Fastholdelse og hverv-

ning af medlemmer skal 

fortsætte, herunder 

detektivarbejdet med 

at finde potentielle nye 

medlemmer på mindre 

som større, ukendte 

som kendte arbejds-

pladser.
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ter og ledere. Vores arbejdsmiljø- og 

tillidsrepræsentanter skal i fællesskab 

sætte arbejdsmiljø på dagsordenen ved 

personalemøder, og arbejdsmiljørepræ-

sentanterne skal tænkes ind i forbin-

delse med tillidsrepræsentantens 

møde med ledelsen. 

Fag-faglige medlemsmøder. Dette pro-

jekt blev sat i søen af kredsbestyrelsen 

i 2014. En arbejdsgruppe bestående af 

tre kredsbestyrelsesmedlemmer, den 

faglige sekretær og en faglig konsulent 

er klar til at fortsætte arbejdet. 

 De hidtil afholdte møder har været 

velbesøgte, og målet vil fortsat være at 

udbyde attraktive og relevante møder. 

Der er masser af emner, vi kan tage op, 

f.eks.: Dilemmaet at varetage borgernes 

interesser og samtidig være ”samfunds-

forvaltere”, samarbejde med pårøren-

de, kernefagligheden og samarbejdet 

med andre faggrupper, vidensbaseret 

pædagogik, inklusion, relationsarbejde, 

skriftlighed og dokumentation. 

Tillidsreformen. Arbejdet med at 

implementere tillidsreformen i vores 12 

kommuner skal fortsætte. 

 Målet er at få etableret en indgang 

til de 12 kommuner samt regionen, 

så et hold bestående af kredsforman-

den, den faglige sekretær og en faglig 

konsulent får mulighed for at besøge 

samtlige kommuner og regionen. 

 Dagsordenen for dialogmøderne 

med ledende politikere og embeds-

mænd, som vi satser på at få i stand, 

skal være socialpolitikken, socialpæ-

dagogernes kompetencefelt og status 

for implementering af tillidsreformen. 

Socialpædagogernes sociale indeks kan 

være et redskab i arbejdet. 

Særlige stillinger. Ved at sætte fokus 

på de mindre nicheområder i kredsen 

er målet at kortlægge flere og mindre 

arbejdspladser, der har socialpædago-

ger ansat. 

 Målet er at få et præcist billede af, 

hvor og hvor mange medlemmer vi 

har på overenskomsten. Derefter vil vi 

arrangere særlige medlemsmøder for 

denne gruppe med henblik på at finde 

ud af, hvordan vi kan støtte dem i for-

hold til løn- og ansættelsesvilkår samt 

de særlige faglige udfordringer, de står 

over for. 

Psykiatri. Afdækningen af mulighe-

derne for ansættelse af flere socialpæ-

dagoger inden for psykiatrien (behand-

lings-, social- og lokalpsykiatrien) i 

kommuner og region skal fortsætte. 

Jobcentrene. Der er i dag ansat meget 

få socialpædagoger i jobcentrene – 

omkring 20 i hele kredsens område. Det 

er ikke desto mindre vigtigt, at vi gør en 

indsats for, at disse medlemmer føler 

sig tilgodeset af deres organisation.

 Efter en kortlægning af området vil 

vi forsøge at ramme målgruppen med 

tilbud om assistance ved lønforhand-

linger, afdækning af behov for kompe-

tenceudvikling, et fag-fagligt medlems-

møde samt arbejdspladsbesøg. 

Organisering. Fastholdelse og hverv-

ning af medlemmer skal fortsætte, 

herunder detektivarbejdet med at finde 

potentielle nye medlemmer på mindre 

som større, ukendte som kendte ar-

bejdspladser. 

 Samtlige organiseringsprojekter skal 

have et indbygget mål. Derudover skal 

vi også i det daglige arbejde holde fo-

kus på og udvikle nye idéer til, hvordan 

vi gør medlemskab af Socialpædago-

gerne attraktivt for målgruppen. 

Den lokale overenskomststrategi

Vi vil på generalforsamlingen fremlæg-

ge og vedtage en strategi for kredsens 

arbejde med den nyligt indgåede 

overenskomst. 

 Derefter er det op til den nye 

kredsbestyrelse at forfølge strategien. 

Som i de foregående perioder vil det 

blandt andet handle om lokale lønfor-

handlinger, men også om at sikre, at de 

nye og forbedrede arbejdstidsregler 

i kommunerne og i regionen bliver 

fulgt. Desuden skal det sikres, at vores 

medlemmer får uddannelsesvaluta 

for midlerne i den kommunale kom-

petencefond og den nye regionale 

kompetencefond. Ikke mindst skal vi 

være opmærksomme på, at den aftalte 

ekstra bevågenhed på det psykiske 

arbejdsmiljø og indsatsen mod vold på 

jobbet kommer til at gøre en positiv 

forskel på vores arbejdspladser. 
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REGNSKAB OG BUDGET

ØKONOMI

Budget 2014 Resultat 2014 Budget 2015 Budget 2016

   INDTÆGTER

Kontingent 8.870.000 9.024.100 9.000.000 9.335.000

Akutfond 1.025.000 1.065.100 1.000.000 1.000.000

Socialpædagogerne i fremtiden 469.500

Renter -200

Indtægter i alt 9.895.000 10.089.000 10.000.000 10.804.500

UDGIFTER

Fagligt område

Løn- og ansættelsesforhold 200.000 132.810 250.000 250.000

Arbejdsforhold i øvrigt 65.000 38.247 55.000 45.000

TR-aktiviteter 575.000 746.497 575.000 600.000

Socialpolitik, fag og uddannelse 23.000 9.155 10.000 10.000

Anden kommunikaton 40.000 55.362 30.000 55.000

Socialpædagogen Lillebælt 75.000 56.522 50.000 55.000

Fagligt område i alt 978.000 1.038.593 970.000 1.015.000

Organisatorisk område

Kongresdelegationer 70.000 96.905 0 95.000

Generalforsamlinger 50.000 64.306 150.000 70.000

Kredsbestyrelse 150.000 246.901 150.000 250.000

Politisk ledelse i øvrigt 60.000 56.903 60.000 60.000

Ledersektionen 30.000 71.234 30.000 30.000

Seniorsektionen 30.000 34.671 30.000 30.000

Familieplejere 30.000 30.154 30.000 30.000

Udvalg 10.000 26.629 10.000 10.000

Organisatorisk samarbejde 215.000 219.848 215.000 220.000

Solidaritetsbevillinger 10.000 5.750 10.000 10.000

Repræsentation 25.000 40.066 25.000 25.000

Medlemsmøder 80.000 136.063 75.000 250.000

Arbejdspladsbesøg 30.000 17.970 25.000 20.000

Organisatorisk område i alt 790.000 1.047.400 810.000 1.100.000

Kontordrift og administration

Ledelse/personale 195.007 175.000 200.000

Økonomi/IT 9.075 25.000 15.000

Lokaleudgifter 630.000 420.360 540.000 445.000

Reception og telefoni 50.000 40.369 50.000 45.000

Post og forsendelse 20.000 49.373 20.000 40.000

Kontordrift og inventar 370.000 324.233 250.000 360.000

Kontordrift og administration i alt 1.070.000 1.038.417 1.060.000 1.105.000

Løn 7.000.000 6.712.383 7.150.000 7.500.000

Driftsudgifter i alt 9.838.000 9.836.793 9.990.000 10.720.000

Anlægsudgifter / afskrivninger 50.000 47.122 0 0

Udgifter drift og anlæg 9.888.000 9.883.915 9.990.000 10.720.000

ÅRETS RESULTAT 7.000 205.085 10.000 84.500

Balanceregning

Skyldig Forbundet 1/1 -142.120

Til gode Forbundet 1/1 62.965 72.965

Til gode Forbundet 31/12 62.965 72.965 157.465
 

Erklæring fra den 
kritiske revisor 

Som generalforsamlingsvalgt kritisk revisor i 

SL Kreds Lillebælt har jeg foretaget en gennem-

gang af årsregnskabet for året 2014.

Den kritiske revision af årsregnskabet er 

foretaget i overensstemmelse med ”Organisa-

tionscirkulære nr. 7” og har omfattet en budget-

kontrol af årsregnskabet. Væsentlige budget-

afvigelser er drøftet med kredskontoret.  

Det er påset, at kredsbestyrelsen har behandlet 

budgetafvigelserne.

Ved gennemgangen af årsregnskabet har jeg 

endvidere kontrolleret, at kredsen efter min 

opfattelse anvender de økonomiske midler i 

overensstemmelse med Socialpædagogernes 

Landsforbunds formålsparagraf.

Særlige begivenheder ift. drift og lønudgifter er 

gennemgået og drøftet med kredskasserer 

Roger Lundberg, og vurderingen er, at der er og 

bliver handlet og korrigeret hensigtsmæssigt  

på de økonomiske forhold. 

Det er positivt, at aktivitetsniveau i medlemsak-

tiviteter og organisatorisk arbejde er steget, 

også selv om det forholdsmæssigt er mere end 

det øgede medlemstal. Ved gennemgang af 

regnskabet har vi drøftet forhold, som har gjort, 

at der på nogle områder er brugt mere end 

oprindelig budgetteret. 

Odense, den 12. marts 2015.

Tommy Neesgaard
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Poul Erik Pedersen 

Socialpædagogerne skal være en 
stærk fagforening, komme tættere 
på vores medlemmer og afspejle 
mangfoldigheden i de mange fag-
områder, vi som socialpædagoger 
arbejder med:  psykiatri, børn og 
voksne med funktionsnedsættelser, 
udsatte børn og unge, familiepleje, 
misbrugere og hjemløse, værkste-
der, undervisning, konsulent- og 
ledelsesfunktioner. Desuden skal vi 
arbejde for, at den socialpædagogi-

ske faglighed også bliver brugt på nye arbejdsområder i samarbejde 
med andre faggrupper: ældre- og beskæftigelsesområdet samt 
mentorfunktioner m.v.  
 Jeg genopstiller til kredsbestyrelse og hovedbestyrelse og vil 
bruge min socialpædagogiske faglighed til at styrke kredsens 
fortsatte arbejde for at være tæt på medlemmerne og for, at vi som 
kreds fornyer og udvikler os.
 Samarbejdet med vores tillidsrepræsentanter, ledere og arbejds-
miljørepræsentanter skal fortsat styrkes, så de sammen kan sætte 
fokus på det gode arbejdsmiljø og udvikling af de socialpædagogi-
ske arbejdspladser. Vi skal have styrket samarbejdet med arbejds-
miljørepræsentanterne og knytte dem tættere til fagforeningen, da 
det gode arbejdsmiljø er et vigtigt omdrejningspunkt for at fremme 
trivsel på arbejdspladserne.  
 Vi skal fortsat arbejde for, at socialpædagogikken bliver styrket 
i grunduddannelsen, og i en tæt dialog med pædagoguddannelsen 
skal vi have fokus på, at der er de rigtige og det nødvendige antal 
praktikpladser til rådighed.
 Vi skal fortsat møde de kommende socialpædagoger gennem de-
res studietid med blandt andet oplæg om etik, professionsidentitet 
samt arbejdsmiljø. 
 Vi skal arbejde for, at kommuner og region afsætter de nødven-
dige ressourcer  til både drift og  kompetenceudvikling samt have 
fokus på, at faglighed og medarbejderkompetencer i højere grad 
inddrages ved omstillinger. Medarbejderne er den vigtigste res-
source til at løfte fagligheden til gavn for de mennesker, vi arbejder 
med. 
 Vi skal arbejde for større sammenhold i fagbevægelsen og øve 
indflydelse alle steder, hvor det kan gavne vores medlemmer. 
Sammen skal vi kæmpe for at fastholde og udvikle det offentlige 
arbejdsmarked og det danske velfærdssamfund.
 Jeg håber på jeres opbakning til, at jeg sammen med jer kan ud-
vikle Kreds Lillebælt og Socialpædagogerne. Jeg vil gøre mit bedste.

• 57 år. 
•  Uddannet socialpædagog fra Odense Socialpædagogiske  

Seminarium i 1985.
• Årskursus på Socialpædagogisk højskole i 1995 
• Leder- og konsulentuddannelse fra DISPUK i 2014.
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 1992.
• Valgt til hovedbestyrelsen i Socialpædagogerne siden 1995.
•  Valgt som frikøbt faglig sekretær i Socialpædagogerne Lillebælt 

fra 2007.
•  Kredsens uddannelsesansvarlige og medlem af arbejdsgruppen 

for Socialpædagogisk grunduddannelse.
•  HB-ansvarlig for netværk for småbørns- og familieinstitutioner.
•  Valgt af Socialpædagogernes hovedbestyrelse til den internatio-

nale arbejdsgruppe.
•  Valgt af socialpædagogernes hovedbestyrelse til styregruppen 

for en forstærket indsats på arbejdsmiljøområdet.
•  Udpeget af kredsbestyrelsen til uddannelsesudvalget for  

pædagoguddannelsen på University College Lillebælt (UCL).

Genopstiller som faglig sekretær og hovedbestyrelsesmedlem.

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 redaktionens 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 socialpoli-
tiske dagsorden, da vores fag er en 
vigtig medspiller i mange menne-
skers hverdag og i udviklingen af 
velfærdssamfundet.
 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 arbejdspladserne har i forhold til deres 
fagforening. 
 Med forbundets nye kampagne Socialpædagogerne i fremtiden,  
i ryggen vil vi udfordre medlemmerne og faget samt afdække nye 
arbejdsområder, hvor vi som socialpædagoger kan komme til at 
spille en rolle. 
 Jeg vil gerne være en del af Socialpædagogerne i fremtiden, og jeg 
er slet ikke færdig med, sammen med kredsbestyrelsen, at udvikle 
vores nærhed og tilgængelighed – og sammen med dig få organise-
ret de kolleger, der endnu ikke har valgt os til. 
 Vi kan nå meget længere med at involvere medlemmerne, så det 
ikke hedder os og dem i fagforeningen, men meget mere vi.
 I vores Ledersektion arbejder vi på baggrund af en ny lederplat-
form i Socialpædagogerne. Socialpædagogiske ledere er et om-
drejningspunkt for udvikling og bevarelse af vores arbejdspladser. 
Ledere og mellemledere er vigtige 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 tillidsrepræ-
sentanterne endnu mere i kredsens beslutninger via det lokale 
TR-udvalg og de valgte politikeres deltagelse i TR-møderne.
 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 stå i spidsen for.

• 53 år.
• Uddannet socialpædagog fra Jelling Statsseminarium i 1990.
• Har en toårig diplomuddannelse i organisation og ledelse (2005).
•  Har påbegyndt en toårig MPO (Master i organisationspsykologi) 

på RUC, som forventes afsluttet i juni 2016. 
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 1991.
•  Valgt til hovedbestyrelsen i Socialpædagogerne siden 1995.
• Valgt som frikøbt kredsformand i SL Vejle Amt 30. november 1998.
•  Valgt til kredsformand for Socialpædagogerne Lillebælt  

28. september 2006. 
•  Valgt til Overenskomstudvalget af Socialpædagogernes  

hovedbestyrelse.
• Formand for LO Vejle siden 2005.

Genopstiller som kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem.

VALG
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Roger Lundberg

Jeg genopstiller som kredskasserer 
og hovedbestyrelsesmedlem, da 
vores arbejdsvilkår hænger uløseligt 
sammen med de vilkår, samfundet 
byder de svageste borgere. Derfor er 
vores arbejde med en strategi, der 
både tilgodeser det fagpolitiske og 
de medmennesker, vi som socialpæ-
dagoger arbejder med, uhyre vigtig. 
Der er brug for os, og det vil jeg gerne 
være med til at synliggøre. 
 Socialpædagogerne og LO-fagbe-

vægelsen står over for store udfordringer. LO-forbundene mister 
fortsat medlemmer, mens Socialpædagogernes medlemstal har 
stabiliseret sig. Vi har i Kreds Lillebælt hele tiden arbejdet på at 
forbedre vores organisation, både lokalt og centralt. Jeg vil gerne 
fortsætte arbejdet med at tilpasse organisationen, da vi er nødt til 
at være i bevægelse, hvis succesen skal fortsætte. Den proces vil jeg 
gerne medvirke til. Siden jeg var 14 år, har jeg arbejdet i forskellige 
bestyrelser og vil gerne stille min erfaring til rådighed for vores 
kreds og forbund.

• 57 år. 
•  Uddannet lærer, men har siden 1991 arbejdet på det social-

pædagogiske arbejdsområde. 
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 2005. 
• Valgt som kredskasserer siden 2007.
• Valgt til Socialpædagogernes hovedbestyrelse siden 2009.
• Valgt af hovedbestyrelsen til forbundets økonomiudvalg.
• Valgt af hovedbestyrelsen til forbundets vedtægtsudvalg.
•  Udpeget som medlem af Region Syddanmarks hovedudvalg  

siden 2006.
• Udpeget som medlem af Studieplanudvalg Sydfyn.
• Udpeget til LO Sydfyns bestyrelse af kredsbestyrelsen siden 2009. 
• Udpeget af kredsbestyrelsen som medlem af RAR Fyn siden 2015. 

Genopstiller som kredskasserer og hovedbestyrelsesmedlem. 

Lotte Kirk Hansen 

Min tilgang til deltagelse i arbejdet 
i kredsbestyrelsen og hovedbesty-
relsen vil altid være med udgangs-
punkt i kontakt til og inddragelse af 
medlemmerne og tillidsrepræsen-
tanterne. 
 Jeg har i kraft af mit hverv som 
fællestillidsrepræsentant og under-
viser på TR- og MED-uddannelsen tæt 
kontakt til tillidsrepræsentanter og 
medlemmer, hvilket giver mig viden 
og indsigt i, hvad der sker på arbejds-
pladserne.

 Jeg er optaget af, hvordan vi som fagforening kan være på forkant 
med udviklingen på vores fagområder, og hvordan vi kan hjælpe og 
understøtte medlemmerne og tillidsrepræsentanterne i de foran-
dringer og nye tiltag, de oplever. Det skal vi gøre både i forhold til 
arbejdsvilkårene og faget. 
 Socialpædagogerne skal fokusere på, hvordan arbejdsmiljøet kan 
forbedres for medlemmerne, og vi skal som fagforening byde ind 
og søge indflydelse, hvor der træffes beslutninger, som kan påvirke 
medlemmernes arbejdsvilkår samt vilkårene for faget og fagets 
udvikling.

• 50 år.
•  Fællestillidsrepræsentant i Ældre- og Handicapforvaltningen i 

Odense Kommune.
•  Udpeget til hovedudvalget og forvaltningsudvalget (næstfor-

mand) i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 2003.
• Valgt til Socialpædagogernes hovedbestyrelse siden 2009.
• Valgt af hovedbestyrelsen til forbundets ligestillingsudvalg.
• Valgt af hovedbestyrelsen til forbundets TR-udvalg.
• Underviser på Socialpædagogernes TR-basisuddannelse.
• Underviser på MED-uddannelsen i Odense Kommune.

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem og 
hovedbestyrelsesmedlem. 
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Bente Klausen

Jeg vil arbejde for, at fagforeningen 
bliver mere synlig og nærværende så 
medlemmerne oplever Socialpæda-
gogerne som en vigtig medspiller, der 
er med til at skabe ordentlige forhold 
på arbejdspladsen.
 Vi er nu – mere end nogen sinde 
– underlagt udefrakommende krav 
om besparelser, rationaliseringer og 
øget frivilliginddragelse m.m., som 
tilsammen udfordrer vores faglighed 
og belaster kollegerne i dagligdagen 

med risiko for stress og udbrændthed.
 Jeg vil i mit arbejde i kredsbestyrelsen fortsat have fokus på 
det psykiske arbejdsmiljø, da jeg i dagligdagen oplever, at vores 
arbejdsbetingelser konstant forandres med krav om nytænkning og 
øget produktivitet.
 Det er vigtigt, at Socialpædagogerne er synlige og får fortalt især 
vores unge kolleger, at det har stor betydning at vælge en rigtig 
fagforening, som er i stand til at indgå og fastholde de gode aftaler.
 For at kunne løse denne opgave vil jeg fortsat have fokus på 
udvikling af tillidsrepræsentantens rolle som den, der italesæt-
ter fagforeningens værdier, så medlemmerne tager ejerskab af 
Socialpædagogerne på en måde, der gør vores fagforening endnu 
stærkere.

• 58 år.
• Uddannet socialpædagog.
• Hjemmevejleder i Vejle Kommune.
• Tillidsrepræsentant.
• Udpeget til fagMED- og hovedudvalget.
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 2009.
• 2. suppleant til hovedbestyrelsen.

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem.

Valther Mathiasen

Jeg stiller blandt andet op til kreds-
bestyrelsen fordi jeg har en sag, jeg 
skal følge op på. 
 Med opbakning fra kredsens 
generalforsamling har jeg rejst 
spørgsmålet om, hvordan der vælges 
tillidsrepræsentanter på arbejdsplad-
serne. Er det demokratisk og er det 
hensigtsmæssigt at afholde et valg, 
hvor nogle af vores kolleger nærmest 
er udelukket fra at deltage?
 Jeg bragte spørgsmålet op i kreds-

bestyrelsen og kongresdelegationen og fik fuld opbakning. Herefter 
fremsatte jeg et forslag til den seneste kongres, som – hvis det 
blev vedtaget – pålagde hovedbestyrelsen at ændre de gældende 
bestemmelser for TR-valg, så alle ansatte på en arbejdsplads fik reel 
mulighed for at deltage i valghandlingen.
 Forslaget blev vedtaget med et overbevisende flertal. Opgaven 
med at ændre reglerne ligger nu i Socialpædagogernes hovedbesty-
relse, og det går noget trægt.
 Derfor må der følges op på sagen. Ændringerne skal efter min 
mening gennemføres og kongressens beslutning dermed føres ud i 
livet.
 Dette anser jeg for en væsentlig opgave, som jeg vil holde fast i, 
hvis jeg bliver genvalgt til kredsbestyrelsen.
 Tillidsrepræsentanten er en vigtig nøgleperson i en faglig organi-
sation. Derfor skal tillidsrepræsentanten stå på et stærkt grundlag, 
og et stærkt mandat vil altid være et stort aktiv. Medlemsdemokra-
tiet er en afgørende platform for de faglige organisationers virke.

• 60 år.
• Pædagog i 34 år.
• Tillidsrepræsentant på Spurvetoften i 18 år.
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 2002.

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem.

Tina Frydenlund

Jeg vil gerne fortsat bidrage til, at 
Kreds Lillebælt får en god og solid 
bestyrelse, der kan træffe de rigtige 
valg og sikre, at vores nuværende og 
kommende kolleger har en fagfor-
ening i verdensklasse.
 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 
overholdelse af overenskomster og 

arbejdstidsregler og præge udviklingen på arbejdspladsen.
 I en tid, hvor sparekniven bliver svunget mange steder, er det 
vigtigt, 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.

• 41 år.
• Ansat i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Region Syddanmark.
• Tillidsrepræsentant siden 2008.
• Udpeget som suppleant til fællesMED-udvalget for Psykiatrien.
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 2010.
• 1. suppleant til hovedbestyrelsen. 

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem.
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Thomas Petersen 

Jeg har altid været fagligt engageret 
og har tidligere været med i bestyrel-
sesarbejdet i de kredse, hvor jeg har 
været medlem.
 I de to år, jeg har været medlem af 
bestyrelsen i Kreds Lillebælt, har det 
været godt at opleve, hvordan besty-
relsen har udviklet sig til et team. 
 Der er sket mange ting i den for-
gangne periode, men i den kommen-
de periode vil jeg især arbejde for:

 – at sikre, at kredsens økonomi bliver ved med at udvikle sig 
positivt, så der er råd til at gennemføre flest mulige aktiviteter. Det 
bliver en udfordring, når vi når til 2017.
 – at udvikle organiseringsarbejdet, så Socialpædagogerne bliver 
stærkere, og der bliver mulighed  for at lave flere fagspecifikke ar-
rangementer.
 – at udvikle Kreds Lillebælts kommunikation, så alle medlemmer 
bliver informeret og føler sig hørt – noget, som de digitale medier 
giver god mulighed for.
 – at genstarte diskussionen, om Socialpædagogerne stadig skal 
være en selvstændig organisation, eller om vi skal fusionere med 
andre organisationer for at blive stærkere.
 – at fortsætte udviklingen af arbejdet med arbejdsmiljøet med 
det mål, at ingen skal blive syge af at gå på arbejde.
 Derudover til jeg indgå i rugbrødsarbejdet i bestyrelsen, som er 
90 procent af det, der skal gøres.
 Jeg glæder mig til generalforsamlingen og håber, at der kommer 
rigtig mange, og at vi får en god diskussion.

• 54 år.
• Uddannet socialpædagog fra Esbjerg i 1987.
•  Ansat på De 2 Gårde, Vejle Kommune.  
• Har tidligere arbejdet på forsorgshjem og med børn. 
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 2013. 

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem.

Peder Staunfeldt-Larsen 

Min personlige styrke er blandt an-
det vedholdenhed. Jeg har den opfat-
telse, at der altid findes en løsning.
 Bestyrelsen i vores kreds skal 
arbejde meget direkte for medlem-
merne og agere som et moderne 
fagforbund. Vi skal være tæt på med-
lemmerne og møde dem, hvor de er, 
men samtidig værne om de klassiske 
dyder, vi er opstået af: fællesskab og 
solidaritet.

 Jeg vil arbejde for, at unge socialpædagoger lærer værdien af et 
fagligt fællesskab. I den sammenhæng skal vi derfor kunne vise, 
hvad fagforeningen reelt kan tilbyde for medlemskronerne. Des-
uden vil jeg have fokus på familieplejeområdet. 

• 59 år. 
• Uddannet socialpædagog.
• Jobkonsulent hos Jobkontakten, Odense Kommune. 
•  Formand for Socialpædagogernes  netværk for socialpædagoger, 

der arbejder med marginaliserede og udstødte.
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 2005. 

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Jesper Leschly Pedersen

I en tid præget af nedskæringer, 
fyringer og forringede muligheder 
for at varetage vores arbejde på en 
ordentlig måde er der brug for en 
stærk fagforening, som har føling 
med medlemmernes behov og er på 
forkant med udviklingen. En fagfor-
ening, der forudser og handler på for-
andringer – med blik og visioner for 
fagets udvikling og jobmuligheder. 
 Der er nye arbejdsområder, hvor 
vi kan leve op til kravene, f.eks. 

arbejdet med demente og i retspsykiatrien. Det kræver en tæt 
dialog med medlemmerne og viden om, hvad der skal til, for at vi 
kan få fodfæste her. Der skal ryddes op i gamle holdninger, som ikke 
længere svarer til medlemmernes dagligdag. Hovedbestyrelsen skal 
have tæt kontakt til de enkelte medlemmer på arbejdspladserne, 
ikke kun via formænd eller andre lønnede. 
 Jeg vil arbejde for en fortsat stærk, visionær og fremtidssikret 
fagforening samt styrke indsatsen for at udvikle nye arbejdsområ-
der og genvinde dem, vi har mistet. En fagforening, hvor alle føler et 
tilhørsforhold.

• 59 år. 
•  Arbejdsmiljørepræsentant i Behandlingspsykiatrien, Odense, 

Region Syddanmark. 
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 1999.

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 
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Anne-Dorthe Tuemose

I en tid, hvor vi alle oplever stadig 
større pres i vores arbejdsliv, skal vi 
som faglig organisation have fokus 
på vores arbejdsmiljø, både det fysi-
ske og psykiske. 
 Vi skal til stadighed uddanne og 
styrke vores tillids- og arbejdsmiljø-
repræsentanter, så de kan håndtere 
de udfordringer, vi møder på jobbet.
 Vi skal have meget mere vi – et 
fællesskab, hvor vi tør udfordre og 

udvikle os sammen med fokus på kerneopgaven, italesætter vores 
faglighed, fremstår som stærke og kompetente, indgår i en fælles 
faglig løsning af kerneopgaven med andre faggrupper og skaber 
helheder – som er vores spidskompetence. 
 Jeg vil arbejde for, at vi som kreds kommer så bredt som muligt 
ud til alle. Alle skal have muligheden for og oplevelsen af at blive 
hørt – i vores faglige organisation og lokalt i MED-systemet for at 
kunne påvirke de ting og beslutninger, der har indflydelse på vores 
arbejdsliv. Dette uanset om man er nyuddannet, har stiftet familie 
eller står over for at skulle forlade sit arbejdsliv. 

• 52 år.
• Pædagog og tillidsrepræsentant på Skansebakken.
•  Udpeget til fagMED-udvalg Voksen (næstformand),  

Vejle Kommune.
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 2009. 

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Caroline Frechsen

Mine fagpolitiske interesser er især 
arbejdsmiljøet og ”fremtidens social-
pædagog”. Vi skal væk fra ”Jamen, 
før i tiden kunne vi gøre det og det, 
men nu kan vi ingenting, for der er 
ikke penge til det!” og gerne hen 
imod, at vi skal nytænke, hvad det vil 
sige f.eks. at arbejde på et bosted for 
voksne udviklingshæmmede. 
 Kravene til arbejdet og til, hvad 
der kan tilbydes på socialpædagogi-

ske arbejdspladser skal tilpasses de ressourcer, vi har til rådlighed. 
For mig handler det ikke om, at vi skal gøre mindre af noget og slet 
ikke noget andet. Derimod skal vi kunne dygtiggøre os, så vi kan 
imødekomme de ændringer og vilkår, som vi på gulvet har svært ved 
at ændre på.
 Jeg har kun været pædagog i seks år og vil forhåbentlig kunne 
bidrage som ”det unge islæt” i kredsbestyrelsen.

• 29 år. 
•  Pædagog og gruppekoordinator hos Sedenhuse, et bosted for 

voksne udviklingshæmmede i Odense Kommune.

Opstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Torben Monberg Schiermer

Som medlem af kredsbestyrelsen vil 
jeg gerne være med til at fastholde 
en stærk og markant fagforening, 
som er visionær og fremtidsoriente-
ret til fordel for medlemmerne.
 Jeg vil fortsat arbejde på, at der 
holdes flest mulige relevante arran-
gementer for medlemmerne.
 Desuden vil jeg fortsat diskutere, 
hvordan vi får gjort vores nuværende 
og kommende medlemmer opmærk-

som på, hvad vi kan som fagforening, og hvorfor vi er vigtige.
 Jeg vil arbejde for, at vores kreds skal arbejde direkte med 
medlemmerne og reagere som et moderne fagforbund. Vi skal være 
tættere på medlemmerne og møde dem dér, hvor de er.
 Jeg vil sikre et velfungerende MED-system i kommunerne, så 
vores faglighed bliver synliggjort, og vores arbejdsvilkår, løn og 
overenskomster bliver sikret.

• 51 år.
• Socialpædagog ansat i Center Døgn, Vejle Kommune.
• Tillidsrepræsentant i syv år.
• Medlem af lokalMed-udvalget i syv år.
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 2011.

Genopstiller 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 
oplever dem i min dagligdag. 
 Vi bliver presset af besparelser, 
der betyder, at kampen for vores 
faglighed 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 
nærværende, 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.

• 52 år.
• Uddannet socialpædagog.
• Tillidsrepræsentant på CFKV i Fredericia, Region Syddanmark.
• Har været tillidsrepræsentant i 16 år.
• Udpeget til regionens fællesMED-udvalg.
• Valgt som kongresdelegeret siden 2007. 
• Medlem af kredsens TR-udvalg siden 2007.
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 2008. 
•  Udpeget som medlem af studieplanudvalget for University  

College Lillebælt (UCL) i Jelling.
•  Bestyrelsesmedlem i fagligt netværk for pædagoger, der arbejder 

med døve siden 2003.

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem.
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Lasse Gredal

Jeg favner meget bredt i mine fag-
politiske interesser og deltager gerne 
i diskussioner om alt fra tværfaglig-
hed til arbejdstidsregler. Dog har 
jeg særligt fokus på problematik-
kerne inden for forebyggelse af vold, 
psykisk arbejdsmiljø og trivsel på 
arbejdspladsen. 
 Hvis du stemmer på mig, får du: 
En positiv og engageret socialpæ-
dagog med mange års erfaring. En 

person, der er vant til at forhandle og samarbejde. En person, der 
tør stille sig op og sige, hvad han mener. En fagforeningsmand, der 
tror på og vil kæmpe for solidaritet og fællesskab.

• 39 år. 
•  Arbejder på De 2 Gårde – et døgntilbud for personer med vidtgå-

ende psykiske og/eller sociale problemer, ofte suppleret med en 
dom til tilsyn eller ophold på institution (institutionsdom).

Opstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Anne Mette Storgaard Mikkelsen

Jeg opstiller til kredsbestyrelsen, for-
di jeg kan bidrage med engagement, 
viden m.m. til, at Socialpædagogerne 
Lillebælt i størst muligt omfang 
afspejler medlemmernes ønsker og 
behov. Jeg har som 1. suppleant til 
kredsbestyrelsen aktivt deltaget 
i møder og bidraget til arbejdet i 
kredsbestyrelsen. 
 Mine vigtigste mærkesager er:
 – Via aktiviteter i Kreds Lillebælt 

skal vi have indholdet i de ti pejlemærker i Socialpædagogerne i 
fremtiden foldet ud, så alle medlemmer får en følelse af, at det er en 
nærværende og genkendelig del af dagligdagen på arbejdspladsen.
 – Fortsat fokus på det psykiske arbejdsmiljø er af uvurderlig 
betydning i disse år, hvor der spares og omstruktureres voldsomt, 
og mange kolleger bukker under med stress. Jeg vil aktivt arbejde 
for øget fokus på dette område, blandt andet med flere midler til 
temadage og andet, der kan styrke vores arbejdsmiljørepræsentan-
ter.
 – Den socialpædagogiske kernefaglighed skal håndhæves. Det er 
vigtigt for os at kunne spejle os i vores egen kerneopgave og ikke 
blot blive betragtet som en del af en grå masse af offentligt ansatte, 
der alle opfylder samme centralt fastlagte mål.
 Vores faglighed er under pres i disse år, hvor der fokuseres på, 
hvordan der kan fås mest for færrest mulige penge. Det er vigtigt 
at holde dialogen i gang og undgå faldgruber og misforståelser, 
der kan afspore dialogen om udvikling, som helt grundlæggende er 
fornuftig og nødvendig. 

• 51 år.
• Ansat ved Bofællesskabet, Ullerupdalvej 90-96, Fredericia.
• Valgt som 1. suppleant til kredsbestyrelsen i 2013. 
• Valgt som kongresdelegeret siden 2006.

Opstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Alle kandidater, der stiller op til kredsbestyrelsen, stiller  
samtidig automatisk op til kongresdelegationen.
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Ann Fruergaard

Tiden, vi lever i, er mere end nogen sinde en 
tid, hvor i morgen ikke er som i dag. Vi skal 
være fleksible, omstillingsparate og åbne 
over for nye strømninger samtidig med, at 
vi som socialpædagoger skal holde fast i 
kerneopgaven. Her er det meget vigtigt med 
et stærkt sammenhold, også fagpolitisk, 
så vi kan være en del af beslutningerne og 
være med til at definere vores fag. Ellers er 
der helt sikkert andre, der gør det. Derud-
over har vi en opgave med at få dem, der 
står i de ”alternative” fagforeninger, meldt 
ind i Socialpædagogerne. Vi må forsøge at 
overbevise dem med gode argumenter, som 
vi har masser af.

• 52 år.
•  Arbejder på Handicapcenter Sydøstfyn, 

Annekserne, Nyborg (Region Syddanmark).
•  Tillidsrepræsentant for bostederne i 

Nyborg under Handicapcenter Sydøstfyn. 
• Medlem af lokalMED-udvalget.
• Udpeget til regionens fællesMED-udvalg.
•  Valgt som kongresdelegeret siden 2011. 

Genopstiller som kongresdelegeret.

Ulla Øllgaard Jensen

I en periode, hvor flere kommuner har en 
dagsorden, der hedder mere for mindre, 
er det vigtigt at have en fagforening, der 
passer på os. Både det fysiske og psykiske 
arbejdsmiljø skal sikres og være i højsædet. 
Jeg vil gerne være medlem af en fagforening, 
som følger aktivt med og forholder sig posi-
tivt til forandringer. Sammen med fagfor-
eningen skal vi tale vores fag op og udvikle 
faget. Vi skal være stolte af vores profession. 
En af vores vigtigste opgaver er at fortælle 
højt om det, vi kan og vil. Vi skal fortsætte 
det gode arbejde, for vi gør en forskel.

• 46 år.
•  Pædagog og arbejdsmiljørepræsentant  

på Center Vejle, Give.
• Valgt som kongresdelegeret siden 2007.

Genopstiller som kongresdelegeret. 

Didde Lyneborg 

Siden sidste generalforsamling har vi været 
med i projekt ”En udstrakt hånd” (et initiativ 
fra LO Faglige Seniorer), hvor det har været 
opgaven at få medlemmerne til at deltage i 
vores aktiviteter. Vi har fået en god respons 
og ser flere medlemmer. På årsplan kommer 
mellem 75 og 100 forskellige medlemmer til 
vores arrangementer, hvilket er en frem-
gang. Jeg vil gerne bidrage til, at seniorerne 
får en bedre dagligdag. Det kræver, at man 
rækker hånden ud, og jeg vil gerne give den 
håndsrækning, der er brug for.

•  69 år. 
•  Pensioneret familieplejer.
•  Formand for Seniorsektionen  

i Kreds Lillebælt.
•  Talskvinde for de 10 kredses senior-

sektioner i Socialpædagogerne. 
• Valgt som kongresdelegeret siden 2011. 

Genopstiller som kongresdelegeret.

John Rasmussen

Socialpædagogerne er inde i en spændende 
periode. Vores ønske til en ny uddannelse er 
blevet imødekommet, der arbejdes med at 
definere vores kerneopgave, og ikke mindst 
lykkedes det på den seneste kongres vores 
delegation at få et nyt forslag igennem 
om valg af tillidsrepræsentanter – trods 
modstand centralt i forbundet. Det er den 
slags, der gør, at jeg føler,  at det er værd at 
bruge tid på det faglige arbejde, også inden 
for organisationen. Dette er også en ros til 
vores centrale ledere. Der sker noget, og 
derfor vil jeg gerne være en del af næste 
kongresdelegation.

•  63 år. 
•   §85-medarbejder, fortrinsvis for  

senhjerneskadede, i Udeteamet,  
Handicapcenter Nordfyn.

•  Tillidsrepræsentant i Handicap og  
Psykiatri.

• Næstformand i det lokale MED-udvalg.
•  Udpeget som medlem af  

områdeMED-udvalget.
• Valgt som kongresdelegeret siden 2011. 

Genopstiller som kongresdelegeret. 

Lise Rudbæk 

Min store fagpolitiske interesse er socialpo-
litik – nationalt, regionalt og kommunalt. 
Jeg vil gerne bidrage til bredden i kongresde-
legationen, hvor forskellige arbejdsområder 
repræsenteres. Jeg har deltaget i flere kon-
gresser og oplever det som en interessant 
og væsentlig del af organisationens arbejde. 
Jeg vil gerne have muligheden for at påvirke 
organisationens fokusområder i forhold til 
socialpolitikken og dens udfoldelse i praksis. 

• 47 år.
•  Uddannet socialpædagog og er desuden 

TR-, diplom- og lederuddannet. 
• Arbejder hos Socialtilsyn Syd.
• Valgt som kongresdelegeret siden 2009. 

Genopstiller som kongresdelegeret. 

Holger Torp

Mine fagpolitiske interesser kredser om 
det psykiske arbejdsmiljø for medarbejdere 
og ledere. Desuden vil jeg arbejde for, at vi 
fortsat kan have en fælles fagforening, hvor 
der er plads til både medarbejdere og ledere. 
Løn er selvfølgelig til stadighed et interes-
sant emne. 

• 50 år. 
• Uddannet socialpædagog i 1992. 
•  Centerleder på Center Kobbelgården  

i Fredericia, Et botilbud til voksne,  
bestående af Kobbelgården 1 + 3,  
Ullerupdalvej og HippoCampus.

•  Formand for Ledersektionen i  
Kreds Lillebælt og næstformand  
i Landslederudvalget.

• Valgt som kongresdelegeret siden 2009. 

Genopstiller som kongresdelegeret. 
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Hanne Vacher 

Jeg vil gerne genopstille til kongresdelega-
tionen, både som pædagog, familieplejer og 
pensionist.

• 67 år. 
• Medlem af Seniorsektionens bestyrelse. 
•  Valgt som suppleant til kongresdelegatio-

nen siden 2011. 

Genopstiller som kongresdelegeret. 

Jens Jørgen Carstensen

Mit fagpolitiske fokus er trivslen på ar-
bejdspladsen, der er under voldsomt pres 
for tiden. Medarbejdere bliver presset på 
arbejdstid og opgaveløsning i en i forvejen 
stresset hverdag, hvilket ofte afspejler sig i 
mistrivsel og stort sygefravær.

• 55 år.
• Uddannet socialpædagog i Aarhus, 1988.
•  Har siden 1996 arbejdet i Specialcenter 

for Voksne med Handicap, Kompasrosen 
(Region Syddanmark).

• Tillidsrepræsentant siden 2009. 
• Næstformand i centrets lokalMED-udvalg. 
• Valgt som kongresdelegeret siden 2013.

Genopstiller som kongresdelegeret. 

Lisbeth Kaalby 

Jeg opstiller til kongresdelegationen for 
at få indflydelse på, hvordan fremtidens 
Socialpædagogerne skal se ud, både fag-
politisk og socialpædagogisk. Som ansat i 
socialpsykiatrien i en stor kommune kan jeg 
se, hvordan socialpædagoger i en sparetid 
bliver presset på fagligheden og ofte erstat-
tet af sundhedsfaglige medarbejdere. Jeg vil 
gerne være med til at få synliggjort, hvorfor 
det også i fremtiden er vigtigt at ansætte 
socialpædagoger.

• 53 år. 
•  Ansat i Ældre- og Handicapforvaltningen, 

Odense Kommune.
• Tillidsrepræsentant i 11 år.
• Valgt som kongresdelegeret siden 2011. 

Genopstiller som kongresdelegeret. 

Anne-Lise Sommer 

Kort før jeg fyldte 65 år, meddelte a-kassen, 
at jeg grundet lovgivningen ikke længere 
kunne være medlem. Jeg var vred og fru-
streret, da fagforeningen altid har været 
en stor del af min identitet. Tilmed kan 
arbejdsgiveren ved længevarende sygdom 
ikke få refusion for sygedagpengene, når 
den ansatte er over 65 år. Jeg vil altså være 
den første, der står til en opsigelse, hvis jeg 
f.eks. skal have en knæoperation. Når man er 
nået pensionsalderen, bliver man diskrimi-
neret trods regeringens megen snak om det 
grå guld, og hvor vigtigt det er, at vi bliver på 
arbejdsmarkedet så længe som muligt. 

• 68 år. 
•  Uddannet socialpædagog på Københavns 

Socialpædagogiske Seminarium, 1976.
•  Uddannet familie- og parterapeut samt 

i kognitiv terapi på Gestaltinstituttet i 
Bjødstrup, 1999-2007. 

•  Arbejder hos Center for Misbrug og Social-
psykiatri (CMSP), Syrenparken i Børkop 
(Region Syddanmark).

• Tillidsrepræsentant.
• Valgt som kongresdelegeret siden 2013. 

Genopstiller som kongresdelegeret. 

Mette Pryds Larsen

I mange år har jeg interesseret mig for det 
fagpolitiske i kraft af mit arbejde som tillids-
repræsentant. Senest har jeg haft fokus på 
indflydelse (via MED-systemet), efteruddan-
nelse og arbejdsmiljø.

• 54 år. 
• Arbejder på Munkehatten. 
• Er tillidsrepræsentant. 
•  Valgt som suppleant til kongres-

delegationen i 2013.

Opstiller som kongresdelegeret. 
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Hanne Ellegaard 

Kredsformand 

Ansvarlig for tillidsrepræsentanter, 

overenskomster og løn, ledere og mel-

lemledere, seniorer, arbejdsmarkedspo-

litik, socialpolitik, kontakt til LO.

Poul Erik Pedersen 

Faglig sekretær og 

næstformand 

Ansvarlig for uddannelse, arbejdsmiljø 

og arbejdsmiljørepræsentanter, MED-

udvalg, familieplejere, socialpolitik.

Gitte Dam 

Kontorleder

Ansvarlig for den daglige administra-

tive drift, personaleledelse, Ledersek-

tion, Seniorsektion, dispensationer. 

Bjarne Skygge Jensen 

Faglig konsulent 

Løn, arbejdstid, overenskomster, fami-

lieplejere, sygdom og afsked, arbejds-

miljørepræsentanter. 

Lis Svanberg 

Faglig konsulent 

Løn, arbejdstid, overenskomster, læ-

rere, PFF-sekretariat.

Jens Sørensen 

Faglig konsulent 

Løn, arbejdstid, overenskomster, TR-

struktur og -vilkår, OAO, MED-udvalg. 

Jan Madsen 

Faglig konsulent 

Løn, arbejdstid, overenskomster,  

A-ledere, lærere, opholdssteder.

Karsten Esbjerg 

Faglig konsulent 

Løn, arbejdstid, overenskomster, 

A-ledere, sygdom og afsked.

Maj-Britt Kjærgaard 

Rasmussen 

Faglig konsulent.

Løn, arbejdstid, overenskomster, 

familieplejere, sygdom, projekt-

koordination.

Marianne Damkjær 

Sekretær og 

receptionist.

Anja Grøndal 

Kaspersen

Sekretær og 

receptionist.

Tania Cortes 

Sekretær og 

receptionist. 

Tina Aalborg Otte

Kontormedhjælper.

Sneda Bach Jørgensen

Sagsbehandler 

i a-kassen.

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 

kredskontor efter råd og 

vejledning. 

Ring og bestil tid til en samtale.

Maibritt Kirk Kjær

Jobkonsulent.

Maria Krogh 

Jobkonsulent.

Åbningstider

Mandag – onsdag 09.30 – 15.00

Torsdag  13.00 – 17.00

Fredag  09.30 – 13.00

Middagslukket mandag – torsdag 

12.30 – 13.00

A-kassens telefontider 

Mandag – onsdag 09.00 – 15.00

Torsdag  09.00 – 17.00

Fredag  09.00 – 13.00
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DANMARKSGADE 16 · 5000 ODENSE C · TLF. 72 48 64 00 · E-MAIL: LILLEBAELT@SL.DK · WWW.SL.DK/LILLEBÆLT

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

MEDLEMSMØDER 

Fokus på faget
– Socialpædagogerne i fremtiden 

Ved fremtidsforsker Anne Skare Nielsen.
Onsdag 21. oktober kl. 17.00-20.00. 
Danmarksgade 16, Odense.

Bliv klogere på din pension i PKA
Tirsdag 17. november.
Odin Havnepark, Lumbyvej 11, Odense. 

LEDIGE MEDLEMMER

Bliv skarp på dine kompetencer
– Temamøde i a-kassen
Tirsdag 22. september kl. 9.00-14.00.
Danmarksgade 16, Odense.

Jobsamtalen
– Temamøde i a-kassen
Torsdag 24. september kl. 10.00-13.00.
Danmarksgade 16, Odense.

FAMILIEPLEJERE

Forhandlercafé
Torsdag 22. oktober kl. 09.00-12.30. 
Danmarksgade 16, Odense. 

Cafémøde
Onsdag 25. november kl. 09.30-12.00.
Danmarksgade 16, Odense. 

SENIORER

Johannes Larsen Museet i Kerteminde

Fredag 9. oktober kl. 10.00.
Mulighed for samkørsel kl. 9.00 
fra Danmarksgade 16, Odense. 

TILLIDSREPRÆSENTANTER

TR–temadag med AMR/leder
Torsdag 10. december.
Tid og sted følger.

HOVEDUDVALGSMEDLEMMER

Temadag for hovedudvalgsmedlemmer
Torsdag 26. november kl. 10.00-16.00.
Danmarksgade 16, 5000 Odense.

LO SYDFYN
Et liv i balance
– Ved Caroline Søeborg Ahlefeldt 
Torsdag 8. oktober kl. 19.30-22.00.
Biblioteket i Ringe, Algade 40, Ringe.

Forandringer – med glæde og humor
– Ved Michael Svendsen
Mandag 2. november kl. 19.00-22.00.
AOF Center Fyn, Vestergade 23, Svendborg. 

JULETRÆSFESTER

Jul i Brejning
Søndag 6. december kl. 14.00-16.30.
Brejning Forsamlingshus.
J.L. Varmings Vej 1, Brejning.

Jul i Odense
Mandag 28. december kl. 14.00-16.30.
Odin Havnepark, Lumbyvej 11, Odense. 

Læs mere om aktiviteterne,  og tilmeld dig på www.sl.dk/lillebælt.
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