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I januar gik Socialpædagogernes 
nye hjemmeside i luften, og arbejdet med at nå 
medlemmerne på nye måder fortsætter 

Midt i januar så Socialpædagogernes nye hjemmeside da-

gens lys. Vi har glædet os til det og er yderst tilfredse med 

at have fået mulighed for en mere enkel og tilgængelig kom-

munikation med vores medlemmer via nettet. 

Den nye hjemmeside er også forsynet med et direkte og 

længe savnet link til kredsens Facebookside, som vi – og hel-

digvis også stadig flere af jer medlemmer – i stigende grad 

benytter sig af og dermed styrker kommunikationen, dialo-

gen  og samspillet. 

Ligeledes vil vi fortsætte vores vellykkede eksperiment med 

webinarer, det vil sige netbaserede seminarer og minikurser 

om aktuelle emner af faglig og fagpolitisk karakter. Vi lagde 

ud i 2015 og fortsætter her i det nye år, så følg med på kred-

sens hjemmeside og se, hvad vi kommer op med i løbet af 

2016.

Det direkte møde med medlemmerne ansigt til ansigt giver 

vi naturligvis ikke køb på. Traditionen tro har uge 4 - 5 også 

i år været travle kampagneuger, hvor kredskontoret har be-

søgt masser af arbejdspladser for at drøfte, hvad der rører 

sig på den enkelte arbejdsplads og i jeres fagforening, Social-

pædagogerne Lillebælt. 

Arbejdspladsbesøg er dog ikke kun noget, vi dyrker i de to år-

lige kampagneuger. Vi er altid parate til at rykke ud, hvis I har 

behov for at tale med os. I skal blot ringe til kredskontoret og 

aftale tid og indhold for mødet.

En stor tak skal lyde til de mange medlemmer, som har brugt 

tid og kræfter på at svare på den store medlemsundersø-

gelse, som løb af stabelen i slutningen af 2015, og som vi nu 

kender resultatet af. 

Ligesom den første medlemsundersøgelse, der fandt sted i 

2013, har den nye undersøgelse givet os en masse værdifulde 

fingerpeg om, hvad vi skal arbejde videre med og holde fokus 

på for at blive en endnu bedre fagforening.

Vi glæder os over, at vi i Kreds Lillebælt er gået frem på alle 

parametre siden den forrige  undersøgelse. Det gælder i for-

hold til image, medlemstilfredshed, vores rådgivning og ikke 

mindst det samlede udbytte af at være medlem af Kreds Lil-

lebælt og Socialpædagogerne. 

Der er dog fortsat plads til forbedringer, og vi har bestemt 

ikke tænkt os at hvile på laurbærrene. Tværtimod vil vi fort-

sætte arbejdet med at give dig det størst mulige udbytte af 

at være med i det faglige fællesskab i Kreds Lillebælt. 

Med venlig hilsen

Hanne Ellegaard, kredsformand

Nye tiltag – nye muligheder
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Socialpædagogen Lillebælt udsendes pr. mail. Husk at give os besked, hvis du får ny mailadresse. 
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Familieplejere 
– nu med pension

Fra årsskiftet har familieplejerne fået 
adgang til en pensionsordning i Pensionskassen 
for Socialrådgivere, Socialpædagoger og
Kontorpersonale.

Familieplejere har længe efterspurgt en fælles pensionsord-

ning, og nu er ønsket omsider blevet opfyldt. Med en pensi-

onsordning i Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpæ-

dagoger og Kontorpersonale bliver familieplejere en del af 

PKA-fællesskabet med 270.000 medlemmer, som fortrinsvis 

er ansat på social- og sundhedsområdet.

 Tilbuddet er for familieplejere, der er medlemmer  af So-

cialpædagogerne. Du skal ikke afgive helbredsoplysninger 

for at komme med i pensionsordningen, og du har de samme 

fordele som alle andre medlemmer i pensionskassen.

Stor eller lille pensionspakke

Du kan vælge mellem stor eller lille pensionspakke. Med den 

store pakke får du samme pension som overenskomstansat-

te socialpædagoger. Det er bl.a. livsvarig alderspension og en 

række forsikringer ved sygdom og dødsfald. Minimumsind-

betalingen til den store pakke er 975 kr. pr. måned.

Den lille pakke har ingen forsikringer og er mest til dig, som 

vil supplere en anden pensionsordning eller som kun ønsker 

at spare op til pensionen. Da der i den lille pakke ikke bru-

ges penge til forsikringer, får du hurtigere opbygget en god 

alderspension. Der er ingen minimumsindbetaling ved den 

lille pakke.

Mød din nye pensionskasse

I 2016 kommer PKA rundt 

i landet og fortæller mere om 

pensionsordningen, dine 

valgmuligheder, og hvad der 

bedst kan betale sig for dig. 

Læs om steder og tider på 

sl.dk eller pka.dk. 

Du kan også chatte 

med en rådgiver på 

www.pka.dk 

eller ringe på 

tlf. 39 45 44 83.

Sundhed, trivsel og arbejdsglæde

– Ved Michelle Kristensen

Tirsdag 1. marts kl. 19.30

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Herregårdscentret, Faaborg

Arr.: LO Sydfyn 

Det danske klassesamfund

– Ved Lars Olsen

Onsdag 2. marts kl. 19.00

AOF Center Sydfyn, Vestergade 23, Svendborg

Arr.: AOF Center Sydfyn 

Rebellen fra Langeland

– Ved Ole Sørensen

Tirsdag 19. april kl. 17.00-20.00

Socialpædagogerne Lillebælt

Danmarksgade 16, Odense

FAMILIEPLEJERE 

Teenagebørn i plejefamilien

– Cafémøde

Onsdag 2. marts kl. 9.30

Socialpædagogerne Lillebælt

Danmarksgade 16, Odense 

LEDERSEKTIONEN

Generalforsamling 

Torsdag 3. marts kl. 11.00 

Læringscenter Brejning

Borgergade 19, Børkop
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