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BERETnInG 2013

Det specialiserede socialområde er 

under vedvarende pres af den spare-

dagsorden, som fortsat gælder, selv om 

vi i 2011 fik en anden regering. Det 

betyder skærpet kamp for såvel de 

svageste borgeres velfærd som 

socialpædagogernes arbejdsvilkår, 

arbejdsmiljø og arbejdspladser. 

Ledigheden er fortsat alt for høj. Vi har 

mistet mange stillinger, og alene af den 

grund har vi også mistet medlemmer. 

Der er mere end nogen sinde brug for 

vores stemme og styrke i den offentlige 

debat: I presset på kommuner og region 

for at sætte kvalitet og faglighed i 

højsædet frem for at tænke i kortsig-

tede besparelser samt ved forhand-

lingsbordet, når aftaler og overenskom-

ster skal fornyes. Derfor er det vigtigt, 

at vi er i stand til både at fastholde og 

hverve nye medlemmer. Den medlems-

mæssige opbakning er en forudsætning 

for, at vi fortsat kan stå stærkt som 

faglig organisation. 

Det er baggrunden for, at vi intensive-

rer indsatsen for at skaffe flere 

medlemmer, bl.a. i kredsen af B-med-

lemmer, som af den ene eller anden 

grund kun er medlemmer af a-kassen, 

kendskabet til, hvad Social-
pædagogerne Lillebælt står for, skal 
udbredes, så potentielle medlemmer 
kan blive en del af fællesskabet 

Af Hanne Ellegaard 

Kredsformand 

men har valgt det faglige fællesskab 

fra. ”Kan du gætte hvem vi er?” – Det 

spørgsmål vil vi stille til alle potentielle 

medlemmer, som vi ved fælles hjælp 

kan komme i kontakt med. Bagefter 

skal ingen være i tvivl om, at Socialpæ-

dagogerne og Kreds Lillebælt er noget 

for dem. At vi både favner bredt og 

stikker dybt i vores indsats for medlem-

mernes og vores svageste medborgeres 

interesser. At vi mener det, når vi siger, 

at vi går ind for meget mere vi.  

De faglige udfordringer er fortsat 

store. Vi har en stor opgave med at yde 

modspil over for besparelser og 

forringelser på vores område. I den 

forbindelse vil vi i Kreds Lillebælt 

benytte det nært forestående kommu-

nalvalg til at gøre opmærksom på, at 

valget også handler om den socialpoli-

tik, der skal føres i kommunerne i de 

kommende år. 

Men samtidig skal vi være medspillere, 

der er åbne over for nye tiltag og 

kreative løsninger, som kan skabe 

forbedringer og fornyelse. Det er vi 

også, hvilket bl.a. det ambitiøse og 

landsdækkende 2012-projekt viser. Her 

var vi med til at sætte spotlight på 

velfungerende tilbud i kommunerne, 

der kunne tjene som inspiration for 

andre. I Kreds Lillebælt bidrog vi med 

eksempler fra nyborg og Vejle. 

Det er også vigtigt, at vi i overensstem-

melse med Socialpædagogernes 

handleplan, ”Fælles ansvar – nye 

løsninger”, har opmærksomheden 

rettet mod jobåbninger på nye områ-

der, hvor vi i kraft af vores faglighed har 

noget særligt at tilbyde. Det kan 

eksempelvis være inden for retspsykia-

trien, hvor der lokalt er åbnet døre for 

os, eller det kan være i forhold til den 

nye og omdiskuterede målsætning om 

øget inklusion og integration i folke-

skolen af børn med særlige problemer. 

Her er der brug for at overbevise 

politikerne, både centralt og lokalt, om 

at projektet vil have bedre chancer for 

at lykkes, hvis man også inkluderer 

socialpædagogerne. 

vi har længe kæmpet for en selvstæn-

dig socialpædagogisk grunduddan-

nelse. Den fik vi ikke,  men vi har til 

gengæld fået en ny og stærkt forbedret 

pædagoguddannelse. En uddannelse 

med øget specialisering, hvor socialpæ-

dagogikken er én af de tre linjer, man 

fremover vil kunne vælge. Det er et 

eksempel på, at der bliver lyttet til os, 

og at Socialpædagogerne via vedhol-

denhed og gode argumenter skaber 

resultater. 

Lad os sammen skabe flere resultater 

– og lad os i første omgang ses på Kreds 

Lillebælt generalforsamling 28. oktober 

for at evaluere arbejdet i den forløbne 

periode, for at vælge ny kredsbesty-

relse og kongresdelegation, men ikke 

mindst for at drøfte mål og midler for 

arbejdet i den kommende periode.

Kan du gætte 
hvem vi er?
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SITUATIOnEn I KOMMUnERnE OG REGIOnEn 

Hvis vi troede, at regeringsskiftet i 2011 

ville få blidere økonomiske vinde til at 

blæse hen over de kommunale budget-

ter, kan vi nu konstatere, at det absolut 

ikke var tilfældet. Den socialdemokra-

tisk ledede regering fortsatte, hvor den 

tidligere, borgerlige regering slap, med 

en særdeles stram økonomisk kurs over 

for kommunerne. 

 Regeringen tvinger fortsat kommu-

nerne til en stram styring af drifts-

udgifterne, samtidig med at mange 

kommuner har store summer stående 

på anlægskontoen. Tilmed er sanktions-

politikken strammet, så kommunerne 

både kan straffes for at overskride den 

aftalte budgetramme og for ikke at 

overholde egne budgetter. 

voreS oMråDe Må hoLDe For 

Konsekvenserne er, at kommunerne 

sparer – og oversparer – for at slippe 

for sanktioner. Desværre er det speciali-

serede socialområde i særlig grad udset 

som økonomisk prygelknabe. 

Stramme økonomiske 
rammer for det 
socialpædagogiske arbejde 

kommunerne sparer fortsat 
– ikke mindst på det specialiserede 
socialområde

 Sådan har det været siden kommu-

nalreformen i 2007, og sådan er det fort-

sat. Socialpædagogerne har sammen-

holdt de kommunale regnskaber fra 

2011 og 2012 og kan konstatere, at der 

på det specialiserede socialområde på 

blot ét år er skåret ned med 1,1 mia. kr. 

eller 3,3 pct. Både i kroner og procent er 

det langt mere, end hvad der er sparet 

på de øvrige service- og velfærdsområ-

der. 

 Kommunerne i Kreds Lillebælt 

tegner sig samlet set for en besparelse 

på 2,5 pct. på de store områder, Børn og 

Unge (3,6 pct.) samt Voksenhandicap 

(1,7 pct.), mod 0,4 pct. på landsplan.  

 På Børn- og Ungeområdet sprin-

ger især besparelserne i Fredericia, 

nordfyns og Vejle kommuner i øjnene. 

På Voksenhandicapområdet er der 

skåret mest i Faaborg-Midtfyn, Assens 

og Vejle. Vejle er i øvrigt den kommune 

i hele landet, der på de to områder står 

for den største samlede besparelse, 

nemlig 9,2 pct.  

Mens kommunerne 

lægger penge til side for at 

undgå økonomiske sank-

tioner, går besparelserne 

hårdt ud over det speciali-

serede socialområde. 

BeSpareLSerne ForTSæTTer 

De gentagne nedskæringer på vores 

område sætter både faglighed, arbejds-

miljø og beskæfigelse under pres. 

 Desværre er der ikke umiddelbart 

lys for enden af tunnelen, da alt tyder 

på, at spare-trenden i kommunerne vil 

fortsætte. På de kommunale budgetter 

for 2013 er der på landsplan lagt op til 

at spare yderligere ca. 888 mio. kr. på 

det specialiserede socialområde. 

 Vi er lige nu meget spændte på, 

hvordan kommunernes budgetter for 

2014 kommer til at se ud,  i og med at 

budgetforligene bliver indgået kort før 

kommunalvalget 19. november. Det er 

vi formentlig meget klogere på, når vi 

ses til generalforsamling 28. oktober. 

 Vi har dog ikke de store forhåbninger 

om forbedringer. 

 Tværtimod har vi allerede fået de 

første negative forvarsler. I Fredericia 

indgår et sparekatalog for kommu-

nens Voksenservice i budgetforhand-

lingerne. Hvis forslagene her bliver 

gennemført, betyder det besparelser 

på 16,6 mio. kr., bortfald af 29,5 fuldtids-

stillinger og deraf følgende servicefor-

ringelser for mange af kommunens 

handicappede medborgere.

 I Odense er der indgået budgetforlig 

med besparelser for 300 mio. kr. på cen-

trale velfærdsområder, heraf 160 mio. 

kr. på børn- og ungeområdet. 
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Siden 2007 har kommunerne effektiviseret for 6,3 

mia. kr. og budgetterede i 2012 med yderligere 

besparelser på 3,3 mia. kr. Hvis de realiseres, vil 

kommunerne på seks år have effektiviseret for 

knap 10 mia. kr. – i stigende grad på serviceområ-

derne. 

 På det specialiserede socialområde er der årligt 

sparet mellem 2 og 8 pct.  pr. år, og det sætter den 

socialpædagogiske faglighed under særligt pres, 

fordi kommunerne forsøger at opstille standarder 

for visitering eller revisitering af handicappede 

medborgere ud fra bestemte ydelseskategorier. 

Dermed kommer den socialpædagogiske praksis i 

ringere grad end før til at handle om individualitet 

og udvikling uden for de faktiske kerneydelser.

FerIe I Fare 

LEV har i et åbent brev til socialministeren 

påpeget, at handicappede i flere kommuner kun 

kan tage på ferie, hvis de selv kan betale for tilkøb 

af specialpædagogisk hjælp. Samtidig påpeger LEV 

den skævvridning, der ligger i egenbetalingen: Jo 

større borgerens behov for specialbistand er, des 

mindre mulighed er der for at kunne spare op til 

ferie og ture m.v.

 Ud fra et kommunalt synspunkt bliver frivillig-

hed og inddragelse af civilsamfundet i stigende 

grad en forudsætning for fremtidens drift af 

institutioner, hvor oplevelsespædagogik fortsat er 

en del af det samlede tilbud.  

konkurrence MeD anDre veLFærDSoMråDer

Den stramme økonomiske styring har medført, at 

det socialpædagogiske område er i skarp konkur-

rence med andre centrale kommunale områder 

som daginstitutioner, ældrepleje og skoler. 

 Det øger kravene til faglig dokumentation og et 

stærkere fokus på, at der ud over kerneopgaver 

som omsorg og pleje også skal sikres individuelle 

muligheder for at opnå færdigheder, der giver 

værdighed og medmenneskelighed for den 

enkelte. Disse særlige behov skal kunne dokumen-

teres som legitime, fordi de i fremtiden som oftest 

forhandles via særbevillinger.

veLFærDSTeknoLogI, InnovaTIon 

– og øgeT arBejDSpreS

Flere kommuner indfører velfærdsteknologi i håb 

om nogle af de samme rationaliseringsgevinster 

som på ældreområdet. Stort set alle kommuner har 

inddraget innovation og regelforenkling som en 

metode til at imødekomme den stigende efter-

spørgsel og samtidig fastholde kvalitetsniveauet. 

 Det ses især på Voksenhandicapområdet, hvor 

det i oplægget til budgetterne indgår, at flere 

borgere skal klares inden for de nuværende 

rammer. F.eks. har Fredericia på grund af demogra-

fien valgt at investere i nye boliger, som kan huse 

flere borgere med samme antal eller færre 

medarbejdere end tidligere.

 Som organisation kan vi konstatere, at medar-

bejderne oplever et øget arbejdspres, og at  der 

ikke er tilstrækkelige ressourcer til at realisere de 

faglige mål for arbejdet med den enkelte borger. 

På trods af dette forsøger flere kommuner 

samtidig at spare via nedbringelse af sygefraværet 

eller lignende personalepolitiske initiativer. 

InkLuSIon Lægger preS på 

Børn- og unge-oMråDeT

På Børn- og ungeområdet er der siden 2006 

gennemført væsentlige besparelser med afsæt i 

tankegangen om inklusion på normalområdet frem 

for anbringelser.

 Flere amtslige og regionale institutioner er på 

den baggrund lukket til fordel for nye lokalkommu-

nale tilbud og en større inklusion i skoler og 

daginstitutioner. De tilbageværende institutioner 

omstruktureres og skal nu og i fremtiden geares til 

at klare de vanskelige børn, som ikke vurderes at 

ville kunne profitere af særlig støtte i hjemmet 

eller i familiepleje.

 Socialpædagogerne ser frem til, at det nye 

regionale Socialtilsyn kan sætte fokus på området 

og medvirke til et kvalitetsløft.

SITUATIOnEn I KOMMUnERnE OG REGIOnEn 

Effektiviseringer 
går ud over 
fagligheden og de 
svageste borgere
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SITUATIOnEn I KOMMUnERnE OG REGIOnEn 

Med virkning fra 1. januar 2013 har 

Region Syddanmark foretaget en 

gennemgribende omorganisering af 

tilbuddene på det specialiserede 

socialområde.  

 De hidtidige 27 tilbud blev samlet i 

otte nye centre med en helt ny ledelses-

struktur til følge. 

 Formålet var at styrke fagligheden 

og samtidig sikre større økonomisk 

robusthed på området. 

 Selv om der var tale om en rationali-

sering, der umiddelbart har kostet 

arbejdspladser, hilste vi fra Socialpæda-

gogerne Lillebælts side omlægningen 

velkommen. Vi er enige i, at større 

enheder – især på de højst specialise-

rede områder – gavner muligheden for 

at skabe faglige miljøer, hvor vidensde-

ling og tværfaglighed kan sættes i 

højsædet til gavn for de borgere, der er 

afhængige af tilbuddene. 

 Med centraliseringen har Region 

Syddanmark fået mulighed for at sikre 

den nødvendige faglighed i tilbuddene 

og samtidig via stordriftfordelene gøre 

dem økonomisk attraktive for kommu-

nerne. Vi oplever, at det har været med 

til at sætte en prop i den massive 

hjemtagelse siden kommunalreformen 

– også af tilbud, som især mindre 

kommuner i praksis har haft svært ved 

at drive på en måde, der er optimal for 

de berørte borgere.

SaMLIng aF reTSpSykIaTrIen 

Et særligt kapitel er retspsykiatrien, 

hvor regionen har gennemført en 

udbygning og sammenlægning i  

Middelfart. 

 På et møde, hvor repræsentanter for 

kredsen deltog, gennemgik psykiatri- 

og socialdirektør Jacob Steengaard 

Madsen planerne og tilkendegav, at 

man i regionen havde fået øjnene op 

for, at der også på dette område er brug 

for vores faglighed og ekspertise. 

 Denne anerkendelse hilser vi velkom-

men. Det har åbnet nye jobmuligheder 

for nogle af vores medlemmer, og de 

første seks socialpædagoger er allerede 

ansat. Vi har begrundet håb om, at der 

vil blive slået yderligere stillinger op. 

Flere socialpædagoger i 

Kreds Lillebælt har fået job i den 

reorganiserede retspsykiatri. 

Store 
forandringer 
i regionen 
centertankegang har 
sat en prop i kommunernes 
hjemtagelse 
– nye jobmuligheder i 
retspsykiatrien
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1. januar 2014 ændres tilsynet med bosteder, op-
holdssteder og familieplejere m.v. Det er ikke læn-
gere kommunerne, der skal stå for tilsynet. I stedet 
placeres ansvaret og opgaven med at føre tilsyn i 
fem kommuner, én pr. region. I Region Syddanmark 
er det Faaborg-Midtfyn. 
 Der har været alt for mange sager om man-
gelfuldt tilsyn,  og derfor hilser vi omlægningen 
velkommen. 
 En del af medarbejderne er allerede ansatte 
konsulenter i kommunerne og regionen. De bliver, 
eller er blevet, virksomhedsoverdraget til Faaborg- 
Midtfyn Kommune. I Kreds Lillebælt drejer det 
sig om fire medarbejdere fra kommunerne  og én 
fra regionen. Hertil kommer 10 medarbejdere fra 
Kreds Sydjylland og tre fra Faaborg-Midtfyn Kom-
mune, som ikke virksomhedsoverdrages, da de 
allerede er ansat i kommunen. 
 P.t. er der i alt ansat 46 medarbejdere, heraf 19 
medlemmer af Socialpædagogerne. I løbet af efter-

Tre kommuner i Socialpædagogerne 

Lillebælts området blev i 2011 godkendt 

som deltagere i forsøget med frikom-

muner, der løber fra 2012 og fire år 

frem: Odense, Fredericia og Vejle. 

 Vi følger opmærksomt forsøget og er 

med i det omfang, det fører til positiv 

forandring og fornyelse, men imod, hvis 

resultatet bliver forringelser. 

 Efter de i alt fire ansøgningsrunder 

er status for godkendte eller delvis 

godkendte forsøg på det sociale 

område: 

 Odense – tre forsøg. Fredericia – tre 

forsøg. Vejle – fem forsøg.

 Mest betænkelige er vi ved et forsøg 

i Odense, der giver kommunen mulig-

hed for at opsige beboere i botilbud og 

plejeboliger, ”når det vurderes, at 

tilbuddet ikke længere matcher 

borgerens behov.” Et andet forsøg i 

Odense, der påkalder sig særlig 

opmærksomhed, handler om øget 

inddragelse af familier og nærtstående 

i pasningen af meget plejekrævende 

borgere. 

 Vejle Kommune her i forbindelse 

med frikommuneforsøget indgået 

aftaler med de faglige organisationer 

om, at et eventuelt overskud i kraft af 

innovative tiltag helt eller delvis føres 

tilbage til den pågældende afdeling og 

anvendes til gavn for personalet. 

året bliver der ansat yderligere 30 medarbejdere. 
 Det er en meget stor opgave, som de fem kom-
muner skal løse. Derfor har planlægningen været 
i gang længe, selv om lovgivningen først faldt 
endeligt på plads i juni. Faaborg-Midtfyn Kom-
mune skal have ros for den måde, de har kommuni-
keret arbejdet med at etablere tilsynet på. De har 
løbende udsendt nyhedsbreve og har inddraget de 
kommende medarbejdere i processen, ligesom de 
løbende har holdt medarbejdermøder. 12. august 
var Socialpædagogerne sammen med de øvrige 
organisationer inviteret til et informationsmøde, 
hvor vi fik lejlighed til at drøfte det fremtidige 
samarbejde mellem organisationerne og Socialtil-
synet. 
 Kredsen følger arbejdet med det nye Socialtilsyn 
tæt, og i løbet af efteråret skal der forhandles om 
medarbejdernes vilkår. Kreds Lillebælt har aftalt et 
tæt samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening 
i forbindelse med forhandlingerne, så vi kan sikre 
de bedst mulige vilkår for vores medlemmer.
 Kredsen har holdt et medlemsmøde om lovgiv-
ningen bag det nye Socialtilsyn, hvor Ib Poulsen, 
direktør i Socialt Lederforum holdt oplæg. Det gør 
han igen på et medlemsmøde 26. november. 
 Socialpædagogerne har nedsat en koordina-
tionsgruppe, som bl.a. skal sikre et højt videns-
grundlag om Socialtilsynet (love, retningslinjer og 
praksis), både lokalt og centralt.

Nyt Socialtilsyn 
er godt på vej

Frikommuner
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Overenskomst 2013

Også Kreds Lillebælts HB-medlemmer 

bakkede op om hovedbestyrelsens 

anbefaling om at stemme ja til de nye 

overenskomster. Ikke fordi resultatet 

var storslået, men fordi vi på baggrund 

af den økonomiske krise vurderede, at 

vi næppe vil kunne opnå mere.

 Største minus var den beskedne 

lønudvikling under indtryk af lønstil-

standen på det private arbejdsmarked. 

Den betyder formentlig, at vi næppe 

kan opretholde reallønnen i den næste 

periode.

reguLerIngSorDnIng og 

Tr-BeSkyTTeLSe InTakT 

Trods alt var der også nogle plusser. 

Først og fremmest, at alle de væsent-

lige forringelser, som arbejdsgiverne 

spillede ud med, blev afværget – bl.a. 

bortfald af reguleringsordningen, 

forringelse af seniorernes rettigheder 

og af beskyttelsen for TR-suppleanter 

og medlemmer af MED-udvalgene.

 Desuden blev der opnået forbedrin-

ger i form af bedre muligheder for 

kompetenceudvikling (kompetence-

fond/kompetencepulje) og partner-

skabsprojekter, der skal styrke faglighe-

den og kvaliteten i vores arbejde. 

Endelig fik vi rettet op på løn- og 

Forringelser 
blev afværget
generelt var overenskomstfornyelsen ingen fest 
– og vores lærermedlemmer på SoSu-skolerne delte 
skæbne med folkeskolelærerne og måtte tage 
imod diktat om arbejdstiden

pensionsforskellene mellem værksteds-

assistenter og socialpædagoger i 

kommunerne. 

 I kredsen vil vi fortsat arbejde 

stenhårdt på, at de enkelte bestemmel-

ser i overenskomsterne bliver udmøn-

tet og udnyttet til gavn for alle vores 

medlemmer, jf. afsnittet om vores 

lokale overenskomststrategi. 

SoSu-Lærerne – eT SorT kapITeL 

En enkelt mindre faggruppe, lærerne 

ved SOSU-skolerne (heraf 11 medlem-

mer af Socialpædagogerne Lillebælt), 

tegnede sig desværre for et sort kapitel 

i historien om 2013-overenskomsterne.

 De delte nemlig skæbne med 

folkeskolelærerne og måtte se sig 

lockoutet på et ultimativt krav fra 

arbejdsgiverside om afskaffelse af de 

hidtidige arbejdstidsregler. En situa-

tion, der til sidst endte med et rege-

ringsindgreb. 

 Vi forsøgte undervejs at bakke 

lærerne op, både i og uden for egne 

rækker. Det er skræmmende og 

uacceptabelt, hvis diktater frem for 

reelle forhandlinger griber om sig på 

det offentlige arbejdsmarked og breder 

sig til andre områder. 

 Her er vi nødt til at stå sammen med 

den øvrige fagbevægelse og i fælles-

skab gøre, hvad vi kan for at forhindre 

en gentagelse.

 Det er også baggrunden for, at Social-

pædagogerne og de øvrige OAO-organi-

sationer valgte at gå med i aftalen om 

en tillidsreform med regeringen og ar-

bejdsgiverne i kommuner og regioner. 

Vurderingen er, at det er bedre at være 

medspiller end modspiller omkring ud-

viklingen af den offentlige sektor. Ved 

at sige ja til tillidsreformen har vi fået 

en bedre mulighed for at holde rege-

ring, kommuner og regioner fast på de 

aftalte principper om, at effektivitet 

skal gå hånd i hånd med kvalitet og an-

erkendelse af vores faglighed.

Overenskomst 2013 blev 

ingen lønfest, men det lykkedes 

at afværge arbejdsgivernes 

krav om forringelser. 
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OPFØLGnInG PÅ OVEREnSKOMST 2011

Sådan er det gået 
Lokale resultater i region og kommuner 

Socialpædagogerne Lillebælt deltager aktivt i fornyelsen 

af overenskomsterne. Det vigtigste arbejde består dog i at 

følge op lokalt i forhold til vores overenskomststrategi, som 

løbende bliver revideret på kredsens generalforsamlinger, 

senest i 2011. Strategien handler bl.a. om principper for ud-

møntning af lokale lønmidler – herunder forhåndsaftaler, af-

lønning og uddannelse af tillidsrepræsentanter samt lederes 

og mellemlederes løn.

 Her er en status over indsats og resultater i vores 12 kom-

muner og regionen i den forløbne periode. 

aSSenS

Der er forhandlet for enkelte ledere, der har fået et 

mindre lønløft som følge af udvidelser af organisatio-

nen. Kommunen har udsendt en lønstrategi, hvoref-

ter man ønsker at lave aftaler om resultatløn. Der er 

p.t. Ikke lavet aftaler for basispersonalet.

FreDerIcIa

Der er forhandlet for alle 

ledere i perioden, og hovedpar-

ten har fået et større eller min-

dre lønløft. Desuden er en ny 

forhåndsaftale forhandlet på 

plads. Trods ledelsens udmelding 

om, at der ikke var et råderum 

at forhandle ud fra, er der givet 

mindre beløb decentralt 

på alle områder, der er dækket 

af en tillidsrepræsentant – inkl. 

misbrugs området.

MIDDeLFarT

Der har ikke været afsat et bestemt beløb til 

lokale lønforhandlinger, men man har vurderet 

på råderummet for den enkelte institution. 

Tilbagemeldinger fra tillidsrepræsentanterne 

viser, at der har været afsat en bestemt procent 

til forhandling for basispersonalet. Direktionen 

har pålagt området at afsætte 0,5 pct. pr. år til 

decentral løn. Ved at sammenlægge begge år 

var råderummet 1 pct., men ikke organisations-

opdelt. Der er i samarbejde med kredskontoret 

forhandlet tillæg på alle områder, der er dækket 

af tillidsrepræsentanter.

FaaBorg-MIDTFyn

Der er udarbejdet en ny forhåndsaftale for 

centerledergruppen, der indebærer, at hoved-

parten indplaceres ud fra grundløntrin 50, samt 

at alle centerledere har fået forhandlet deres løn 

og fået et lønløft. Kommunen har vedtaget, at de 

midler, der er i omløb som lokale lønmidler, også 

skal anvendes hertil. For kommunen generelt 

handler det om 7-8 pct. Da forhandlingerne fore-

går decentralt mellem den enkelte centerleder 

og tillidsrepræsentanten, er det svært at få over-

blik over resultaterne.

kerTeMInDe 

Der afventes forhandling for  

ledergruppen. En ny forhåndsaftale 

indebærer bl.a. flere tillæg omkring 

uddannelse og tillidsrepræsentanter. 

På grund af sygdom i HR-afdelingen 

har aftalen været udsat, men er nu 

underskrevet. Der er i fællesskab med 

BUPL Fyn aftalt ny løn til stort set alle 

medarbejdere på PFF-området.

LangeLanD 

Der er forhandlet for 

ledergruppen som følge 

af bl.a. omorganiserin-

ger og udvidelser. De 

fleste har fået et mindre 

lønløft. Der har endnu 

ikke været lokallønsfor-

handlinger, men man har 

undgået afskedigelser 

som følge af besparelser. 

Der er aftalt forhandin-

ger for basispersonalet i 

november 2013.

norDFyn 

Der er forhandlet for ledergruppen 

i forbindelse med omorganisering, 

men lønløft har kun været af mindre 

omfang. Desuden er der forhandlet nye 

forhåndsaftaler samt TR-tillæg og min-

dre beløb til ansatte på Børn og unge- 

samt Voksenhandicapområdet. 
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regIon SyDDanMark

Regionen har gennemført en større 

omstrukturering, så de hidtidige 

institutioner er samlet i otte centre 

på tværs af geografi m.m. 

Alle centre har en centerleder, en 

vicecenterleder og et antal afde - 

lingsledere med udvidede ledelses-

beføjelser. Flere steder har 

oDenSe 

Der afventes forhandling om en ny model for 

lønindplacering af ledergruppen i kommunen. 

Ældre- og Handicapforvaltningen og Social- og 

Arbejdsmarkedsforvaltningen afsatte 0,2 pct., 

mens Børn- og Ungeforvaltningen afsatte 

1,0 pct. til lokallønsforhandlinger. Dette gjaldt 

både for basispersonale og mellemledere.

ærø 

Vi afventer forhandling 

for en leder. Der har ikke 

været lokallønsforhand-

linger, men man har und-

gået afskedigelser som 

følge af besparelser.

vejLe

Kommunen har 

besluttet at fastholde 

og anvende andelen 

af lokallønsmidler på 

7,9 pct. af den samlede 

lønsum i kommunen, 

også i overenskomstperioden 

2013-15. Det betyder ikke, at 

andelen nødvendigvis er 7,9 pct. 

på det socialpædagogiske område eller 

på de enkelte arbejdspladser. 

På vores arbejdspladser ligger den 

generelt mellem 6 og 7 pct. 

 Da hovedparten af de årlige lønforhand-

linger foregår på den enkelte arbejdsplads 

mellem ledelse og tillidsrepræsentant er 

det vanskeligt at få et præcist billede af, om 

vi taber terræn eller fortsat anvender 

de midler, der er i spil. 

 Kredsen har i perioden forhandlet 

forhåndsaftalerne. En ny forhåndsaftale for 

mellemledere er kommet til, og de øvrige

 er justeret. Bl.a. er praktikvejlednings-

honoraret udvidet til efter konkret aftale 

også at dække praktikanter fra andre 

uddannelser.

 Kommunen aflønner i udstrakt grad 

centerledergruppen på samme niveau 

uanset størrelse og kompleksitet af leder-

opgaven. Vi er ikke helt enige i dette og 

mener, at lønindplaceringen bør tage højde 

for de mange organisationsændringer og 

sammenlægninger, der også i Vejle Kom-

mune fører til større ledelsesenheder.

OPFØLGnInG PÅ OVEREnSKOMST 2011

ledelsen ønsket at udsætte de lokale 

forhandlinger til i år, hvor man har et 

bedre overblik over økonomien i de nye 

centre. 

 For alle afdelingsledere er der 

forhandlet på baggrund af den nye 

struktur og de kompetencer, som nu 

ligger i stillingerne. Afdelingslederne er 

blevet indplaceret efter en ny forhånds-

aftale og er alle sikret en lønfremgang 

på mindst 15.400 kr., da de fremad-

rettet selv skal tilrettelægge deres 

arbejdstid. Forhåndsaftalerne har 

generelt sikret et ensartet opslags-

niveau i de forskellige ledelseslag.

 For basispersonalet peger 

tilbagemeldinger fra tillidsrepræsen-

tanterne på, at der kun har været 

forhandlet yderst få steder i 

perioden. 

SvenDBorg

Som følge af omorganiseringer er der 

forhandlet for alle ledere. Hovedparten 

har fået et større eller mindre lønløft. 

Gældende forhåndsaftaler er blevet 

revurderet med mindre justeringer til 

følge. På stort set alle områder, der er 

dækket af tillidsrepræsentanter, inkl. 

PFF-området, er der forhandlet mindre 

lønstigninger hjem til de ansatte. 

nyBorg 

Der er forhandlet for 

ledergruppen som følge 

af bl.a. omorganiserin-

ger. Resultatet for den 

enkelte er et større eller 

mindre løftløft. 

For basispersonalet 

har der været pæne 

lønløft. Der har ikke på 

forhånd været afsat 

bestemte beløb, men

 man har vurderet

 råderummet for

 den enkelte arbejds-

 plads. 
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SIPO-PROJEKTET

Op ad bakke at tegne 
overenskomster og hverve 
medlemmer på private 
arbejdspladser 

projektet kom i modvind som 
følge af et forstærket økonomisk pres 
på de private opholdssteder fra 
kommunernes side

Det landsdækkende Projekt ”Særlig ind-

sats på det private område” – i daglig 

tale SIPO-projektet – kørte fra januar 

2011 og sluttede med udgangen af 2012.

 Hovedformålene var at tegne flere 

overenskomster på de private social-

pædagogiske arbejdspladser samt at 

få flere medlemmer, da kun ca. 1.500 

medarbejdere ud af ca. 8.000 var orga-

niseret i Socialpædagogerne. Ligeledes 

havde kun en forsvindende lille brøkdel 

en overenskomst.

ForvenTnIngerne BLev Ikke 

InDFrIeT 

Evalueringen af projektet viser, at re-

sultaterne i form af flere overenskom-

ster og medlemmer ikke stod mål med 

forventningerne. 

 En nærliggende årsag er, at krisen i 

projektperioden for alvor satte ind på 

specielt børn- og ungeområdet, hvor 

kommunerne hjemtog mange børn og 

unge og dermed skabte usikkerhed og 

faldende belægning på en lang række 

private socialpædagogiske arbejds-

pladser. Endda i en grad, så flere af dem 

er lukket eller gået konkurs. 

 Desuden peger evalueringen på, at 

udgangspunktet og forventningerne 

har været for resultatorienteret.

 En tredje årsag kan være, hvad 

mange private arbejdssteder har givet 

udtryk for, at man ikke kan tegne 

overenskomst på grund af de lange 

opsigelsesvarsler, det ville medføre, når 

kommunernes varsel for hjemtagning 

af anbragte børn og unge kun er én 

måned. 

SIPO-PROJEKTET

LySpunkTer og uDByTTe 

på Den Lange Bane

I Kreds Lillebælt har vi besøgt ca. 50 

socialpædagogiske opholdssteder i 

perioden. Alle steder er vi blevet godt 

modtaget og har følt os velkomne. 

Enkelte overenskomster er det også 

blevet til, ligesom der er sket en lille 

tilgang af nye medlemmer fra disse 

arbejdspladser. 

 Et meget positivt resultat af de man-

ge besøg var, at Socialpædagogerne 

fik synliggjort, at vi interesserer os for 

de private opholdssteder og deres ar-

bejde, og at vi kom i en god dialog med 

medarbejdere og ledere på området.

 Vi viste, at vi gerne vil det private 

område, og fik tydeliggjort, at vi har 

brug for hinanden i arbejdet med at 

profilere hele den brede vifte af tilbud 

og det store socialpædagogiske ar-

bejde, der udføres. 

Behov For ForTSaT FokuS 

på DeT prIvaTe oMråDe

Derfor ligger der også en stor opgave 

for Socialpædagogerne at arbejde 

videre med: at få tydeliggjort, at der ud 

over de regionale og kommunale social-

Mens SIPO-projektet stod på, 

kæmpede de private opholds-

steder med økonomien, og 

nogle måtte lukke. 

pædagogiske tilbud også er et privat 

område, hvor mange socialpædagoger 

gør en stor indsats.

 En hovedopgave efter SIPO-projek-

tets afslutning er derfor at sætte meget 

mere fokus på det private område 

gennem etablering af netværk, mere 

information, større synlighed og ind-

dragelse, så medarbejderne i langt hø-

jere grad føler sig som en integreret og 

ligeværdig del af Socialpædagogerne.

 Det er en af hovedkonklusionerne i 

evalueringen af alle kredses oplevelse 

af  projektet.

 Den store opgave for kredsen er 

altså at fortsætte arbejdet som del af 

den daglige drift, hvis forventningerne 

til projektet skal indfries på lidt læn-

gere sigt.
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Allerede under arbejdspladsbesøgene i 

foråret 2013 rettede vi især opmærk-

somheden mod B-medlemmerne. De, 

der af en eller anden grund har valgt 

det faglige fællesskab fra. 

 nu går vi skridtet videre med et 

organiseringsprojekt rettet mod netop 

denne gruppe, som forbundet har 

bevilget os 15.000 kr. til at gennemføre. 

Målet er at finde ud af, hvor mange 

B-medlemmer vi har i kredsen, få dem i 

tale og meget gerne få mange af dem til 

at tegne fuldt medlemskab. 

 I første omgang vil vi betragte 

projektet som en succes, hvis vi får 

implementeret, at det er naturligt at 

tale om B-medlemmerne på vores 

arbejdspladser, blandt lederne 

og i TR-grupperne. 

 Dette er en vigtig forudsætning 

for, at vi kan få flere af dem 

som medemmer. 

kan Du gæTTe hveM vI er …?

Vi har allerede sat 

projektet i søen, og 

det vil være et 

emne på kredsens 

generalforsamling 

28. oktober i år, 

kredsbestyrelsesmødet i januar 2014 

samt på generalforsamlingen i 2014. 

 Et af de værktøjer, vi vil bruge i 

kampagnen for at få B-medlemmerne i 

tale, er en folder med overskriften

FRA ALLE OS TIL ALLE JER

”Kan du gætte hvem vi er?” – en udvidet 

udgave at den lille appetitvækker, som 

vi uddelte til alle interesserede i 

forbindelse med årets 1. maj-arrange-

menter. 

 Det enkle budskab skal være, at 

Socialpædagogerne og Kreds Lillebælt 

er andet og mere end et forsikringssel-

skab mod ledighed. At vi er ”noget for 

dig”, uanset hvor i det store socialpæ-

dagogiske landskab, du befinder dig. 

Kreds Lillebælt intensiverer 

bestræbelserne på at få 

B-medlemmerne til at tegne 

fuldt medlemskab. 

Kun rigtige 
fagforeninger 
duer

Medlemssituationen var et hoved-

emne for årets arbejdspladsbesøg, 

der især gik til arbejdspladser 

uden tillidsrepræsentant 

Både i 2012 og 2013 besøgte Kreds 

Lillebælt masser af arbejdspladser i 

kampagneugerne 4-5.  

 I år var medlemssituationen det 

vigtigste emne. 

 De seneste år har vi oplevet et svagt 

vigende medlemstal, som bl.a. skyldes, 

at der på grund af de omfattende 

besparelser og nedskæringer i kommu-

nerne og regionen er blevet færre 

socialpædagogiske arbejdspladser. 

 Det er vigtigt, at vi medlemsmæssigt 

står så stærkt som muligt på arbejds-

pladserne, da det er en forudsætning 

for, at vi også fremover kan indgå og 

håndhæve gode overenskomster og 

aftaler. 

overenSkoMST 2013 SoM aFSæT

Den forestående overenskomstforny-

else var et godt afsæt for dialogen. Vi 

benyttede lejligheden til at gøre både 

medlemmer og ikke-medlemmer 

opmærksom på, at kun rigtige fagfor-

eninger, som Socialpædagogerne, kan 

sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår på 

arbejdspladserne via de aftaler og 

overenskomster, vi indgår med 

arbejdsgiverne. 

 De goder, mange tager som en 

selvfølge – eksempelvis overtidsbeta-

ling, arbejdsmarkedspension, feriefri-

dage og frihed ved barns sygdom – er jo 

hverken faldet ned fra himlen eller 

garanteret via lovgivning. De er 

udelukkende bragt til veje via overens-

komsterne, hvilket mange faktisk ikke 

er klar over. 

Nu skal vi have 
B-medlemmerne i tale
kreds Lillebælt har fået 15.000 kr. af forbundet 

til nyt organiseringsprojekt
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I den forløbne periode har vi 
holdt en række medlemsmøder og 
arrangementer med fokus på 
forskellige sider af vores fag og 
faglighed, men også af social 
karakter, bl.a.: 

•  Medlemsmøder om Efterløn, Overenskomst 2013, Stress  

og trivsel, Frivillighed og Tilsynsreform.

•  Juletræsfester i Brejning og Odense arrangeret i et  

samarbejde mellem kredskontoret og vores seniorsektion. I 

2012 med hhv. 375 og 160 deltagere. 

• Cafémøder for familieplejere og for ledige medlemmer.

6

Socialpædagogenlillebælt

o k t o b e r  2 0 1 2  ·  6 .  å r g a n g

Fællesskab på tværs af grænser Af Poul Erik Pedersen, faglig sekretær og medlem af 
hovedbestyrelsens arbejdsgruppe for internationalt 

samarbejde 

Dette nyhedsbrev sender vi ud på Socialpædagogernes inter-

nationale dag, 2. oktober. Det gør vi for at markere, at vi er 

del at et internationalt fagligt fællesskab. 

 Overalt i verden arbejder kolleger på det socialpædago-

giske område for at give svage og handicappede borgere en 

værdig tilværelse. Målene er de samme – bl.a. beskrevet i de 

internationale børne- og handicapkonventioner. Problem-

stillingerne er i stort omfang også ens.

 Vilkårene er til gengæld vidt forskellige. I Danmark arbej-

der vi ud fra en nordisk velfærdsmodel – om end under pres 

– med offentlig finansiering af vores arbejdsområde. Andre 

steder er man henvist til at løse opgaverne i privat og for-

eningsmæssigt regi.  Uanset disse forskelle kan vi på tværs af nationaliteter 

inspirere hinanden og lære af hinandens erfaringer. Det får 

vi blandt andet brug for, når vi på vores kongres i november 

skal tænke innovation og udvikling af vores arbejdsområde 

som led i vores fremadrettede strategi. 

 De internationale samarbejdsrelationer dyrkes via forskel-

lige samarbejdsfora, ikke mindst AIEJI – den internationale 

sammenslutning af socialpædagoger, som vores forbunds-

formand er præsident for. På AIEJI’s næste verdenskongres i 

2013 er en af kredsens arbejdspladser, Skansebakken, direkte 

repræsenteret. Et udtryk for, at det internationale samarbej-

de også foregår på græsrodsniveau. 

Skanse-bakken på AIEJI’s verdenskongres Når socialpædagoger fra hele verden mødes på AIEJI’s ver-

denskongres i Luxembourg 2.-5. april næste år under over-

skriften ”All Together – Social inclusion and integration”, er 

socialpædagoger fra Skansebakken i Brejning blandt delta-

gerne. 
 På en workshop præsenterer de udviklingsprojektet De-

sign af relationer, der er blevet til i et samarbejde mellem 

Socialstyrelsen, Designskolen i Kolding og Vejle Kommune. 

 Projektet handler om at udvikle nye ydelser, der på én 

gang skaber livskvalitet for bostedets handicappede borge-

re og faglig udvikling for de ansatte, og som måske på sigt 

kan erstatte eksisterende og dyrere ydelser. 

 Skansebakken er én af i alt syv danske socialpædagogiske 

arbejdspladser, der på denne måde får lejlighed til at bidrage 

til den vigtige erfaringsudveksling på tværs af landegrænser. 

De deltagende arbejdspladser er udpeget af vores kredse 

rundt om i landet, og i Kreds Lillebælt faldt valget på Skanse-

bakken.
 Se også www.aieji.net.

Hjælp til børn i fattige landeVia International Børnesolidaritet er Socialpædago-

gerne med til at støtte udviklingsprojekter til gavn for 

socialt udsatte børn i den fattige del af verden – p.t. i 

Nicaragua, Bolivia, Ecuador og Ghana. 
 Bag International Børnesolidaritet står foruden So-

cialpædagogerne også BUPL og FOA, men da der er tale 

om en selvstændig medlemsorganisation, har du mu-

lighed for at bidrage direkte til solidaritetsarbejdet via 

et medlemskab, der koster 100 kr. om året.

 Læs mere på www.ibssol.dk.
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Socialpædagogenlillebælt

A u g u s t  2 0 1 2  ·  6 .  å r g A n g

 Generalforsamlinger Mandag 17. september kl. 17.30 – ca. 21.30

Lillebæltshallerne, Færøvej 74-76, Middelfart 
• Pres på faget og fællesskabet 

• Indkaldelse og dagsorden.
• Regnskab og budget. 

• Kongrestema og Overenskomst 2013
• Aktiviteter i efteråret 2012

SOCIALPÆDAGOGENLILLEBÆLT

D E C E M B E R  2 0 1 1  ·  5 .  Å R G A N G

Sammen gør vi en forskel 
Det forløbne år bød på mange udfordringer. 

Vi satser på, at 2012 bliver et positivt vendepunkt I Socialpædagogerne er vi gode til at løfte i fl ok. Vi gjorde det 

på de indre linjer, da vi på efterårets generalforsamling i stor 

enighed lagde retningslinjerne for det fremtidige arbejde 

og sammensatte en kredsbestyrelse, der er klar til endnu en 

tørn til gavn for fællesskabet. Vi løftede også i fl ok udadtil, 

da vi sammen ydede vores bidrag til det regeringsskifte, som 

længe har stået højt på ønskesedlen i både kreds og forbund. 

2011 blev et år med store udfordringer. Flere års voldsomme 

nedskæringer i kommuner og regionen slog for alvor igen-

nem. Det kan mærkes på arbejdspladserne, hvor arbejds-

byrden er øget i en grad, så faglighed og etik fl ere steder er 

under hårdt pres. Og det kan mærkes i form af alt for mange 

ledige medlemmer, der betød, at arbejdsløshedsprocenten 

blandt socialpædagoger i det forløbne år satte en kedelig re-

kord. Også medlemsmæssigt blev vi udfordret. Tidligere års 

medlemsfremgang blev vendt til stagnation. I det nye år vil vi sammen tage udfordringerne op og målret-

tet arbejde på, at tingene vender sig til det bedre. I uge 4 og 

5 ses vi som sædvanligt ude på arbejdspladserne, hvor vi fra 

kredskontoret vil forsøge at nå ud til så mange som muligt. 

samme slogan som i 2011 – ”Vi kan vores kram” – sætter vi 

8
fælles fokus på vores socialpædagogiske faglighed, som vi 

skal holde fast i, selv i svære tider. Et særligt fokus vil være at 

fastholde og hverve medlemmer. Vi løfter bedre i fl ok, jo fl ere 

vi er til det, så vi har en fælles interesse i at få så mange som 

muligt med i fællesskabet. 
Fagligheden er også i centrum for de mange medlemsaktivi-

teter, vi fra kredsens side lægger op til i det nye år. På bag-

bagsiden af nyhedsbrevet kan du se det foreløbige program. 

Læg mærke til temamøderne, hvor vi tager forskellige pro-

blemstillinger på voksenhandicap-området op. Det er vores 

lokale bidrag til det spotlight, som Socialpædagogerne på 

landsplan vil sætte på området – i sidste ende for at råbe po-

litikerne op og bane vej for tiltrængte forbedringer. 
Bemærk også café-møderne for vores ledige medlemmer. Et 

konkret udtryk for, at vi fortsat har fokus på at bakke vores 

ledige kolleger op. 

Sammen med jer gjorde vi en forskel i det gamle år, og vi sat-

ser på, at vi sammen kan gøre en endnu større forskel i det 

nye. Alt vil ikke med et trylleslag vende sig til det bedre, blot 

fordi vi har fået en ny regering. Men trods alt har vi fået en 

regering med et andet menneskesyn og en langt større åben-

hed over for det specialiserede sociale område, som vi agerer 

på. En regering, der har sendt positive signaler i forhold til 

nogle af de mærkesager, vi i Socialpædagogerne og Kreds Lil-

lebælt kæmper for. For eksempel en anden fi nansiering af vo-

res arbejdsområde, mere forskning og bedre uddannelse (en 

ny socialpædagogisk grunduddannelse) samt et serviceef-

tersyn på voksenhandicap-området. Der er dog ingen tvivl om, at der fortsat skal kæmpes hårdt 

for at vende forringelser til forbedringer. Men det er det, vi 

har hinanden til i Kreds Lillebælt.

 

Med disse ord 

 

vil jeg ønske dig og din familie

 

en rigtig glædelig jul 

 

og et godt nytår. 

Med venlig hilsen

 

Hanne Ellegaard, 

 

kredsformand

Kredsens nyhedsbrev udkommer 

otte gange om året. 

Aktiviteter med indhold og samvær

FRA ALLE OS TIL ALLE JER

Direkte 
kommunikation 
– fra os til dig 
hyppige nyhedsbreve og pressemed-

delelser er vigtige midler til at få 

fortalt de gode historier og gøre kreds 

Lillebælt synlig 

Siden januar 2011 har vi satset på 

regelmæssigt at udsende elektroniske 

nyhedsbreve til de enkelte medlem-

mers mailbokse (til alle, vi har mail-  

adresser på) og på sidelinjen også til 

den lokale presse. 

 Det er en mere direkte, handy og 

prisbillig måde at komme ud med vores 

budskaber på end via et mere ressour-

cekrævende blad, som mange medlem-

mer måske alligevel ikke rigtig fik øje 

på. Det er vores indtryk, at nyheds-

brevet bliver både set og læst, og det 

bekræfter os i, at det var rigtigt set at 

lade generalforsamlingsudgaven i 

efteråret 2011 sætte endegyldigt 

punktum for vores trykte blad. 

ForMen er unDer overvejeLSe 

Som hovedregel er nyhedsbrevet på to 

sider, fortrinsvis med korte, aktuelle 

historier og information om aktiviteter 

i kredsen m.m. Vi har desuden lagt os 

fast på otte numre pr. år (med mulighed 

for enkelte ekstra udgivelser), der 

udkommer efter en fast udgivelsesplan. 

 Formen er dog under overvejelse. 

Det nuværende format er handy og 

hurtigt læst, og layoutet har fået et 

løft, så det blev endnu mere indbyden-

de. Teknisk er der dog næppe noget til 

hinder for ændre på formen og udgive 

et nyhedsbrev med lidt flere historier 

pr. gang, uden at det kræver væsentlig 

flere ressourcer. Det er nogle overvejel-

ser, som vil fortsætte i næste general-

forsamlingsperiode og måske resultere 

i et nyt ”Socialpædagogen Lillebælt”. 

vI BLIver hørT I MeDIerne 

For også at blive hørt i omverdenen 

udsender vi fortsat pressemeddelelser, 

debatindlæg, åbne breve, kronikker 

osv. Det sker, når vi føler behov for at 

komme ud med positive historier som 

f.eks. om den nye centerstruktur i 

regionen eller om vores nye lønforsik-

ring. Men det sker bestemt også, når 

der er brug for at råbe offentligheden 

og politikerne op, f.eks. når Fredericia 

og Odense kommuner varsler nye 

besparelser, eller når vores familieple-

jere fortsat stilles ringere trods de 

muligheder for forbedringer, som 

Barnets Reform lagde op til. 

 I Kreds Lillebælt gør vi, hvad vi kan 

for at øve indflydelse – herunder at 

blive set og hørt blandt medlemmerne, 

i offentligheden og i medierne. Det 

lykkes ofte, bl.a. i kraft af vores 

pressearbejde, så det vil vi naturligvis 

fortsat satse på.
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FAG OG UDDAnnELSE 

Både i Kreds Lillebælt og på landsplan 

har Socialpædagogerne længe argu-

menteret og kæmpet for en ny, 

selvstændig socialpædagogisk grund-

uddannelse. Det får vi ikke lige med det 

første, men til gengæld får vi snart en 

uddannelse, som er meget bedre end 

den eksisterende. Det fremgår af lovfor-

slaget til en ny pædagoguddannelse, 

som et solidt flertal bestående af 

regeringspartierne samt Enhedslisten 

og Dansk Folkeparti står bag. 

 I den lange proces, der er gået forud, 

har vi præget resultatet i en positiv 

retning, og det er rart at kunne 

konstatere, at politikerne har lyttet til 

os. 

 Den nye pædagoguddannelse 

rummer tre linjer eller udviklingsforløb, 

der sigter mod hhv. småbørns-, skole- 

og det socialpædagogiske område. 

Desuden bliver praktikken lagt om, så 

størstedelen af den samlede praktik 

kan tages på den enkelte studerendes 

specialområde. 

 Ændringerne giver mulighed for en 

langt højere grad af specialisering og 

fordybelse. Dermed er rammerne for en 

bedre uddannelse på plads. En uddan-

nelse, der i høj grad lever op til det, vi 

længe har efterlyst, og som i langt 

højere grad end den nuværende 

generalistuddannelse imødekommer 

aftagernes – de socialpædagogiske 

arbejdspladsers – behov for højt 

kvalificeret arbejdskraft.  

kreDS LILLeBæLT har goDT FaT  

I uDDanneLSen 

Den nye pædagoguddannelse træder i 

kraft allerede fra sommeren 2014, men 

først skal den endelige lovgivning på 

plads. Både før og efter det sker, er det 

vigtigt, at vi er i tæt dialog med 

uddannelsesstederne, så vi kan være 

med til at præge det konkrete indhold 

Et stort skridt i 
den rigtige retning 

Socialpædagogerne har sat kraftige fingeraftryk på 
lovforslaget om en ny pædagoguddannelse

og den praktiske tilrettelægges af 

uddannelsen. 

 Det er vi i Kreds Lillebælt godt rustet 

til, da vi er solidt repræsenteret i de 

organer, hvor beslutningerne træffes. 

Vores faglige sekretær Poul Erik 

Pedersen sidder i uddannelsesudvalget 

for pædagoguddannelsen på University 

College Lillebælt (UCL) samt i studie-

planudvalget for pædagoguddannelsen 

i Odense, mens kredskasserer Roger 

Lundberg og kredsbestyrelsesmedlem 

Helle Storbank repræsenterer os i 

studieplanudvalgene hhv. på Sydfyn og 

i Jelling. Her er vi med til at sætte det 

socialpædagogiske område på dagsor-

denen og er i en god dialog med 

underviserne, ledelsen på uddannelses-

stederne og aftagerfeltet. 

TæT konTakT og goDe TILBuD  

TIL De STuDerenDe 

Ligeledes er vi i løbende kontakt med 

de pædagogstuderende. I kraft af vores 

samarbejdsaftale med UCL (sammen 

med BUPL) er vi flere gange under 

uddannelsen ude på seminarierne for 

at holde oplæg og drøfte aktuelle 

emner med de studerende.

 Det kan f.eks. handle om introduk-

tion til den lønnede praktik, om etik, 

arbejdsmiljø, vores identitet som 

socialpædagoger, karriere og jobsøg-

ning. Her forsøger vi at geare de 

studerende til at være opmærksomme 

på de jobåbninger og -muligheder, der 

er, selv i svære tider. Ikke mindst fordi 

mange pædagoger de næste fem år må 

forventes at forlade arbejdsmarkedet 

på grund af den demografiske udvik-

ling. 

 Vi tilbyder naturligvis også de 

studerende at blive medlemmer af 

fagforening og a-kasse. Her har vi fået 

bedre kort på hånden, da forbundet 

grundet den høje ledighed nu tilbyder 

de studerende gratis fagligt medlem-

skab, indtil de kommer i job – på 

betingelse af, at de melder sig ind i 

a-kassen. Det er en god og solidarisk 

ordning, som på kort sigt ganske vist 

har nogle negative konsekvenser for 

både forbundets og kredsens økonomi. 

Til gengæld kan det på lang sigt være 

en god investering, hvis vi formår at 

fastholde de nyudsprungne socialpæ-

dagoger, når de kommer i job og skal 

betale kontingent på linje med alle 

andre. 

Den nye pædagog-

uddannelse åbner for 

en højere grad af 

specialisering.
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Socialpædagogernes faglige strategi 

går på ”to ben”. Vi er både optaget af 

gode løn- og arbejdsvilkår for vores 

medlemmer, men i mindst lige så høj 

grad af de vilkår, man i kommuner og 

regioner byder de brugere og borgere, 

som vi arbejder for og med. 

 I 2011-12 valgte vores forbund at 

sætte fokus på behovet for en forstær-

ket indsats på voksenhandicapområ-

det. Det skete med afsæt i en stor 

spørgeskemaundersøgelse blandt 

medlemmer, der arbejder på området. 

Undersøgelsen viste, at det generelt 

står skidt til med vores handicappede 

borgeres selvbestemmelse og valgmu-

ligheder, samt at de i meget ringe grad 

deltager og er inkluderet i det omkring-

liggende samfund. 

Brug For eT ”ServIceeFTerSyn”

Konklusionen var, at der er brug for et 

”serviceeftersyn” af indsatsen, en 

central udviklings- og investeringsplan, 

der sætter nogle klare mål og standar-

der, en styrkelse af de ansattes 

kvalifikationer samt øgede investerin-

ger i faglighed, viden og udvikling på 

det sociale område. 

 Undersøgelsen blev beskrevet i fire 

temarapporter, der er blevet anvendt 

FAG OG UDDAnnELSE 

Fokus på 
voksenhandicap-
området 
Socialpædagogerne 
Lillebælt fulgte op på 
landsdækkende projekt
med lokale temadage

til at rejse en debat blandt medlem-

merne og i offentligheden. Desuden 

blev der i juni 2012 holdt en konference 

i Odense Congress Center om fremtiden 

på Voksenhandicapområdet, hvor 

beslutningstagere på området deltog. 

LokaL opFøLgnIng vIa TeMaDage

I Kreds Lillebælt fulgte vi op på det 

landsdækkende projekt med tre 

velbesøgte lokale temamøder i løbet af 

foråret 2012:

 9. februar var emnet Beskæftigelse 

og uddannelsestilbud, 28. februar 

handlede det om hverdagsliv og 

boformer og 12. marts om Inklusion og 

deltagelse. Det første møde blev holdt 

på Ellehøj, Center for Beskyttet 

Socialpædagogernes 

medlemsundersøgelse viste, at 

voksenhandicapområdet 

trænger til et ”serviceeftersyn”. 

Beskæftigelse i Vejle, mens de to øvrige 

møder fandt sted på kredskontoret. 

 Møderne var tilrettelagt af en 

arbejdsgruppe nedsat af kredsen og var 

rettet mod medarbejdere og ledere på 

alle socialpædagogiske arbejdspladser, 

hvor man arbejder med voksne 

handicappede. 
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Med Projekt 2012 ønskede Socialpæ-

dagogerne at komme i en konstruktiv 

dialog med kommunerne om, hvordan 

man fremadrettet sikrer en ”bæredyg-

tig” varetagelse af opgaverne på det 

specialisede socialområde med kvalitet 

og faglighed i højsædet. 

 Syv temaer blev valgt som afsæt for 

dialogen med en række udvalgte case-

kommuner. For at kvalificere diskussio-

nen var temaerne forinden drøftet med 

eksperter og forskere på området. 

 I Kreds Lillebælt bidrog vi aktivt 

til projektet i forhold til to af vores 

kommuner: nyborg og Vejle. I Vejle var 

temaet Beskæftigelse for borgere med 

funktionsnedsættelser med udgangs-

punkt i den måde, man løser opgaven 

på Ellehøj, en del af Center for Beskyt-

tet Beskæftigelse, hvor støtten følger 

borgeren ud i virksomhederne. I nyborg 

var temaet ressourcecenter for børn 

og unge. Her handlede det om indsat-

sen for børn og unge med særlige be-

hov, som kommunen har samlet under 

ét tag på Sølyst. 

 Udgangspunktet for dialogen med 

kommunerne var positivt: Hvad gør I 

godt? Hvordan kan det fastholdes og 

udbredes, også til andre kommuner? 

Repræsentanter fra kredsen og en 

repræsentant fra Socialpædagogerne 

centralt deltog i møderne. 

aT InSpIrere og Få InDFLyDeLSe

Projektets formål var at sætte fokus på 

bedste praksis på en række områder i 

case-kommunerne og dermed inspirere 

og få indflydelse på udviklingen landet 

over – herunder gerne et udvidet 

samarbejde mellem kommunerne om 

løsning af specielle opgaver. 

Nyborg og Vejle kommuner 

var med i det landsdækkende 

Projekt 2012, der handlede 

om at spotte og udbrede gode 

resultater af den socialpæda-

gogiske indsats. 

RessouRcecenteR 
foR bøRn og unge

Projekt 2012 – fremtidens organisering af det sPecialiserede sociale område

en helhedsorienteret indsats

Vidensdeling og koordinering
Én indgang for familien

Gode input 
til en forbedret 
indsats 
projekt 2012 satte den fremtidige 
organisering af det specialiserede 
socialområde i kommunerne til debat

 Resultaterne af det omfattende  

projekt blev opsummeret i fem pjecer 

med emnerne:

•  Ressourcecentre for børn og unge  

(jf. case fra nyborg).

•  Ressourcecentre på voksen- 

handicapområdet

•  Beskæftigelse for borgere  

med funktionsnedsættelser  

(jf. case fra Vejle).

•  Fremtidens boformer for borgere 

med funktionsnedsættelser.

•  Organisering af indsatsen over  

for socialt udsatte og  

sindslidende borgere. 

Desuden holdt forbundet 5. september 

2012 en konference med workshops om 

de nævnte emner. Konferencen munde-

de ud i en række anbefalinger til både 

Socialpædagogerne og kommunerne i 

forhold til organisering og kvalificering 

af arbejdet. 

Beskæftigelse for Borgere 

med funktionsnedsættelser

Projekt 2012 – fremtidens organisering af det sPecialiserede sociale område

støtten følger borgeren

en bred Palet af muligheder

samarbejde mellem voksenhandicaPområdet og 

beskæftigelsesindsatsen
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Overalt i verden arbejder kolleger 

på det socialpædagogiske område 

for at give svage og handicappede 

borgere en værdig tilværelse. De in-

ternationale samarbejdsrelationer 

dyrkes bl.a. via AIEJI – den interna-

tionale sammenslutning af social-

pædagoger, som vores forbundsfor-

mand er præsident for. 

 På AIEJI’s verdenskongres i Lu-

xembourg 2.-5. april 2013 var én af 

kredsens arbejdspladser, Skanse-

bakken, med. Et udtryk for, at det 

internationale samarbejde også 

foregår på græsrodsniveau.

 Overskriften for kongressen var 

”All Together – Social inclusion and 

integration”, og på en workshop 

præsenterede Skansebakken udvik-

lingsprojektet Design af relationer, 

der er blevet til i et samarbejde mel-

lem Socialstyrelsen, Designskolen i 

Kolding og Vejle Kommune.

 Projektet handler om at udvikle 

nye ydelser, der på én gang skaber 

livskvalitet for bostedets handicap-

pede borgere og faglig udvikling for 

de ansatte, og som måske på sigt 

kan erstatte eksisterende og dyrere 

ydelser. 

 Skansebakken var én af i alt syv 

danske socialpædagogiske arbejds-

pladser, der på denne måde fik 

lejlighed til at bidrage til den vigtige 

erfaringsudveksling på tværs af lan-

degrænser. De deltagende arbejds-

pladser var udpeget af vores kredse 

rundt om i landet.

Faglige netværk 

På en række særlige, mindre arbejdsområder har Socialpæda-

gogerne dannet faglige netværk, hvis hovedformål er at udvikle 

fagligheden og kvaliteten på disse områder. I seks af de  

13 netværk er et medlem af Kreds Lillebælt netværksansvarlig:

hospitalspædagoger – Jesper Leschly Pedersen, Odense  

Universitetshospital, Psykiatrisk Afdeling, Region Syddanmark. 

Domfældte – Jens Jørgen Carstensen, Specialcenter for  

Voksne med Handicap, Region Syddanmark. 

Småbørns- og familieinstitutioner – Irene Larsen, Center for  

Børn, Unge og Familier, Svendborg Kommune. 

Socialpsykiatrien – Else Margrethe Tvilhøj, Kollegiet Rømersvej, 

Odense Kommune.

kommunale fritidstilbud – Jette Hedensted, Center Vejle,  

Vejle Kommune. 

Marginaliserede og udstødte – Peder Larsen, arbejdssøgende. 

Ansatte fra Skansebakken 
deltog i AEJI’s verdenskongres, 

hvor de præsenterede 
udviklingsprojektet 

”Design af relationer”. 

Skansebakken på AIEJI’s verdenskongres
Frivillighed 
udfordrer
 

Større inddragelse af frivillige og 

pårørende i det sociale arbejde er 

blevet et mantra i kommunerne.  

I Kreds Lillebælt anerkender vi de 

frivilliges indsats og ser frivilligt 

arbejde som en mulighed for at 

give borgerne ”det lille ekstra”, der 

kan skabe glæde og øge livs-

kvaliteten.

     Vores professionelle arbejde og 

de frivilliges indsats kan sagtens gå 

hånd i hånd, men den frivillige 

indsats må ikke blive et påskud til 

at slække på kvaliteten. Derfor 

siger vi fra, hvis og når de frivilliges 

arbejde lægges ind i vagtplaner 

eller figurerer i budgetterne som 

besparelser og dermed fortrænger 

ansatte på området.

     De frivilliges arbejde kan og må 

ikke erstatte den nødvendige 

professionelle – og lovbestemte 

– pleje og omsorg. Arbejdsplaner 

skal kunne hænge sammen 

uafhængigt af de frivilliges indsats. 

En frivillig, der er der for borgeren i 

dag, er der måske ikke om en uge 

eller en måned. Det ligger jo i 

begrebet frivillig.

     Mellem fagforeningerne og de 

frivillige organisationer blev der i 

2011 indgået en rammeaftale for 

samarbejdet mellem ansatte og 

frivillige. Formålet var at styrke den 

samlede indsats over for samfun-

dets svageste grupper og samtidig 

sikre, at det specialiserede social-

område ikke blive en kampplads 

mellem vores medlemmer, der 

arbejder professionelt, og de 

frivillige, der af et godt hjerte yder 

en stor indsats.

     Rammeaftalen er et godt 

udgangspunkt, men står og falder 

med, om den bliver fulgt op at 

lokale aftaler om spillereglerne. 

Det samme gælder det nyligt 

reviderede ”Frivilligcharter”, hvis 

løse og uforpligtende formulerin-

ger ikke kan stå alene, når snitfla-

den mellem det professionelle 

arbejde og den frivillige indsats 

skal fastlægges.
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TILLIDSREPRÆSEnTAnTER 

De binder det hele 
sammen 
vores tillidsrepræsentanter 
har en vigtig rolle som fag -
foreningens stemme på jobbet, 
i arbejdet med at fastholde og hverve 
medlemmer samt i MeD-systemet

I Kreds Lillebælt har vi p.t. 127 tillidsre-

præsentanter, der fungerer som vigtige 

ambassadører på vores arbejdspladser. 

Tillidsrepræsentanterne er lokale 

bærere af kredsens faglige strategi. 

Samtidig kan de i kraft af deres tætte 

kontakt til kollegerne fortælle os, hvor 

skoen trykker på arbejdspladserne, og 

dermed gøre os bedre til at varetage 

medlemmernes interesser. 

 Rollen som tillidsrepræsentant er 

mangfoldig og er ikke blevet nemmere i 

en tid, hvor besparelser, nedskæringer 

og omstruktureringer nærmest er 

blevet et fast punkt på dagsordenen. 

Derudover er tillidsrepræsentanterne 

tiltænkt en vigtig rolle som kulturbæ-

rere og som aktive i vores bestræbelser 

på at fastholde og hverve medlemmer: 

at overbevise kollegerne om, at det er 

en god idé at stå sammen i Socialpæda-

gogerne, selv om det ikke er en 

selvfølge for alle. 

Medindflydelse og med-
bestemmelse under pres 
Mange af vores tillidsrepræsentanter 

har kompetencen til selv at tage sig af 

lokale forhandlinger på deres arbejds-

plads, ligesom mange er med til øve 

indflydelse via MED-systemet i kommu-

nerne og regionen. nogle tillidsrepræ-

sentanter har via hovedudvalgene 

indflydelse på de overordnede persona-

lepolitikker og budgetlægningen i 

kommunerne og regionen. 

 Derfor er det vigtigt, at vi fra 

kredsens side yder tillidsrepræsentan-

terne den optimale opbakning. Ikke 

mindst i forhold til at bevare den 

medbestemmelse og -indflydelse, de 

– og vi – har via MED-systemet. Des-

værre er vi ved de seneste overens-

komstfornyelser blevet udfordret på 

netop dette område. Både regioner og 

kommuner har presset på for at få et 

større ”ledelsesrum” og strømline 

MED-systemet med henblik på at gøre 

samarbejdet så lidt forpligtende som 

muligt. 

 Det uskønne forløb omkring det 

overenskomst-diktat, lærerne blev 

udsat for, er en advarsel om, hvad vi 

kan vente os i retning af at erstatte 

dialog og samarbejde med ”al magt til 

ledelsen”, men på de fleste områder 

inklusive vores er det indtil videre 

lykkedes os at ride de værste storme af. 

Vi vil fortsat kæmpe og arbejde for et 

MED-system med optimal indflydelse 

og nærhed samt en struktur, der 

afspejler ledelsesstrukturen og ikke 

bare bliver et snakkeforum. 

STyr på STrukTuren 

Siden kommunalreformen og dannel-

sen af Kreds Lillebælt har vi arbejdet 

hårdt på at få TR-struktur og MED-afta-

ler på plads i både kommunerne og 

regionen. På grund af hyppige omorga-

niseringer har det ikke været nogen 

nem opgave, men der er efterhånden 

godt styr på det, om end det er en 

løbende proces at forhandle og forny 

aftalerne (se næste side). 

 Opbakningen til vores tillidsrepræ-

sentanter handler ikke kun om struktur 

og honorering. Introduktionssamtaler 

og -kurser, udviklingssamtaler, jævnlige 

møder i de fem TR-grupper samt 

netværksmøder er blandt de faste 

elementer i kredsens ”pakke” til 

tillidsrepræsentanterne. I den forløbne 

periode har vi i samråd med tillidsre-

præsentanterne lagt os fast på fire 

årlige halvdagsmøder i TR-grupperne 

kombineret med faglige netværksmø-

der. Det har betydet færre, men 

længere møder med større fordybelse 

end tidligere, og det har vist sig at 

fungere godt. 

Rollen som tillids-

repræsentant er mang- 

foldig og er ikke blevet 

nemmere med tiden. 

Derfor er det vigtigt, 

at vi fra kredsens 

side bakker tillids-

repræsentanterne op. 
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Kredsens tillids-
repræsentanter 

Socialpædagogerne Lillebælts 127 

tillidsrepræsentanter er fordelt på 

følgende fem TR-grupper: 

regionen  28

odense    32

vejle   21

nord/vest   16

Fredericia, Assens, 

Middelfart, nordfyn 

Syd/øst    30

Faaborg-Midtfyn, 

Kerteminde, Langeland,  

nyborg, Svendborg, Ærø

Medlemmer af hovedudvalgene 

Socialpædagogerne Lillebælts repræsentanter i hovedudvalgene er: 

 Assens: Merethe Larsen, Pilebakken. 

 Fredericia: Hennie Karoline Eriksen, Støttecentrene i Fredericia. 

 Faaborg-Midtfyn: Christina Olsen, Bofællesskabet Egeparken 62. 

 Kerteminde: Liselotte Dreyer, Jernstøberiet.

 Langeland: Kirsten Larsen, Værkstedsgården. 

 Middelfart: Pia Dahl Michelsen, Bofællesskabet Rosenvænget.

 nordfyn: Per Kragh Jakobsen, 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 Egebjerghus.

Tillids-
repræsentant-
udvalget

Lasse Michael gredal

De 2 Gårde, Vejle Kommune.

Majbrit Bissgård jensen 

Sydbo Egebjerghus, 

Region Syddanmark.

Lisbeth kaalby

Bostøtte Vest, Odense Kommune.

pia Dahl Michelsen

Bofællesskabet Rosenvænget, 

Middelfart Kommune. 

karin povlsen

Ryttervej, Svendborg Kommune. 

helle Storbank

Center for Høretab (Elevhjemmene), 

Region Syddanmark. 

hanne ellegaard

kredsformand. 

Aftaler om TR-struktur og -vilkår

STrukTuraFTaLer

  Assens, Fredericia, Kerteminde, Langeland, Middelfart, nyborg, nordfyn,  

Odense (p.t. kun Handicap og Psykiatri), Svendborg (kun Voksen Handicap),  

Vejle, Region Syddanmark.

 Der forhandles p.t. om ny strukturaftale i Kerteminde, Middelfart og Odense. 

  Ingen overordnet strukturaftale i Faaborg-Midtfyn.

  Ingen strukturaftale på Ærø grundet kommunens størrelse. 

ForhånDSaFTaLer og vILkårSaFTaLer

  Forhåndsaftaler om aflønning af tillidsrepræsentanter i alle kommuner  

på nær Faaborg-Midtfyn, hvor tillidsrepræsentanterne honoreres efter  

individuelle aftaler.

  Derudover er der indgået en lang række vilkårsaftaler om tillids - 

repræsentanternes aflønning og tidsforbrug m.m. 

MED-aftaler  

 MED-aftaler med regionen og alle kommuner.

 Der er indkaldt til forhandlinger om ny MED-aftale i Fredericia. 

 Der forhandles om ny MED-aftale med Langeland, Svendborg og Ærø. 
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LEDIGHED 

For et år siden nåede ledigheden i 

Kreds Lillebælt et trist, foreløbigt 

højdepunkt med 320 medlemmer uden 

job. Samtidig har det de seneste par år 

vist sig sværere end tidligere at komme 

i job igen, hvis man først var blevet 

ledig. Aktuelt står det heldigvis en 

smule bedre til. 

 I juli i år havde vi 288 ledige medlem-

mer og dertil ca. 20 i løntilskudsjob. 

 Det er et mærkbart fald i ledigheden i 

forhold til samme tid sidste år, selv om 

vi fortsat er langt fra ønskesituationen 

i 2009, hvor ledigheden røg i bund med 

kun godt 100 medlemmer berørt af 

ledighed. 

hurTIgere I joB

Det seneste fald i ledigheden går hånd i 

hånd med et bedre ”flow”. Vores 

jobkonsulent oplever, at det på det 

seneste er blevet lidt nemmere for 

ledige medlemmer at komme i job igen. 

Ganske vist er der ofte tale om vikaria-

ter, men dels er det med til at forbedre 

både selvværd og økonomi, og samtidig 

er et kortere eller længere vikariat i 

mange tilfælde vejen til fast arbejde 

sidenhen. 

 Også dimittendernes situation er 

forbedret, idet flere er kommet i 

arbejde efter endt uddannelse end for 

blot et år siden. 

voreS joBForMIDLIng rykker

Det er ikke akutpakkerne, der har 

virket. Så vidt vides har kun to af vores 

medlemmer fået et akutjob. Derimod 

fungerer vores jobkonsulents ihærdige 

arbejde med at formidle job til ledige 

medlemmer stadig bedre. 

 Hidtil har især arbejdsgivere i 

Trekantsområdet været gode til at 

bruge os, når der var udsigt til ledige 

job, men på det seneste er arbejdsgi-

verne i hele kredsens område kommet 

godt med. Det betyder flere succes-

fulde jobformidlinger. Bl.a. lykkedes 

det for nylig at få to medlemmer, der 

var faldet ud af dagpengesystemet, i 

job igen. Et af dem, der af økonomiske 

årsager meldte sig ud af fagforeningen, 

er nu både tilbage i en fast stilling og 

som medlem af Socialpædagogerne. 

 Det er også yderst tilfredsstillende, 

at det næsten hver gang lykkes at få en 

af vores ”kandidater” ansat, når vi 

anviser medlemmer til et ledigt job. Det 

viser, at vi er gode til at finde de rette 

personer til de job, der bliver udbudt 

– og det øger arbejdsgivernes tillid til, 

at vi også kan noget på dette område. 

BeDre råDIgheDSSaMTaLer 

I forhold til vores ledige medlemmer 

har vi gjort meget ud af at gøre de 

lovpligtige rådighedssamtaler til en 

god og udbytterig oplevelse. 

 Siden foråret 2013 har vi i tilknytning 

til rådighedssamtalerne tilbudt 

temamøder om aktuelle emner som 

Ledigheden er 

fortsat høj, men vores 

jobkonsulent har 

ofte succes med at få 

ledige medlemmer 

i job igen. 
Kurven knækker nu 
den rigtige vej

Lidt færre er berørt af ledighed end for 
et år siden, og ledige medlemmer har lettere 
ved at finde nyt arbejde

f.eks. netværksdannelse og kompe-

tencer, og i september fik vi besøg af en 

arbejdsgiver, der fortalte om, hvad man 

lægger vægt på ved ansættelse af nye 

medarbejdere. Vores holdning er, at de 

ledige medlemmer skal have noget med 

hjem – også i helt bogstavelig forstand 

i form af relevant informationsmate-

riale. 

TILFreDSe SenIorjoBBere

Indtil videre har vi haft 16 medlemmer, 

der var berettiget til et seniorjob. 

To har fået ordinært arbejde, én er 

startet på en uddannelse, 11 er kommet 

i seniorjob, og én er på vej til det.

 Så vidt vides har ingen klaget over 

eller er utilfredse med deres seniorjob, 

og vi oplever, at de pågældende 

medlemmer har haft en god kontakt 

med kommunen. Ikke alle har fået 

seniorjob på vores arbejdsområde, men 

dog rimelig tæt på deres faglige 

område eller jobønske.
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Afskedigelses-
sager

Antal sager, hvor 
der er indgået
fratrædelsesaf-
taler

 2011 2012 1. halvår 2013

 389 285 114

 24 29 13

LEDIGHED Mange 
afskedigelses-
sager 

Den økonomiske opbremsning i kom-

muner og region har medført et stort 

antal afskedigelsessager. En lang række 

institutioner har skåret ned på grund af 

besparelser eller nedgang i antal bru-

gere. På børn- og ungeområdet lukkede 

Region Syddanmark Kastaniely, hvor 30 

ansatte mistede jobbet.  

 I forbindelse med organisationsæn-

dringer er der også sket afskedigelser 

og fratrædelser blandt ledere og mel-

lemledere, bl.a. fordi stillinger er blevet 

nedlagt. Det er f. eks. sket i forbindelse 

med regionens etablering af den nye 

paraplyorganisation på socialområdet.

 Flere medlemmer har også fået 

varslet væsentlige vilkårsændringer, 

typisk ændringer i arbejdstiden eller 

opsigelse af et fast arbejdstidsbestemt 

ulempetillæg.

 I opgørelsen nedenfor indgår også 

afskedigelser og fratrædelsesaftaler i 

forbindelse med længerevarende syg-

dom eller tjenstlige forhold. Desuden 

indgår medlemmer, der har fået varslet 

og accepteret væsentlige vilkårsæn-

dringer, og som dermed ikke er fratrådt.

 Fratrædelsesaftaler er typisk indgået 

ved afskedigelser, hvor der er aftalt 

fritstilling i opsigelsesperioden, f.eks. i 

forbindelse med sygdom og tjenstlige 

forhold, men også i enkelte tilfælde ved 

afskedigelser på grund af besparelser 

og organisationsændringer.

afskedigelser og fratrædelsesaftaler

Flere langtidssyge medlemmer 
kommer i klemme 

I kredsen får vi stadig flere sager, hvor langtidssyge medlemmer bliver af-

skediget og ender i en situation, hvor de hverken kan få løn, sygedagpenge, 

kontanthjælp eller førtidspension. 

 Problemet er udtryk for et alvorligt hul i det sociale sikkerhedssystem. 

52 uger på sygedagpenge plus mulighed for forlængelse lyder som lang tid, 

men er i praksis ofte for lidt i forhold til den tid, det tager at udrede folk og 

få dem videre i et ordinært job, i et fleksjob eller på førtidspension. 

 Vores faglige konsulenter forsøger at hjælpe de pågældende medlem-

mer, bl.a. med assistance til at få forlænget sygedagpengene, med klager til 

Beskæftigelsesankenævnet over urimelige afgørelser og ved at presse på for 

en hurtigere afklaring af mulighederne for at vende tilbage til arbejdsmar-

kedet eller få tilkendt en førtidspension. 

 Det kan dog ikke forhindre, at nogle ender i en situation, hvor de i lang tid 

må tage til takke med kontanthjælp eller – på grund af ægtefællens indtægt 

– ingenting. 

Assistance fra udrykningsholdet 
Også i den forløbne periode har kredsens udrykningshold været ude på flere 

arbejdspladser i forbindelse med afskedigelser. Holdet består for meste af en 

politiker, en faglig konsulent samt en jobkonsulent eller en sagsbehandler 

fra a-kassen.

 Politikeren orienterer om baggrunden for afskedigelserne og om kredsens og 

forbundets arbejde for at minimere og dæmme op for nedskæringerne i 

kommuner og region. Den faglige konsulent orienterer om rettigheder 

og procedurer i forbindelse med afskedigelserne, mens medarbejderne 

fra a-kassen informerer om a-kasseregler og muligheder for hjælp til 

at finde et nyt job.

 Udrykningsholdet har bl.a. besøgt: Lindebjerg, 

Assens Kommune. Børnehuset Ahornvænget, 

Faaborg-Midtfyn Kommune. Udby Behandlingshjem, 

Middelfart Kommune. Korsløkke, Sanderumhus, 

Munkehatten og Ågården, Odense Kommune. BUC, 

Svendborg Kommune. Katrinehøj, Vejle Kommune. 

Dansk Røde Kors Børnecenter Sandvad.

Udviklingen i ledigheden

Socialpædagogerne Lillebælt

 Januar 2012 Juni 2012 Februar 2013 Juni 2013

Antal/procent 288/6,04 306/6,43 297/6,17 267/5,55

Socialpædagogerne på landsplan

 Januar 2012 Juni 2012 Februar 2013 Juni 2013

Antal/procent 1.742/4,91 1.745/4,90 1.703/4,68 1.538/4,19

Ledigheden er sæsonbetonet og højest i januar-februar og juli på 

grund af tilgangen af dimittender. 
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ARBEJDSMILJØ 

De fleste arbejdspladser gennemgår 

i disse år store forandringer, som be-

tyder udfordringer og ændringer i det 

daglige arbejde. 

 Forandringerne kan f. eks. være sam-

menlægning af institutioner til større 

enheder. Disse ændringer medfører, at 

der vil være behov for at sætte ekstra 

fokus på arbejdsmiljøet.

SærLIge uDForDrInger på 

MInDre arBejDSpLaDSer

De kommunale og regionale institutio-

ner skal mindst hvert tredje år lave en 

trivselsundersøgelse, som kan være en 

udfordring for de mindre institutioner i 

forhold til anonymitet i undersøgelsen. 

Dette medfører ofte, at de ansatte væl-

ger ikke at svare ”ærligt” på spørgsmå-

lene i undersøgelsen.

 Ytringsfriheden ses også at være 

under pres, idet f.eks. besparelser kan 

medføre utryghed  hos de ansatte, som 

dermed afholder sig fra negative ytrin-

ger om de faktiske forhold på arbejds-

pladsen.

Strukturændringer kræver 
ekstra fokus  
på arbejdsmiljøet

Medlemmer er nervøse for 
at ytre sig om de faktiske forhold 
på arbejdspladsen

TeMaDage For arBejDSMILjø-

repræSenTanTer 

Socialpædagogerne Lillebælt har 

p.t. 136 medlemmer, der er valgt som 

arbejdsmiljørepræsentanter på deres 

arbejdsplads. 

 Arbejdsmiljørepræsentanten er 

sammen med tillidsrepræsentanten og 

lederen vigtige nøglepersoner i forhold 

til at løse udfordringerne på området i 

fællesskab.

 Derfor gør i vi kredsen en ihærdig 

indsats for at bakke arbejdsmiljørepræ-

sentanterne op. 

 Kredsen holder f.eks. fortsat to 

årlige temadage (en hel og en halv) 

for arbejdsmiljørepræsentanterne. 

De seneste temadage har handlet om 

arbejdsskader og forandringsprocesser.

 Kredsen har også indgået en samar-

bejdsaftale med UCL Lillebælt, hvoref-

ter vi to gange årligt er på seminariet 

sammen med BUPL for at fortælle de 

studerende om det fysiske og psykiske 

arbejdsmiljø.

Frygten for at miste 

jobbet lægger en dæmper 

på kritiske ytringer om 

forhold på arbejdspladsen. 

Arbejdsskader 

Forbundets arbejdsskade-

team tager sig af arbejdsskade-

sagerne i kredsene. 

I kredsene Midt- og Vestjylland, 

Sydjylland og Lillebælt er 

der p.t. 246 sager fordelt på 210 

medlemmer. Omkring en 

tredjedel af sagerne vedrører 

medlemmer af Kreds Lillebælt. 
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LEDERSEKTIOnEn SEnIOREKTIOnEn 

En aktiv medspiller 

Ledersektionen vil skærpe profilen og tydelig-
gøre sine tilbud til ledere og mellemledere 

I sin nuværende form 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 står bag arrangementer – selvstændigt og 

sammen med andre kredse og organisationer – rettet mod 

ledere og mellemledere. Arrangementerne er velbesøgte, 

dog med plads til yderligere deltagere.

 I år har vi været uheldige med vores fællesarrangement 

med Kreds Sydjylland. Vores oplægsholder aflyste med kort 

varsel, og arrangementet blev aflyst.

vI SkaL være Skarpere 

Vi skal være mere skarpe på det, vi tilbyder. Derfor arbejder 

vi lige nu, både lokalt og i Landsledersektionen, på indhol-

det af en ny platform, der skal beskrive Ledersektionens 

tilbudspalet til lederne og  mellemlederne i Socialpæda-

gogerne. Efterfølgende skal vi fortælle om det, vi kan og er 

gode til.

 Dette ud fra en overbevisning om, at ikke alle ledere og 

mellemledere ved, hvad de kan bruge Socialpædagogerne 

eller Ledersektionen til.

neTværk og MegeT Mere

Ved vores arrangementer er der selvfølgelig mulighed for 

at danne netværk ud over egen kommune eller region, men 

vi tilbyder også nyhedsbreve til ledere – lokalt og centralt, 

mulighed for anonyme henvendelser til en ”døgndækket” 

psykologtjeneste, temadage, individuel sparring a la en 

tillidsrepræsentant-funktion osv. 

 I Kreds Lillebælt er vi i øvrigt så privilegerede at have 

to bestyrelsesmedlemmer i Ledersektionens landsudvalg, 

nemlig Kim Holm Søby og Holger Torp.

Satser på at ramme 
endnu bredere 

Seniormedlemmernes ønsker og 
behov skal kortlægges

I øjeblikket samarbejder Seniorsektionen med LO Faglige 

Seniorer og CASA – Center for Alternativ Samfundsanalyse 

om projektet ”En udstrakt hånd”, der går ud på at få flere 

seniorer af huse og ud til samvær med andre.

 For vores vedkommende handler det om at kortlægge, 

hvad medlemmerne af Socialpædagogerne Lillebælts 

seniorsektion efterspørger, så bestyrelsen kan komme til at 

arbejde på det bredest mulige grundlag.

goD TILSLuTnIng TIL akTIvITeTerne

Mange seniorer har i den forløbne periode deltaget i flere af 

de arrangementer, som bestyrelsen har stået for. 

 Der har været en tur til Trapholt i Kolding, hvor vi så alle 

de kendte møbelarkitekters værker. En tur til Psykiatrisk 

Samling – Middelfart Museum var særdeles velbesøgt. Det 

skyldes uden tvivl, at mange tidligere ansatte gerne ville 

gense deres gamle arbejdsplads. 

 Vi har desuden været på Danmarks Keramikmuseum – 

Grimmerhus og Vikingemuseet Ladby samt ikke mindst i 

Geografisk have i Kolding. 

 I efteråret 2013 har vi bl.a. arrangeret en tur til Politimu-

seet i Odense, en Oktoberfest, som vi glæder os meget til, 

samt en teatertur til Fredericia i november, hvor de fleste 

billetter blev solgt så hurtigt, at det tegner til fuldt hus. 

 Seniorsektionens arrangementer bliver løbende annonce-

ret i kredsens nyhedsbrev samt på på kredsens hjemmeside 

og www.lillebaeltseniorer.dk.

Mange nye I BeSTyreLSen 

På Seniorsektionens ordinære generalforsamling i foråret 

2013 var der stor udskiftning i bestyrelsen, da arbejde og 

sygdom gjorde, at ikke mindre end tre medlemmer af besty-

relsen måtte trække sig. 

 Vi takker de fratrådte bestyrelsesmedlemmer for godt 

samarbejde i de forgangne år. 
Ledersektionens bestyrelse 

holger Torp (leder, Bofællesskaberne Friggsvej, 

Frejasvej og nørre Voldgade, formand). 

Trine jørgensen (afdelingsleder, Bredballe Bofælles-

skaber, næstformand). elsa Lind (forstander, 

Det Hvide Hus). ulla Leth (centerleder, Odense Kom-

mune). hanne akstrup (stedfortræder for forstan-

der, Østerhuse). Birgit Søgren nielsen (forstander, 

Lunden), kim holm Søby (forstander, Pegasus).

hanne ellegaard (kredsformand – bestyrelses-

medlem uden stemmeret).

Seniorsektionens bestyrelse

Didde Lyneborg (formand), hanne vacher, 

Finn Saaby, kurt rasmussen, jes Bruno jensen samt 

David craig og henning Thuesen (suppleanter).
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FAMILIEPLEJERnE

Fortsat pres på vederlagene 

kommunerne tøver med at ansætte 
kommunale familieplejere 

Familieplejeudvalget

Susanne cort (formand og medlem 

af familieplejernes landsudvalg), 

anette andersen, vibecke vexø 

hansen, connie Dreyer, ulla nielsen, 

erik Bjarne clemmensen, May Britt 

Frydendahl, gunhild Bentzen, 

faglig konsulent Bjarne Skygge 

jensen (tilforordnet), 

faglig sekretær poul erik pedersen. 

Familieplejerne er fortsat henvist 

til vederlag, selv om Barnets 

Reform åbner for ansættelse af 

familieplejere i kommunerne. 

Socialpædagogerne Lillebælt har p.t. 

276 medlemmer, der arbejder som 

familieplejere. Kredskontoret har fra 

2011 og til nu (juni 2013) haft 75 sager, 

der har ført til møder med de pågæl-

dende familieplejere på kredskontoret, 

skriftlig henvendelse eller forhandling 

med kommunen. 

 Derudover yder kredskontoret 

løbende telefonisk rådgivning og 

vejledning til familieplejere. 

 Familieplejeområdet er fortsat 

berørt af, at kommunernes økonomi er 

under pres. Kredskontoret får løbende 

henvendelser fra familieplejere, hvor 

kommunen i forbindelse med en 

kontraktforhandling kræver, at 

familieplejeren skal sættes ned i 

vederlag, uden at det er fagligt begrun-

det i forhold til plejebarnets belast-

ningsgrad.

ny honorerIngSMoDeL I oDenSe 

Odense Kommune ønskede sidste 

efterår at indføre en ny honoreringsmo-

del for familieplejere.

 Kredsen konstaterede, at kommu-

nens Børn- og Ungevalg skulle behand-

le et oplæg til ny honoreringsmodel, 

uden at det havde været sendt til 

høring hos relevante organisationer. Vi 

nåede at gøre indsigelse, og Børn- og 

Ungeudvalget besluttede at sende 

oplægget i høring.

 Det førte til en god dialog, hvor 

kredsen fik mulighed for at sende et 

skriftligt høringssvar, som indgik i den 

endelige behandling af sagen. Efterføl-

gende måtte vi desværre konstatere, at 

vores høringssvar ikke medførte de 

store ændringer i udvalgets beslutning.

MuLIgheDerne I BarneTS 

reForM uDnyTTeS Ikke 

Forbundet har fortsat stor fokus på, at 

der skal være en overenskomst, der 

sikrer ordentlige løn- og ansættelsesvil-

kår for familieplejerne, så de f.eks. får 

et længere opsigelsesvarsel og en 

arbejdsgiverbetalt pensionsordning. 

 I forbindelse med Barnets Reform fik 

kommunerne mulighed for at ansætte 

kommunale familieplejere. I Kreds 

Lillebælt har vi ikke i skrivende stund 

kendskab til, at nogen kommune i 

kredsen har taget dette skridt. 

 Vi oplever, at kommunerne er meget 

usikre på den nye ansættelsesfrom og 

derfor er afventende i forhold til at 

skride til ansættelse af familieplejerne.

 En arbejdsgruppe med repræsentan-

ter for Socialpædagogerne og Kommu-

nernes Landsforening er nedsat for at 

se på grundlaget for en overenskomst 

eller aftale for kommunale familieple-

jere, og forhandlingerne forventes 

afsluttet i efteråret 2013. Vi håber, at de 

vil ende med et godt resultat til gavn 

for vores familieplejere.

popuLære caFéMøDer

Kredsen holder hen over året flere 

velbesøgte cafémøder for familie-

plejerne, bl.a. to årlige forhandler-

caféer med fokus på indgåelse og 

forhandling af familieplejekontrakter. 

På det seneste af disse møder deltog 

29 familieplejere.

 Der holdes ligeledes tre årlige 

cafémøder med forskellige temaer. 

I denne beretningsperiode bl.a. om:

•  Spædbørnsterapi.

•  ”At give op har aldrig været en 

mulighed” – med oplæg ved bogens 

forfatter Verner Knudsen og et 

plejebarn, som er beskrevet i bogen.

• Besøg af det nye sociale tilsyn. 

Derudover har vi i samarbejde med 

CESA fortsat med at holde to kurser 

årligt for familieplejerne.

 I begyndelsen af september holdes 

hvert år Familieplejernes dag. Sidste år 

var der et oplæg om kommunikation, 

og ca. 45 deltog, I forbindelse med 

Familieplejernes dag bliver der også 

holdt årsmøde med valg til det lokale 

familieplejeudvalg.
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KREDSKOnTOR OG KREDSBESTYRELSE 

Nye kompetencer til 
kredsbestyrelsen 

De enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer er 
ikke kun beslutningstagere, men løser også flere 
opgaver end før 

Det er blevet mere udfordrende og spændende at være 

medlem af kredsbestyrelsen i Socialpædagogerne Lillebælt. 

Årsagen er overgangen fra tre til to frikøbte fuldtidspoliti-

kere på kontoret, som nødvendiggjorde en ny fordeling af 

opgaverne. 

 Ændringen blev vedtaget på kredsgeneralforsamlingen 

2010 og fastholdt på generalforsamlingen i 2011. Siden har 

vi omfordelt opgaverne internt mellem formand og faglig 

sekretær samt satset på at involvere de øvrige kredsbesty-

relsesmedlemmer i løsningen af forskellige opgaver. 

 Man kan sige, at kredsbestyrelsen har udviklet sig fra 

primært at være et politikudviklende til også at være et 

arbejdende og handlende forum. 

uDvIkLIngSprojekT har kLæDT kreDSBeSTyreLSen på 

For at få det til at fungere optimalt har vi gennemført et 

udviklingsprojekt, der har klædt de enkelte kredsbestyrel-

sesmedlemmer på til at løfte mere – både solo og i flok. 

 Projektet har kostet ca. 100.000 kr. over tre år, men vi op-

lever, at pengene er givet godt ud, da det har sat os i stand 

til både at yde medlemmer, tillids- og arbejdsmiljørepræsen-

tanter den fornødne opbakning og samtidig kigge opad og 

fremad i bestræbelserne på fortsat udvikling i kredsen. 

åBnIngSTIDerne Fungerer 

For kredsbestyrelsen er nærhed og tilgængelighed vigtigt. 

Medlemmerne skal kunne komme i kontakt, når de har brug 

for os. 

 Det er længe siden, vi droppede den faste lukkedag og 

udvidede den ugentlige åbningstid på kredskontoret. I efter-

året 2010 foretog vi en mindre justering af åbningstiden 

med længere åbent ugens tre første dag mod til gengæld at 

lukke torsdag formiddag, hvor vi så vidt muligt afvikler de 

interne møder.

 Disse åbningstider fungerer tilsyneladende fortsat til-

fredsstillende for både medlemmer og medarbejdere. 

Ny faglig konsulent

31. juli fratrådte Torben Brohus-Weiss som faglig 

konsulent i Socialpædagogerne Lillebælt efter 19 års 

ansættelse (først i Kreds Fyns Amt, siden 2007 i 

Kreds Lillebælt). 

 Vi har ansat Karsten Esbjerg, der – efter at have 

været vikar i nogle måneder – 1. august i år blev 

fastansat med 30 timer pr. uge. 

 Det er en person med stor faglig erfaring og et 

solidt kendskab til organisationen, vi har fået med på 

holdet i Kreds Lillebælt. Karsten har gennem en 

årrække været forhandlingsleder i Socialpædagogerne. 

Karsten Esbjerg 

– ny faglig konsulent. 

Ingen klager 

På kredskontoret har vi fokus på at servicere medlem-

merne bedst muligt og undgå fejl. Derfor er det glæde-

ligt, at vi i den forløbne generalforsamlingsperiode ikke 

har modtaget klager over vores sagsbehandling. 

Kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen består p.t. af følgende medlemmer: 

hanne ellegaard pedersen, kredskontoret, formand. *) 

poul erik pedersen, kredskontoret, faglig sekretær og 

næstformand. *) 

roger Lundberg, Sydbo Egebjerghus, kasserer. *) 

Lotte kirk hansen, Ældre- og Handicapforvaltningen, 

Odense Kommune. *)

Tina Frydenlund, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, 

Region Syddanmark.

peder Larsen, arbejdssøgende. 

Tanja høyer Lundgaard, Socialpsykiatrien, Fredericia 

Kommune.

valther Mathiasen, Spurvetoften, Vejle Kommune. 

jesper Leschly pedersen, Odense Universitetshospital, 

Psykiatrisk Afdeling, Region Syddanmark. 

Torben Monberg Schiermer, Center Døgn, Tinghøj, Vejle 

Kommune. 

helle Storbank, Center for Høretab, Fredericia, Region 

Syddanmark.

anne-Dorthe Tuemose, Skansebakken, Vejle Kommune. 

Bente klausen, Center Vejle, Vejle Kommune. 

Sarah poulsen, PLS-repræsentant. 

john rasmussen, Udeteamet, nordfyns Kommune, 

1. suppleant. 

anne-Lise Sommer, Center for Misbrug og Socialpsykiatri 

(CMSP), Region Syddanmark, 2. suppleant. 

*) Medlemmer af Socialpædagogernes hovedbestyrelse. 
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TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 

Nødvendigt at 
stå sammen 
Socialpædagogerne Lillebælt er en aktiv 
del af fagbevægelsen  

Sammenhold og samarbejde i LO-familien, som vi er en del 

af, og i fagbevægelsen i det hele taget er fortsat nødvendigt. 

Det blev endnu en gang understreget under overenskomst-

forhandlingerne i 2013, hvor der fra de offentlige arbejds-

giveres side blev lagt stærkt pres på organisationerne. 

 Ikke kun for et beskedent og ”ansvarligt” resultat i skyg-

gen af den økonomiske krise og de små lønstigninger i den 

private sektor, men også for direkte forringelser – bl.a. af 

medbestemmelsen og medindflydelsen samt beskyttelsen 

af vores tillidsrepræsentanter. Alt sammen efter devisen om 

større ledelsesrum, som under forskellige betegnelser har 

været fremført ved de seneste tre overenskomstfornyelser. 

Denne gang mere skingert end nogen sinde. 

 På de fleste områder lykkedes det dog at undgå direkte 

forringelser. En kedelig undtagelse var lærerne, der med 

regeringen i ryggen måtte tage mod diktat om ophævelse af 

deres arbejdstidsaftale og dermed indflydelse på tilrette-

læggelse af arbejdstiden. 

hveM er Den næSTe? 

Desværre lykkedes det ikke at forhindre dette, selv om vi i 

de øvrige organisationer gennem lang tid nægtede at indgå 

forlig i solidaritet med lærerne og bakkede aktivt op om de-

res protest mod overenskomstdiktat og regeringsindgreb. 

 Også lokalt viste vi flaget, ikke mindst ved den store fæl-

les demonstration i Odense 20. marts, hvor kredsformand 

Hanne Ellegaard var blandt talerne. 

 Vi fik ikke, hvad vi kom efter: en acceptabel forhandlings-

løsning for lærerne inklusive vores egne SOSU-lærerne, men 

vi fik demonstreret, at vi mener noget med vores slogan om 

meget mere vi. Ikke mindst opnåede vi en øget respekt og 

opmærksomhed fra de andre organisationers side. Den kan 

vi få god brug for fremover. 

 Ingen kan nemlig vide sig sikre ved de kommende over-

enskomstforhandlinger? Hvor vil arbejdsgiverne næste 

gang forsøge at tvinge forringelser igennem? Vil udfaldet af 

konflikten med lærerne give arbejdsgiverne yderligere blod 

på tanden, eller vil de højlydte protester mane til eftertan-

ke?

 Vi håber meget på det sidste. 

Socialpædagogerne Lillebælt viste flaget ved 

støttedemonstrationen for lærerne i Odense 20. marts. 

Kredsformand Hanne Ellegaard var blandt talerne. 

Tværfagligt samarbejde

Socialpædagogerne Lillebælt er repræsenteret 

og deltager aktivt i en lang række faglige sammen-

hænge: 

•  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), KTO 

(Kommunale Tjenestemænd og Overenskomst-

ansattes organisationer) i Vejle samt ROS 

(Regionale Organisationers Samarbejde) i Region 

Syddanmark. 

•  Alle møder i forhandlingsorganerne i kommu-

nerne 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).

•  LBR Langeland (Roger Lundberg) og LBR Assens 

(Merete Larsen). 
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Det fremtidige arbejde er et vigtigt 

punkt på dagsordenen for årets 

generalforsamling. I den afgående 

kredsbestyrelse mener vi, at følgende 

vil kræve særlig opmærksomhed i den 

kommende generalforsamlingsperiode:

 

FagSTraTegIen SkaL 

uDMønTeS LokaLT

Den nye fagstrategi ”Socialpædago-

gerne i fremtiden”, som blev vedtaget 

på kongressen i 2012, skal nu udmøn-

tes. Hovedbestyrelsen har vedtaget, at 

forbundet og kredsene i den kommen-

de periode skal prioritere arbejdet med 

følgende fire af fagstrategiens i alt 10 

pejlemærker:

 

• Et menneskeligt netværk.

• nationale mål og høj kvalitet.

• Fagligt stærke miljøer.

• Fleksibilitet og tryghed.

 

Kredsen vil derfor være repræsenteret 

i en række projekter, der har til formål 

at omsætte disse pejlemærker til 

virkelighed i den socialpædagogiske 

praksis. Derudover vil vi via lokale 

arrangementer arbejde for, at kend-

skabet til og engagementet i realise-

ringen af pejle mærkerne øges i 

medlemskredsen.

 

DET FREMTIDIGE ARBEJDE

Fokus på faglighed og 
arbejdsmiljø
 

Socialpædagogernes fagstrategi skal foldes 
ud lokalt, arbejdet med at hverve medlemmer 
skal fortsættes, og opbakningen til vores 
arbejdsmiljørepræsentanter skal øges

Den LokaLe overenSkoMST-

STraTegI SkaL ForFøLgeS

Forbedringerne ved de seneste to 

overenskomstfornyelser har været 

små. Så meget vigtigere er det, at det, 

der trods alt er opnået, kommer vores 

medlemmer i kredsen til gode. Det er 

baggrunden for, at vi også på denne 

generalforsamling skal drøfte og 

vedtage en lokal løn- og overenskomst-

strategi for den kommende periode.

     Som i den foregående periode vil det 

bl.a. handle om udmøntning af lokale 

lønmidler, aflønning af ledere og 

mellemledere samt vilkårene for vores 

tillidsrepræsentanter. Derudover skal 

vi arbejde med at få midlerne i den nye 

kompetencefond i spil og virkeliggøre 

aftalen om partnerskabsprojekter med 

henblik på højnelse af faglighed og 

kvalitet.

 

vI SkaL være hørBare og 

SynLIge I DeBaTTen

netop faglighed og kvalitet er under et 

stærkt og vedvarende pres, og vi skal 

derfor være parat til at støtte medlem-

merne i bestræbelserne på at fastholde 

den høje faglige og etiske standard på 

vores område. Kreds Lillebælt skal være 

hørbar og synlig i diskussionerne, når 

faglighed og etik trædes under fode, 

men også være åbne for at tage 

debatten om nye og bedre måder at 

løse opgaverne på.

 

vI SkaL FaSThoLDe og hverve 

MeDLeMMer

Opbakning fra medlemmerne er 

forudsætningen for, at vi fortsat kan 

stå stærkt som fagforening. Derfor skal 

indsatsen med at fastholde og hverve 

medlemmer øges og udbredes i hele 

organisationen. Et umiddelbart mål er 

at få flere a-kassemedlemmer (B-med-

lemmer) til at tegne fuldt medlemskab.

 

Den ForeByggenDe arBejDSMILjø-

InDSaTS SkaL STyrkeS

De mange afskedigelser af sygdoms-

ramte medlemmer, der efterfølgende 

kastes ud i ledighed, vidner om behovet 

for at styrke den tidlige og forebyg-

gende arbejdsmiljøindsats på vores 

arbejdspladser. 

 Med hyppige omorganiseringer, 

færre til at løse flere opgaver, højere 

arbejdstempo og mere stress er det 

ikke nogen nem opgave. Et af midlerne 

er at klæde vores arbejdsmiljørepræ-

sentanter endnu bedre på til opgaven 

med at sikre et godt arbejdsmiljø, som 

forhindrer, at stadig flere af vores med-

lemmer bliver syge af at gå på arbejde.

 

En vigtig diskussion 

på generalforsamlingen bliver 

prioriteringen af de 

fremtidige arbejdsopgaver.
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Regnskab og budget
Budget 2012 Resultat 2012 Budget 2013 Budget 2014

 InDTægTer

Kontingent 9.100,000 9.105.900 9.100,000 8.870.000

Akutfond 1.000.000 1.008.000 1.000,000 1.025.000

Renter 573

Indtægter i alt 10.100.000 10.114.473 10.100.000 9.895.000

 UDGIFTER

Fagligt område

Løn- og ansættelsesforhold 200.000 442.525 200.000 200.000

Arbejdsforhold i øvrigt 70.000 7.012 65.000 65.000

TR-aktiviteter 650.000 574.921 600.000 575.000

Socialpolitik, fag og uddannelse 23.000 11.430 23.000 23.000

Anden kommunikaton 50.000 33.597 70.000 40.000

Socialpædagogen Lillebælt 100.000 88.824 75.000 75.000

Fagligt område i alt 1.093.000 1.158.309 1.033.000 978.000

organisatorisk område

Kongresdelegationer 70.000 86.572 0 70.000

Generalforsamlinger 50.000 55.855 175.000 50.000

Kredsbestyrelse 150.000 179.043 150.000 150.000

Politisk ledelse i øvrigt 62.000 67.670 62.000 60.000

Ledersektionen 40.000 39.652 30.000 30.000

Seniorsektionen 40.000 35.040 30.000 30.000

Familieplejere 40.000 28.937 40.000 30.000

Udvalg 20.000 8.442 20.000 10.000

Organisatorisk samarbejde 230.000 206.951 230.000 215.000

Solidaritetsbevillinger 25.000 13.744 25.000 10.000

Repræsentation 25.000 35.532 25.000 25.000

Medlemsaktiviteter 75.000 103.892 75.000 80.000

Arbejdspladsbesøg 55.000 55.000 30.000

    organisatorisk område i alt 882.000 861.330 917.000 790.000

 kontordrift og administration

Lokaleudgifter 670.000 581.205 690.000 630.000

Reception og telefoni 75.000 52.911 75.000 50.000

Post og forsendelse 50.000 6.354 50.000 20.000

Kontordrift og inventar 425.000 579.458 410.000 370.000

kontordrift og administration i alt 1.220.000 1.219.928 1.225.000 1.070.000

Løn

Løn 6.650.000 6.467.290 6.850.000 7.000.000

 Driftsudgifter i alt 9.845.000 9.706.857 10.025.000 9.838.000

 Anlægsudgifter / afskrivninger 65.000 64.449 65.000 50.000

 Udgifter drift og anlæg 9.910.000 9.771.306 10.090.000 9.888.000

ÅRETS RESULTAT 190.000 343.167 10.000 7.000

Balanceregning

Skyldig forbundet 1/1 3.391 3.391

Til gode forbundet 1/1 672.576 682.576

Regulering 332.800 332.800

Til gode forbundet 31/12 526.191 679.358 682.576 689.576

ØKOnOMI

Erklæring fra den 
kritiske revisor 

Som generalforsamlingsvalgt kritisk revisor i 

SL Kreds Lillebælt har jeg foretaget en gennem-

gang af årsregnskabet for året 2012.

 Den kritiske revision af årsregnskabet er 

foretaget i overensstemmelse med ”Organisations-

cirkulære nr. 7” og har omfattet en budgetkontrol 

af års regnskabet. Væsentlige budgetafvigelser er 

drøftet med kredskontoret. Det er påset, at 

kredsbestyrelsen har behandlet budgetafvigel-

serne.

 Ved gennemgangen af årsregnskabet har jeg 

endvidere kontrolleret, at kredsen efter min 

opfattelse anvender de økonomiske midler i 

overensstemmelse med Socialpædagogernes 

Landsforbunds formålsparagraf.

 Den kritiske revision har ikke givet anledning  

til bemærkninger. 

Odense, den 26. februar 2013.

Tommy Neesgaard
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De stiller op
kandidater til kredsbestyrelse, hovedbestyrelse 
og kongresdelegation 

På generalforsamlingen i Socialpædagogerne Lillebælt skal 

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

Her kan du møde de kandidater, der havde meldt sig ved 

redaktionens slutning: 

Poul Erik Pedersen 

Socialpædagogerne skal være 
medlemmernes fagforening og af-
spejle mangfoldigheden i de mange 
fagområder, vi som socialpædagoger 
arbejder med, bl.a. psykiatri, børn og 
voksne med funktionsnedsættelser, 
udsatte børn og unge, familiepleje, 
undervisning, værksteder, misbrug 
og hjemløse. 
 Hvad enten vi er basismedarbej-
dere, konsulenter eller ledere, binder 
socialpædagogikken vores fag og fag-

lighed sammen. Som faglig sekretær og hovedbestyrelsesmedlem 
vil jeg bruge min socialpædagogiske faglighed til at styrke Kreds 
Lillebælt, arbejde for, at vi er tæt på medlemmerne, og at vi fornyer 
og udvikler os.
 Samarbejdet med tillidsrepræsentanter, ledere og arbejdsmil-
jørepræsentanter skal fortsat styrkes, så de sammen kan sætte 
fokus på den gode arbejdsplads, arbejdsmiljøet og udvikling af de 
socialpædagogiske arbejdspladser. Vi skal fortsætte med temadage, 
dialog og vidensdeling med arbejdsmiljørepræsentanterne, så vi 
kan styrke dem i deres arbejde.
 Socialpædagogikken skal styrkes på grunduddannelsen, og en 
selvstændig socialpædagogisk uddannelse er fortsat målet. Der er 
fremsat lovforslag, der vil ændre pædagoguddannelsen og styrke 
socialpædagogikken. Her skal vi være i tæt dialog med uddannelses-
stederne, når den endelige lovgivning er på plads. Det har været en 
lang og sej kamp, som nu bærer frugt. 
 Vi skal også arbejde for, at kommuner og region afsætter de nød-
vendige ressourcer til både drift og kompetenceudvikling, og vi skal 
modarbejde ”grønthøster”-besparelser, der rammer vores arbejds-
pladser og brugere skævt. Vi skal arbejde for større sammenhold i 
fagbevægelsen og øve indflydelse alle steder, hvor det kan gavne 
vores medlemmer, og vi skal 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.

• 55 år.
•  Uddannet socialpædagog fra Odense Socialpædagogiske  

Seminarium i 1985. 
• Kredsbestyrelsesmedlem siden 1992. 
• Medlem af Socialpædagogernes hovedbestyrelse siden 1995. 
•  Valgt som frikøbt faglig sekretær i Socialpædagogerne Lillebælt 

siden 2007.
•  Uddannelsesansvarlig i kredsen og medlem af arbejdsgruppen for 

socialpædagogisk grunduddannelse.
• HB-ansvarlig for netværk for småbørns- og familieinstitutioner.
•  Medlem af HB-styregruppe for en forstærket indsats på arbejds-

miljøområdet.
• Medlem af Socialpædagogernes internationale arbejdsgruppe.
•  Medlem af uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen på 

University College Lillebælt (UCL) og studieplanudvalget for 
pædagoguddannelsen i Odense.

genopstiller som faglig sekretær og hovedbestyrelsesmedlem. 

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. 
 Kreds Lillebælt skal ud over ram-
pen med en ny kampagne, der skal få 
flere til at svare ja til spørgsmålet:   
Kan du gætte hvem vi er? – Vi skal i 

endnu højere grad dyrke den tætte kontakt til arbejdspladserne og 
til dig som medlem. 
 Kredsbestyrelsen og jeg er langtfra færdige med at udvikle vores 
nærhed og tilgængelighed – og sammen med dig få organiseret 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 med en ny lederplatform i 
Socialpædagogerne. Socialpædagogiske ledere er et omdrejnings-
punkt 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. 
Det kommende kommunalvalg kræver samarbejde om et resultat til 
gavn for faget og de mennesker, vi til daglig arbejder for og med. 
 Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere er 
tre omdrejningspunkter for din arbejdsplads og din fagforening, og 
vi skal bakke dem op. Bl.a. ved at inddrage tillidsrepræsentanterne 
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. 

• 51 år.
• Uddannet socialpædagog fra Jelling Statsseminarium i 1990. 
• Har en diplomuddannelse i organisation og ledelse.
• Kredsbestyrelsesmedlem siden 1991.
• Medlem af Socialpædagogernes hovedbestyrelse siden 1995.
• Politisk valgt og frikøbt kredsformand 30. november 1998.
•  Valgt til kredsformand for Socialpædagogerne Lillebælt  

28. september 2006.
• Formand for LO Vejle siden 2005.
• Daglig leder af LO Syd Øst Samarbejdet.

genopstiller som kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem.

VALG
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Roger Lundberg

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 udfor-

dringer, da vi  mister medlemmer. Ved en nødvendig reorganisering 
for syv år siden dannede vi Kreds Lillebælt, som blev en succes. 
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.

• 55 år. 
•  Uddannet lærer, men har siden 1987 arbejdet på det socialpæda-

gogiske arbejdsområde. 
• Medlem af Region Syddanmarks hovedudvalg. 
•  Kredsbestyrelsesmedlem siden 2005. Kredskasserer siden efter-

året 2007.
•  Medlem af Socialpædagogernes hovedbestyrelse samt forbun-

dets økonomiudvalg og vedtægtsudvalg.
• Medlem af Studieplanudvalg Sydfyn.
• Medlem af LO Sydfyns bestyrelse siden 2006. 
• Medlem af LBR Langeland. 

genopstiller som kredskasserer og hovedbestyrelsesmedlem. 

Lotte Kirk Hansen

Min tilgang til arbejdet i kredsbe-
styrelsen og hovedbestyrelsen er 
grundlæggende, at medlemmernes 
vilkår, ønsker og behov skal være 
omdrejningspunktet.
 Jeg mener, af Socialpædagogerne 
skal arbejde med vægt på såvel 
faget som medlemmernes vilkår og 
udviklingsmuligheder. Vi skal arbejde 
aktivt for vores medlemmer og være 
synlige på begge fronter.

 Jeg har bragt mine erfaringer og refleksioner i spil i forhold 
til kredsbestyrelsen og hovedbestyrelsen,, bl.a. som medlem af 
projektgruppen for ”En forstærket indsats på voksenhandicapom-
rådet”, udviklingsgruppen for ”Socialpædagogerne i fremtiden” og 
projektgruppen for pejlemærket ”Et menneskeligt netværk”.

• 48 år.
• Uddannet socialpædagog. 
•  Fællestillidsrepræsentant i Ældre- og Handicapforvaltningen i 

Odense Kommune. 
•  Medlem af hovedudvalget og næstformand i forvaltnings -

udvalget i Odense Kommune.
• Kredsbestyrelsesmedlem siden 2003.
• Medlem af Socialpædagogernes hovedbestyrelsen siden 2009. 
• Medlem af Socialpædagogernes ligestillingsudvalg.

genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem og 
hovedbestyrelsesmedlem. 

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 fag-  
forening, der forudser og handler 
på forandringer – 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. Kredsstyrelsen skal 
have tæt kontakt til de enkelte medlemmer på arbejdspladserne. 
 Jeg vil arbejde for en forsat stærk, visionær og fremtidssikret 
fagforening samt styrke indsatsen for at udvikle nye arbejds-
områder og genvinde dem, vi har mistet. En fagforening, hvor alle 
føler et tilhørsforhold.

• 57 år. 
•  Arbejdsmiljørepræsentant på Odense Universitetshospital,  

Psykiatrisk Afdeling. 
• Kredsbestyrelsesmedlem siden 2000.
• Formand for netværk for Hospitalspædagoger. 

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.
 Bestyrelsen i 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.

• 39 år.
• Ansat i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Region Syddanmark.
• Tillidsrepræsentant siden 2008. 
• Suppleant til fællesMED-udvalget for Psykiatrien. 
• Medlem af kredsbestyrelsen siden 2010.

genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 
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Bente Klausen

Socialpædagogerne står over for 
store udfordringer i disse år.  
Besparelser i den offentlige sektor, 
privatisering, presset om øget Ind-
dragelse af frivillige osv. Derfor er 
det vigtigt, at Socialpædagogerne 
bevarer fokus på fagligheden og til 
stadighed er opmærksom på den 
enkeltes borgers vilkår.
 Fagforeningen bliver presset af 
konkurrencen fra ”de gule fagfor-

eninger” og af dem, der vælger kun at være medlemmer af a-kassen. 
Jeg vil arbejde på at skabe synlighed og nærhed i forhold til med-
lemmerne, så de oplever fagforeningen som en vigtig medspiller, 
der er med til at sikre ordentlige arbejdsforhold på arbejdsplad-
serne.
 Jeg vil fortsat have fokus på udvikling af tillidsrepræsentantens 
rolle som den, der italesætter fagforeningens værdier, så medlem-
merne kan tage ejerskab af Socialpædagogerne på en måde, der 
konsoliderer  fagforeningen.

• 56 år. 
• Uddannet socialpædagog.
• Hjemmevejleder, Center Vejle, Vejle Kommune.
• Tillidsrepræsentant gennem 14 år.
• Medlem af fagMED-udvalget og hovedudvalget i Vejle Kommune.
• Kredsbestyrelsesmedlem siden 2009.

genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Valther Mathiasen

Socialpædagogerne Lillebælt 
lancerede sloganet Meget mere vi, 
som fortsat er meget aktuelt. 
Socialpædagogerne er først og 
fremmest et fællesskab, der skal 
sikre gode løn- og arbejdsforhold, 
samt være advokat for de borgere, 
vores arbejde handler om. Fælles-
skabet giver organisationen slagkraft 
og styrke. Vores medlemmer er ikke 
blot kunder i en butik, og fag-

foreningen er ikke bare et forsikringsselskab. 
 Fagforeningerne er medlemmerne. Det skal vi holde os for øje og 
derfor satse på at uddanne tillidsrepræsentanterne og organisere 
TR-arbejdet optimalt. Tillidsrepræsentanterne er bindeleddet i 
organisationen. Den daglige kontakt med medlemmer på arbejds-
pladserne og det lokale arbejde er det grundlæggende element i at 
have et aktivt forhold til vores faglige fællesskab. Derfor vil jeg 
have særligt fokus på TR-arbejdet og det lokale arbejde på 
arbejdspladserne, og jeg vil arbejde for, at bestyrelsen fortsat tager 
initiativer, der kan styrke dette.

• 57 år. 
• Pædagog i 32 år.
• Tillidsrepræsentant på Spurvetoften i 16 år. 
• Kredsbestyrelsesmedlem siden 2002. 

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.

• 57 år. 
• Uddannet socialpædagog og arbejdssøgende.
•  Formand for Socialpædagogernes netværk for socialpædagoger, 

der arbejder med marginaliserede og udstødte.
• Kredsbestyrelsesmedlem siden 2005. 

genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Helle Storbank

Jeg stiller op til kredsbestyrelsen for 
at bidrage til det fortsatte fokus på 
vores fag og faglighed. Vi skal synlig-
gøre og profilere os udadtil. 
 Som tillidskvinde gennem 15 år 
har jeg erfaret vigtigheden af, at der 
er styr på arbejdstiden, da det er med 
til at skabe fundamentet for et godt 
arbejdsmiljø. Det er afgørende, at 
tillidsfolkene er godt uddannet, ikke 
mindst når vi skal være med til at 

sikre en lønudvikling for vores kolleger via lokal løndannelse, hvor 
der også skal være mulighed for kompetenceudvikling.
 Besparelserne i region og kommuner lægger et stort pres på til-
lidsfolkene. Her er det vigtigt, at vi holder fast i vores faglighed, så 
vi ikke bliver overrulet af andre, billigere faggrupper.
 Jeg vil også arbejde for større fokus på pædagoguddannelsen.  
Vi skal være synlige på seminariet og skabe større opmærksomhed 
på det socialpædagogiske arbejdsområde.

• 49 år.
•  Arbejder på Center for Høretab (Elevhjemmene), Fredericia,  

Region Syddanmark.
• Har været tillidsrepræsentant i 15 år.
• Suppleant til fællesMED-udvalget. 
• Kongresdelegeret og medlem af kredsens TR-udvalg siden 2007.
• Kredsbestyrelsesmedlem siden 2008. 
•  Medlem af studieplanudvalget for University College Lillebælt 

(UCL) i Jelling.
• Bestyrelsesmedlem i Døvenetværket i 10 år. 

genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem.
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Torben Monberg Schiermer 

Jeg genopstiller til kredsbestyrelsen, 
fordi jeg gerne vil være med til at 
fastholde den socialpædagogiske 
indsats i en tid præget af besparelser, 
nedskæringer og forringede mulig-
heder. For mig har det afgørende 
betydning at have indflydelse på de 
beslutninger, der træffes på vores 
arbejdsfelt.
 Vi er stærkest sammen. Social-
pædagogerne skal være en stærk 

fagforening, der både kan forhandle løn og tryghed samt bidrage til 
udviklingen af vores fag. Det er vigtigt at synliggøre fællesskabet og 
fagforeningen, så lysten til at være medlem kan fastholdes. 
Vi skal være fremtidsorienterede, omstillingsparate og sikre os de 
nye arbejdspladser, der opstår.
 Jeg vil arbejde for at sikre et velfungerende TR-system og MED-
system i kommunerne, så vores faglighed bliver hørt, og sikre, at 
vores arbejdsvilkår, løn og overenskomster ikke forringes i de  
kommende år.

• 49 år.
• Pædagog i Center Døgn, Tinghøj, Vejle Kommune.
• Tillidsrepræsentant og medlem af lokalMED-udvalget siden 2008.
• Kredsbestyrelsesmedlem siden 2011.

genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Anne-Dorthe Tuemose

I en kompleks tid skal vi have fokus 
på vores faglighed, fortælle hvad og 
hvordan vi gør en forskel fra andre 
faggrupper og ved hjælp af uddan-
nelse have endnu mere fokus på 
specialiseringen i vores fag.
 Vi skal styrke tillidsrepræsentan-
ten og arbejdsmiljørepræsentantens 
vilkår, så de kan guide og vejlede os 
som kolleger i denne forandringer-
nes tid. Vi skal også blive bedre til at 

fortælle, hvorfor det er OK at være en del af en faglig organisation, 
og være optaget af, hvordan vi kan nå alle – de unge, de gamle og 
tvivlerne. 
 Vi skal arbejde for, at alle forstår mulighederne i MED-systemet 
for, at vi alle kan udøve medindflydelse eller medbestemmelse i 
forhold til vores daglige arbejde. 
 Med mod og medansvar fra os alle vil jeg i den næste periode 
arbejde for dette og håber på jeres opbakning til genvalg.

• 50 år.
• Pædagog og tillidsrepræsentant på Skansebakken gennem syv år. 
• Næstformand i fagMED-udvalg Voksen, Vejle Kommune.
• Medlem af kredsbestyrelsen siden 2009.

genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Kurt Haaning 

I forhold til faget brænder jeg for at 
arbejde med de udsatte og hjælpe 
dem til at finde viljen til at ville noget 
andet.
 I kredsbestyrelsen vil jeg arbejde 
for, at der bliver sat mere fokus på 
uddannelsen til at arbejde med 
udsatte grupper samt på det tvær-
faglige samarbejde og et positivt og 
åbent menneskesyn.

• 53 år.
• Pædagog på Kompasrosen, Rødding, Region Syddanmark. 

opstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Anne Mette Storgaard Mikkelsen

Jeg brænder for at være en aktiv del 
i det mangfoldige, omfattende og 
vigtige arbejde, der udføres i kreds-
bestyrelsen.
 I en tid, hvor vores fag og område 
er under stadigt pres, er det vigtigt 
for mig aktivt at gøre en forskel for 
at styrke fokus på vores kernefag-
lighed. Det handler om at italesætte 
og dokumentere, hvad vi kan, så de 
ansættende myndigheder bevarer 

forståelsen af nødvendigheden af at ansætte pædagoger.
 Desuden skal vi stadig holde fokus på dialogen om betydningen 
af det faglige fællesskab, så der skabes den nødvendige viden om 
Socialpædagogernes betydning og indflydelse. Forhåbentligt resul-
terer det i, at flere prioriterer medlemskab af Socialpædagogerne 
højere end at spare et lille månedligt beløb.
 Vi skal sikre et velfungerende MED-system, da det er en vigtig 
forudsætning for aktiv medindflydelse og et godt arbejdsmiljø. 

• 49 år.
• Socialpædagog på Kobbelgaarden i Fredericia. 
• Tillidsrepræsentant i 10 år og arbejdsmiljørepræsentant i 15 år. 
•  Medlem af fagMED-udvalget i Voksenservice, Fredericia  

Kommune siden 2010.
• Kredsbestyrelsesmedlem 2009-11 og -suppleant 2011-13.
• 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

For mig er det vigtigt at bruge MED-systemet 
med den demokratiske ret og pligt, vi har, 
ligesom det er et vigtigt budskab at få ud til 
kollegerne, så vi i fællesskab kan bidrage til 
optimering af arbejdsmiljøet med gode 
aftaler. Da forandring er et grundvilkår i dag, 
hvor arbejdspladserne konstant er på vej et 
andet sted hen, vil jeg gerne medvirke til at 
stå fast og forfølge kvaliteten i kerneopga-
ven og samtidig være medaktør i det 
fagpolitiske system. Det ene kan ikke stå 
uden det andet.

• 50 år.
•  Arbejder på Handicapcenter Sydøstfyn, 

Annekserne, Nyborg, Region Syddanmark.
•  Tillidsrepræsentant for boafdelingerne i 

Handicapcenter Sydøstfyn. 
•  Medlem af lokalMED- og fagMED-udvalget.

genopstiller som kongresdelegeret.

Ulla Øllgaard Jensen

Jeg vil gerne være en del af en levende 
fagforening, hvor en af opgaverne er at gøre 
opmærksom på, at vores arbejde er 
spændende, udfordrende og meget vigtigt i 
dagens samfund. Mine fokuspunkter er bl.a. 
udvikling af faget, opmærksomhed på vores 
faglighed, et værdigt liv for de borgere, vi 
arbejder med, samt en løn, der passer til 
vores opgaver, ansvar og arbejdstider.

• 44 år.
•  Pædagog på Sønderbo, bosted for voksne 

udviklingshæmmede i Give.
• Kongresdelegeret siden 2007.

genopstiller som kongresdelegeret. 

Didde Lyneborg 

Seniorer er socialpædagoger, der er blevet 
ældre. I vores fag bruger vi hele vores 
person, og brugerne overskrider ofte vores 
personlige grænser. Det slider fysisk og 
psykisk, og derfor skal der fortsat arbejdes 
for bedre seniorvilkår. Seniorerne vil gerne 
møde andre i samme situation som dem 
selv, og derfor vil jeg fortsat kæmpe for 
deres velbefindende og for gode aktivitets-
tilbud. Som kongresdelegeret kan jeg sikre, 
at seniorerne bliver hørt i vores faglige 
forum. 

• Pensioneret familieplejer.
•  Formand for Seniorsektionen i Kreds 

Lillebælt.

genopstiller som kongresdelegeret.

Ib Poulsen

Jeg vil et Socialpædagogerne med inddra-
gelse af medlemmerne, styrkelse af 
medlemsdemokratiet og mere involvering af 
praktikere. Socialpædagogerne skal være 
medlemmernes forbund, være lyttende og 
involverende, så det enkelte medlem kan 
kende sig selv i de beslutninger, der tages af 
kredsbestyrelse, hovedbestyrelse og 
kongres. Det er vigtigt at udvikle initiativer, 
der sikrer lederne indflydelse. Lederne hører 
til i Socialpædagogerne. Derfor er det 
vigtigt, at lederne ser Socialpædagogerne 
som deres fagforening.

• 63 år. 
• Omsorgsassistent (socialpædagog).
• Direktør i Socialt Lederforum. 
•  Kongresdelegeret gennem en menneske-

alder.

genopstiller som kongresdelegeret.

John Rasmussen

Jeg brænder for uddannelse og socialpæda-
goger med en skærpet faglig profil, der kan 
gøre sig gældende i den omstrukturering, 
der stadig finder sted efter kommunesam-
menlægningen. Jeg brænder for innovation 
og en udogmatisk tilgang til det sociale 
område. Jeg ser gerne nye tiltag, men med 
en stærk socialpædagogisk tilgang til 
løsningen af opgaverne og med en social 
forsvarlig etik og behandling af vores svage 
borgere. Jeg brænder for medbestemmelse, 
demokrati  og en flad struktur, hvor så 
mange som muligt er aktive i deres 
fagforening.

•  §85-medarbejder, fortrinsvis for  
senhjerneskadede, i Udeteamet,  
Handicapcenter Nordfyn.

• Tillidsrepræsentant gennem 15 år.
•  Næstformand i det lokale MED-udvalg og 

medlem af områdeMED-udvalget.
• Suppleant i kredsbestyrelsen.

genopstiller som kongresdelegeret. 

Lise Rudbæk 

Jeg er optaget af åbenhed og gennem-
skuelighed i fagforeningen, dialog med 
saglige og fagligt relevante drøftelser, 
udvikling af Socialpædagogerne som 
fagforening, politisk tydelighed lokalt og 
nationalt, ordentlighed i sagsbehandlingen 
og støtten til alle medlemmer, fokus på øget 
kobling mellem fagforeningen og vilkårene 
for arbejdspladserne, fokus på arbejdsmil-
jøet og samarbejdet mellem basispædago-
ger og ledelse samt fokus på vilkårene for de 
mennesker, vi arbejder med. 

• 45 år.
•  Uddannet socialpædagog og er desuden 

TR-, diplom- og lederuddannet. 
•  Teamleder ved Lindebjerg, Assens 

Kommune.

genopstiller som kongresdelegeret. 

Holger Torp

I den kommende kongresperiode vil jeg 
arbejde for den nye lederplatform, der skal 
sikre god servicering lokalt og centralt af 
leder- og mellemledergruppen. Jeg vil 
ligeledes arbejde for en fornuftig løn- og 
pensionsudvikling for alle samt for et bedre 
arbejdsmiljø, da jeg oplever, at alle grupper 
af ansatte i den offentlige sektor er presset. 
Endelig vil jeg arbejde for bedre vilkår for 
efteruddannelse af socialpædagoger.

• 48 år. 
• Uddannet socialpædagog i 1992. 
•  Leder i Fredericia Kommune ved Bofælles-

skaberne Friggsvej, Frejasvej og Nørre 
Voldgade samt Team Ekstern, en del af 
Voksenservice. 

•  Bestyrelsesmedlem i Socialpædagogernes 
landsdækkende ledersektion og formand 
for Ledersektionen i Kreds Lillebælt.

genopstiller som kongresdelegeret. 

Hanne Vacher 

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

genopstiller som kongresdelegeret. 
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Jan Bang 

Jeg er netop genvalgt som tillidsrepræsen-
tant for fire bosteder uden døgn (§107) og 
for Assens Kommunes §85-hjemmevejledere. 
Desuden er jeg aktiv i MED-systemet. Det er 
et spændende og ikke mindst forpligtende 
arbejde at varetage medarbejdernes 
interesser i denne tid, hvor besparelser og 
innovation er en del af det kommende 
budget.

• 54 år.
•  Ansat på bostedet Poul Mose Parken  

i Glamsbjerg, Assens Kommune. 
• Tillidsrepræsentant i to år.
•  Næstformand i lokalMED-udvalget og 

medlem af fællesMED-udvalget for Social 
og Sundhed.

opstiller som kongresdelegeret. 

Jens Jørgen Carstensen

Jeg vil gerne være en del af en forandrings-
proces, hvor pædagogfaget og pædagogrol-
len værdsættes og skærpes i forhold til de 
indsatser, der forventes af fremtidens 
pædagoger på det specialpædagogiske felt.

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

Voksne med Handicap (tidligere Boinstitu-
tionen Grønnebæk), Region Syddanmark.

• Tillidsrepræsentant siden 2009. 
• Næstformand i centrets lokalMED-udvalg. 
•  Medlem af Socialpædagogernes faglige 

netværk for personer, der arbejder med 
domfældte udviklingshæmmede. 
Netværksansvarlig siden 2007.

opstiller som kongresdelegeret. 

Erik Bjarne 
Clemmensen 

Jeg har arbejdet med børn og unge det 
meste af mit voksenliv, tidligere med det 
kriminalitetsforebyggende arbejde i 
SSP-samarbejdet og de seneste 18 år som 
familieplejer sammen med min hustru. Jeg 
er trods mit daglige virke som vicepolitikom-
missær og organiseret i Dansk Politiforbund 
også medlem af Socialpædagogerne, alene 
fordi jeg sammen med jer ønsker at højne og 
forbedre vilkårene og arbejdsmiljøet for de 
danske plejefamilier.

• 57 år.
• Familieplejer, Ringe.
•  Medlem af Familieplejeudvalget  

i Socialpædagogerne Lillebælt med fokus 
på familieplejernes arbejdsmiljø.  

opstiller som kongresdelegeret. 

Finn Højgaard
 

Som kongresdelegeret vil jeg først og 
fremmest have fokus på bedre muligheder 
for efteruddannelse og kurser for persona-
let. I en tid, hvor vi skal favne stadig bredere, 
specielt på §85-området, er det vigtigt, at der 
følger en løbende opkvalificering med. 
Desuden er jeg optaget af arbejdsmiljøet. 
Med de nedskæringer, der finder sted 
overalt, er det vigtigt, er det ikke går ud over 
arbejdsmiljøet i form af bl.a. mere alenear-
bejde. Endelig vil jeg arbejde for bedre vilkår 
for tillidsrepræsentanterne.
 
•   54 år.
•    Hjemmevejleder på §85-området i 

Faaborg-Midtfyn Kommune.
•    Tillidsrepræsentant i Job og Aktiv.  

Har været tillidsrepræsentant i 13 år  
inkl. fire år i Fyns Amt.

•    Næstformand i MED-udvalget 
i Job og Aktiv.

 
opstiller som kongresdelegeret.

Lisbeth Kaalby 

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

•  Ansat i Ældre- og Handicapforvaltningen, 
Odense Kommune.

• Tillidsrepræsentant i ni år.

opstiller som kongresdelegeret. 

Anne-Lise Sommer 

I de sidste år af mit arbejdsliv vil jeg gerne 
være med til at sikre ligestilling for ”det grå 
guld” på arbejdsmarkedet. Her tænker jeg 
på urimelighederne i forbindelse med 
sygdom. Hvis man bliver længerevarende 
syg som 65-årig, får arbejdsstedet ingen 
refusion af sygedagpenge, men har alle 
udgifterne. Dermed står man i første række 
ved en eventuel afskedigelsesrunde. 
når man er 65 år, ryger man ligeledes ud af 
a-kassen. Det harmonerer ikke med 
politikernes ønske om, at folk bliver længere 
på arbejdsmarkedet. 

• 66 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 
Socialpsykiatri (CMSP) i Børkop, 
 Region Syddanmark.

•  Valgt som tillidsrepræsentant for tredje 
gang.

opstiller som kongresdelegeret. 
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hanne ellegaard 

Kredsformand 

Ansvarlig for tillidsrepræsentanter, 

overenskomster og løn, ledere og 

mellemledere, seniorer, arbejds-

markedspolitik, socialpolitik, 

kontakt til LO.

poul erik pedersen 

Faglig sekretær og 

næstformand 

Ansvarlig for uddannelse, arbejdsmiljø 

og arbejdsmiljørepræsentanter, MED-

udvalg, familieplejere, tillidsrepræsen-

tanter (møder), socialpolitik.

gitte Dam 

Kontorleder

Ansvarlig for den daglige administra-

tive drift, personaleledelse, Leder-

sektion, Seniorsektion, dispensationer.

Bjarne Skygge jensen 

Faglig konsulent 

Løn, arbejdstid, overenskomster, 

familieplejere, sygdom og afsked, 

arbejdsmiljørepræsentanter.

Lis Svanberg 

Faglig konsulent 

Løn, arbejdstid, overenskomster, 

lærere, PFF-sekretariatet.

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, 

arbejdsmiljørepræsentanter.

Maj-Britt kjærgaard 

rasmussen

Sekretær, receptionist 

og bogholder.

Marianne Damkjær

Sekretær og 

receptionist.

anja grøndal kaspersen

Receptionist og 

sekretær.

Tina aalborg otte

Servicemedarbejder 

(husfe).

Sneda Bach jørgensen

Sagsbehandler 

i a-kassen.

Maibritt kirk kjær

Jobkonsulent.

Kredskontoret – vi er der for dig

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

Kontakt os

Du er altid velkommen hos

Socialpædagogerne Lillebælt

Danmarksgade 16

5000 Odense C

Tlf. 72 48 64 00

Fax 72 48 64 50

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.
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SOCIALPÆDAGOGEn LILLEBÆLT UDSEnDES PR. MAIL. HUSK AT GIVE OS BESKED, HVIS DU FÅR nY MAILADRESSE.

C
ar

l A
n

ch
er

 –
 Jo

u
rn

al
is

ti
k,

 K
o

m
m

u
n

ik
at

io
n

 &
 P

R
 · 

La
yo

u
t:

 w
w

w
.n

il
sh

en
ri

k.
d

k 
· I

ll
u

st
ra

ti
o

n
er

: G
er

t 
E

il
en

b
er

g
er

AKTIVITETER I KREDSEN AKTIVITETER I KREDSEN AKTIVITETER I KREDSEN

MeDLeMSMøDer

arbejde i udlandet
– skulle det nu være moderne?
Onsdag 2. oktober kl. 17.00-20.00.
Danmarksgade 16, Odense.

Socialt tilsyn 
Ved Ib Poulsen, 
direktør i Socialt Lederforum.
Tirsdag 26. november kl. 17.00-20.00.
Danmarksgade 16, Odense. 

InForMaTIonSMøDe

Bliv klogere på din pensionsordning i pka
Onsdag 20. november kl. 17.00-19.30.
Dansk Socialrådgiverforening,
Lumbyvej 11, Odense.

arBejDSMILjørepræSenTanTer

aMr-dag
Mandag 2. december kl. 10.00-16.00.
Danmarksgade 16, Odense. 

FaMILIepLejere

cafémøde 
Torsdag 21. november kl. 9.30-12.00.
Danmarksgade 16, Odense. 

Forhandlingskursus
Tirsdag 26. november kl. 9.00-12.30.

SenIorer

oktoberfest
Torsdag 24. oktober kl. 18.00.
Danmarksgade 16, Odense. 

historien om aLT – Teatertur
Fredag 29. november kl. 19.30.
Fredericia Teater, Prinsessegade 29, 
Fredericia.

juLeTræSFeSTer

jul i Brejning
Søndag 8. december kl. 14.00-16.30.
Brejning Forsamlingshus,
 J.L. Varmings Vej 1, Brejning.

jul i odense
Lørdag 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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