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SOCIALPÆDAGOGEN

LILLEBÆLTS E P T E M B E R  2 0 1 6  ·  9 .  Å R G A N G

Generalforsamlinger
Mandag 26. september kl. 15.00 - 22.00
Danmarksgade 16, Odense 

•    Vores faglighed – vores styrke 
•  Indkaldelse og dagsorden 
•  Regnskab og budget 

•  Kongrestema  
– Styrke til at være noget for andre 

•  Aktiviteter i efteråret 2016



På Børnecenter Tullebølle på Langeland udviklede en fod-

boldkamp i juli sig til et masseslagsmål mellem ca. 100 flygt-

ningebørn. I kølvandet af den ulykkelige begivenhed kom 

det frem, at kun halvdelen af børnecenterets personale er 

faglært. Med en bedre personalesammensætning kunne 

man formentlig have undgået, at tingene løb helt af sporet. 

At tage sig af uledsagede flygtningebørn kræver faglighed, 

herunder socialpædagogisk faglighed, men den har i alt for 

høj grad været tilsidesat af de ansvarlige i denne sag.

Eksemplet er desværre langtfra enestående. I Odense Kom-

mune har vi for nylig oplevet noget tilsvarende – og i langt 

større skala – i forbindelse med de omfattende sociale be-

sparelser i kommunen. Blandt andet på handicapområdet 

Af Hanne Ellegaard 
Kredsformand 

er de faglige hensyn groft blevet tilsidesat af kortsigtede 

bestræbelser på at få en håbløst underbudgetteret økonomi 

til at hænge sammen. Serviceforringelser for borgerne samt 

massefyringer og overbebyrdelse af det tilbageværende per-

sonale er de uundgåelige konsekvenser. 

Vores eneste mulighed er fortsat at slå på vores socialpæ-

dagogiske faglighed, som er nødvendig at bringe i spil, hvis 

de mange fine handicappolitiske visioner skal være andet 

end ord på et stykke papir. Vi skal vedblive med at forsøge 

at overbevise politikerne – i Odense og alle andre steder – 

om, at selv om vores faglighed kræver flere ressourcer på den 

korte bane, så er der store menneskelige og samfundsøkono-

miske gevinster ved at satse på os og vores kompetencer på 

lang sigt. 

Ligeledes skal vi synliggøre mulighederne for at anvende 

vores faglighed på nye områder, hvor det tidligere ikke var 

almindeligt at ansætte socialpædagoger, f.eks. i retspsykia-

trien og i folkeskolerne.

På årets generalforsamling, hvor vi ikke skal bruge tid på at 

vælge ny bestyrelse, får vi god tid til at diskutere dette. Det 

gælder både i plenum og på de planlagte workshops. På tre 

af disse sætter vi fokus på forskellige sider af vores faglighed 

og på arbejdsmiljøet. Dermed lægger vi op til en diskussion, 

der både har betydning lokalt i kredsen, men også fungerer 

som forberedelse til den fortsatte udmøntning af fagstrate-

gien Socialpædagogerne i Fremtiden, som bliver et hoved-

emne på forbundskongressen i november. 

Samspillet mellem dig og din fagforening, Kreds Lillebælt, 

er emnet for tre andre workshops, og også her er dine idéer, 

input og eventuelle kritik velkommen. Formålet med at mø-

des og diskutere fag, faglighed og fagforening er – som altid 

– sammen at skabe en endnu stærkere organisation, der kan 

tackle de problemer vi står over for. Vi håber, at du vil være 

med, og at vi ses 26. september.

Vores faglighed  
– vores styrke 

Din faglighed og  
din fagforening 
Under generalforsamlingen afholder vi en række work-

shops, der belyser forskellige sider af den socialpædago-

giske faglighed, arbejdsmiljøet og forholdet mellem dig 

og din fagforening – herunder de overenskomster, der 

regulerer dine løn og arbejdsforhold. 

Du kan vælge at tilmelde dig og deltage i én af følgende 

workshops: 

1.  Socialpædagogernes faglighed i hverdagen  

– ved tilmelding til generalforsamlingen 

skriv W1Faglighverdag.

2.  Socialpædagogernes faglighed i psykiatrien 

– ved tilmelding til generalforsamlingen  

skriv W2Fagligpsykiatri.

3.  Socialpædagogernes arbejdsmiljø i hverdagen 

– ved tilmelding til generalforsamlingen  

skriv W3Arbejdsmiljø.

4.  Medlemmets kommunikation med fagforeningen 

– ved tilmelding til generalforsamlingen  

skriv W4Kommunikation.

5.  Medlemsdemokrati i din fagforening 

– ved tilmelding til generalforsamlingen  

skriv W5Medlemsdemokrati.

6.  Visioner for overenskomster i Socialpædagogerne 

– ved tilmelding til generalforsamlingen  

skriv W6Overenskomster.
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Generalforsamling i 
Kreds Lillebælt

Mandag 26. september kl. 16.00 – 22.00

Indskrivning fra kl. 14.30

Danmarksgade 16, Odense 

Socialpædagogerne Lillebælt holder ordinær generalfor-

samling, jf. indkaldelse i Socialpædagogen nr. 13, 1. juli 2016.

Dagsorden

1. Velkomst ved kredsformand Hanne Ellegaard. 

2.  Hilsen fra Forretningsudvalget ved forbundskasserer  

Kaj Skov Frederiksen. 

3. Formalia.

 a. Valg af dirigenter. 

 b. Valg af referenter. 

 c. Valg af stemmetællere.

4. Formanden har ordet.

5. Socialpædagogerne i fremtiden (workshops). 

6. Kredsens regnskab 2015.

7. Indkomne forslag. 

 a.  Forslag om støtte til International Børnesolidaritet. 

 b.  Forslag om sammenlægning af Socialpædagogerne  

og BUPL.

8. Kredsens budget 2017.

9. Kongres 2016. 

10. Suppleringsvalg af suppleanter til kongresdelegationen.

11. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

være kredsbestyrelsen i hænde senest 10 dage før og være 

forsynet med medlemsnummer (CPR-nr.) og underskrift.

Alle medlemmer af Socialpædagogerne Lillebælt kan stille 

op til suppleantposterne helt frem til valghandlingen. 

Hvis du har problemer med transport til og fra generalfor-

samlingen, så kontakt kredskontoret.

Tilmelding til spisning i forbindelse med 

generalforsamlingen til kredskontoret senest 

tirsdag 20. september på www.sl.dk/lillebælt. 

Generalforsamling i 
a-kassen

Mandag 26. september kl. 15.00 

Indskrivning fra kl. 14.30

Danmarksgade 16, Odense

Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse 

holder lokal generalforsamling, jf. indkaldelse i Socialpæda-

gogen nr. 13, 1. juli 2016.

Alle medlemmer af a-kassen er velkomne.

Generalforsamlingen afholdes umiddelbart før generalfor-

samlingen i Socialpædagogerne Lillebælt, hvor kun medlem-

mer af fagforeningen har adgang.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Beretning.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg. 

 a. 2 delegerede for 2 år.  

 b. 2 suppleanter for 2 år. 

6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen (jf. 

dagsordenens punkt 4), skal være hovedbestyrelsen i hænde 

senest 10 dage før og være forsynet med medlemsnummer 

(CPR-nr.) og underskrift.

Læs mere om generalforsamlingerne på 

www.sl.dk/lillebælt.
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Erklæring fra Socialpædagogerne 

Lillebælts kritiske revisor 

Som generalforsamlingsvalgt kritisk revisor i 

SL Kreds Lillebælt har jeg foretaget en gennem-

gang af årsregnskabet for året 2015.

Den kritiske revision af årsregnskabet er foreta-

get i overensstemmelse med ”Organisationscir-

kulære nr. 7” og har omfattet en budgetkontrol 

af årsregnskabet. 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. 

Særlige begivenheder ift. drift og lønudgifter er 

gennemgået og drøftet med kredskassereren, 

og vurderingen er, at der er og bliver handlet og 

korrigeret hensigtsmæssigt på de økonomiske 

forhold.

Det kan med tilfredshed konstateres, at det 

besluttede budget på generalforsamlingen er 

meget samstemmende med regnskabet, samt 

at de budgetlagte midler til medlemsrettede 

aktiviteter er blevet anvendt som besluttet af 

generalforsamlingen. 

Som kritisk revisor har jeg modtaget referater 

fra bestyrelsesmøder, hvor budget og regn-

skabsmæssige forhold er behandlet, og jeg har 

modtaget alle de oplysninger, jeg har anmodet 

om. 

Den kritiske revision har ikke givet anledning til 

bemærkninger. 

Odense, 24. februar 2016 

Tommy Neesgaard 

Kritisk revisor  
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Budget 2015 Resultat 2015 Budget 2016 Budget 2017

   I N D T Æ G T E R

Kontingent 9.000.000 9.205.000 9.335.000 9.300.000

Akutfond 1.000.000 1.042.200 1.000.000 1.000.000

Socialpædagogerne i Fremtiden 469.640 469.500 469.500

Renter 1.400

    Indtægter i alt 10.000.000 10.718.240 10.804.500 10.769.500

    U D G I F T E R

Fagligt område

Løn og ansættelsesforhold 250.000 210.038 250.000 220.000

Arbejdsforhold i øvrigt 55.000 111.504 45.000 45.000

TR-aktiviteter 575.000 404.040 600.000 600.000

Socialpolitik, fag og uddannelse 10.000 8.388 10.000 10.000

Anden kommunikaton 30.000 60.000 55.000 55.000

Socialpædagogen Lillebælt 50.000 60.036 55.000 55.000

Socialpædagogerne i Fremtiden 259.184 469.500

Fagligt område i alt 970.000 1.113.190 1.015.000 1.454.500

Organisatorisk område

Kongresdelegationer 0 10.262 95.000 0

Generalforsamlinger 150.000 193.838 70.000 150.000

Kredsbestyrelse 150.000 150.002 250.000 150.000

Politisk ledelse i øvrigt 60.000 49.205 60.000 60.000

Ledersektionen 30.000 25.351 30.000 30.000

Seniorsektionen 30.000 30.046 30.000 30.000

Familieplejersektionen 30.000 29.144 30.000 30.000

Udvalg 10.000 0 10.000 10.000

Organisatorisk samarbejde 215.000 211.753 220.000 210.000

Solidaritetsbevillinger 10.000 6.750 10.000 10.000

Repræsentation 25.000 36.670 25.000 25.000

Medlemsmøder 75.000 178.071 250.000 80.000

Arbejdspladsbesøg 25.000 20.000 20.000 20.000

Organisatorisk område i alt 810.000 941.092 1.100.000 805.000

Kontordrift og administration

Ledelse/personale 175.000 204.476 200.000 200.000

Økonomi/IT 25.000 65 15.000 15.000

Lokaleudgifter 540.000 444.873 445.000 455.000

Reception og telefoni 50.000 65.001 45.000 45.000

Post og forsendelse 20.000 64.100 40.000 40.000

Kontordrift og inventar 250.000 217.093 360.000 200.000

Kontordrift og administration i alt 1.060.000 995.608 1.105.000 955.000

Løn

Løn 7.150.000 7.091.840 7.500.000 7.550.000

Driftsudgifter i alt 9.990.000 10.141.730 10.720.000 10.764.500

Anlægsudgifter / afskrivninger 0 0 0 0

Udgifter drift og anlæg 9.990.000 10.141.730 10.720.000 10.764.500

SPIF overført 2015 til 2016 -210.456

Å R E T S  R E S U L T A T 10.000 366.054 84.500 5.000

Balanceregning

Skyldig Forbundet 1/1 

Tilgode Forbundet 1/1 62.965 62.965 429.019 423.975

Tilgode Forbundet 31/12 72.965 429.019 513.519 428.975
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KONGRESTEMA

Styrke til at være 
noget for andre
– i dialog med 
beslutningstagerne 
og ud på arbejds-
pladserne 

Sådan lyder overskriften for den fortsatte debat om fagstra-

tegien Socialpædagogerne i Fremtiden på den kommende 

forbundskongres 15.-17. november. Her skal deltagerne fra 

bl.a. Kreds Lillebælt beslutte, hvordan fagstrategien skal ud-

møntes i perioden 2016-18. 

Socialpædagogerne i Fremtiden har siden kongressen i 2012 

været omdrejningspunktet for forbundets udviklingsprojek-

ter og aktiviteter. Det har i høj grad været en indsats med 

fokus på at opbygge ny viden, udvikle koncepter og lave 

medlemsaktiviteter. En del af indsatsen har også været ret-

tet mod beslutningstagere, arbejdsgivere, alliancepartnere 

(brugerorganisationer og andre fagforbund) samt arbejds-

pladser.

Det forslag, kongresdeltagerne skal tage stilling til, handler 

bl.a. om at lægge endnu større vægt på denne eksterne og 

udadrettede del. 

Fokus på synlighed og anerkendelse 

Hovedfokus i kongresperioden 2016-2018 vil ifølge forslaget 

ligge på at skabe synlighed og anerkendelse af den social-

pædagogiske faglighed og dens bidrag til at understøtte og 

udvikle borgere, der har brug for det. En synlighed og aner-

kendelse, der kun kommer, hvis vi er offensive og i tæt dialog 

med beslutningstagere og arbejdspladser. Derfor er nøgleor-

dene synlighed og proaktivitet, og – inden for rammerne af 

visionen og de 10 tilhørende pejlemærker – er målene: 

Øget kendskab til vores faglighed

Socialpædagogerne skal i forhold til beslutningstagere og 

andre relevante aktører øge kendskabet til og synligheden 

af den socialpædagogiske faglighed og dens betydning for 

de borgere, vi arbejder for og med. Samtidig skal vi arbejde 

med at fastholde og udvikle medlemmernes faglighed. Målet 

er, at beslutningstagere og øvrige relevante aktører i højere 

grad kender, anerkender, respekterer og anvender socialpæ-

dagogernes unikke faglighed.

Nye jobarenaer for socialpædagoger

Socialpædagogerne skal i forhold til beslutningstagere og 

andre relevante aktører sikre kendskabet til de muligheder, 

der ligger i at sætte den socialpædagogiske faglighed i spil. 

Det gælder både eksisterende socialpædagogiske tilbud, der 

kan påtage sig nye opgaver inden for de nuværende rammer. 

Men det gælder i lige så høj grad de områder, hvor vi kan se, 

at den socialpædagogiske faglighed kan kvalificere og bidra-

ge til opgaveløsningen. Her skal vi synliggøre vores bidrag og 

løsninger.

Frem mod overenskomstfornyelsen 2018 skal vi arbejde mål-

rettet på at sikre den nødvendige aftalemæssige dækning af 

de nye socialpædagogiske jobarenaer.

Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd 

Socialpædagogerne skal i højere grad synliggøre sammen-

hængen mellem arbejdsmiljø og faglighed – både over for 

medlemmer og lokale beslutningstagere. Den socialpæda-

gogiske praksis og udvikling af fagligheden er essentiel for 

arbejdsmiljøindsatsen. Målet er, at de socialpædagogiske 

arbejdspladser bliver bedre rustet til at arbejde med arbejds-

miljøet, koblet med fagligheden, og at beslutningstagerne 

anerkender dette som tilgangen til både arbejdsmiljø og fag-

lighed.

Social-
pædagogernes 
vision 

•  Socialpædagogerne ønsker et solidarisk samfund, 

hvor alle mennesker har mulighed for at leve et 

godt liv og være en del af samfundet.

•  Den socialpædagogiske faglighed skal være synlig 

og anerkendt for sine resultater.  Socialpædagogik-

ken skal indgå i mange dele af samfundet, fordi 

den gør en forskel for den enkelte og betaler sig 

for samfundet.

•  Socialpædagoger skal have et indholdsrigt arbejds-

liv, med ordentlige løn- og ansættelsesforhold, og 

opleve høj trivsel på arbejdspladsen. Ingen skal 

være nødt til at forlade faget.
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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 
· F

o
to

: N
il

s 
R

o
se

n
vo

ld
 · 

Il
lu

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

FOKUS 
PÅ FAGET 
– MEDLEMSMØDER

Fra stress til trivsel 

Ved 

Thomas Milsted 

Mandag 3. oktober kl. 

17.00-20.00 

Danmarksgade 16,  

Odense 

Konflikthåndtering 

Ved Center for konfliktforebyggelse 

Tirsdag 29. november kl. 17.00-20.00

Café Keller 

H.O. Wildenskovsvej 10, Børkop 

Juletur til Flensborg

– MEDLEMSARRANGEMENT

Tirsdag 22. november kl. 7.30-ca. 20.00

Opsamling i Odense, Middelfart, 

Fredericia og Vejle

F A M I L I E P L E J E R E

Kontraktforhandling – Webinar

Torsdag 22. september kl. 10.00-11.00

 Forhandling – Cafémøde

Tirsdag 4. oktober kl. 9.00-12.30

Danmarksgade 16, Odense 

Forskning i familiepleje – Cafémøde

Ved Inge Bryderup

Mandag 12. december kl. 9.30-12.00

Danmarksgade 16, Odense 

L E D E R E

Lederkonference

Med Helen Eriksen 

og Steen Hildebrandt 

Fredag 25. november 

kl. 9.00-15.00

Scandic Hotel. Kokholm 2, Kolding

S E N I O R E R 

Høstfest 

Fredag 9. september kl. 14.00-20.00

Danmarksgade 16, Odense

Wellnes-tur til Polen 

Tirsdag 1. november -

fredag 4. november

A - K A S S E N
T E M A M Ø D E R

Jobsamtalen 

Torsdag 22. september kl. 10.00-13.00

IT-værksted – Brug af jobloggen 

Tirsdag 13. september kl. 10.00-12.00

Miljøterapeutisk tilgang i arbejdet 

med sårbare børn og unge 

Mandag 19. september kl. 9.00-12.00

Jobsøgning – Workshop

Onsdag 28. september kl. 9.00-12.00

Temamøderne henvender sig til alle 

medlemmer, uanset om de er ledige 

eller i job. Temaerne varierer fra 

gang til gang. Alle møderne finder 

sted i Danmarksgade 16, Odense. 

Begrænset antal pladser, så tilmeld 

dig i god tid. 

J U L E T R Æ S F E S T E R

Jul i Brejning  

Søndag 4. december kl. 14.00-16.30

Brejning Forsamlingshus

J.L. Varmingsvej 1, Børkop

Jul i Odense  

Søndag 11. december kl. 14.00-16.30

HK’s lokaler

Lumbyvej 11, 

Odense

A N D R E  A K T I V I T E T E R

Badehotellet og Stauning

Ved Margrethe Rasmussen 

Fredag 30. september kl. 19.00-22.00

AOF Center Fyn, Vestergade 23, 

Svendborg

Arr.: LO Sydfyn Læs mere om aktiviteterne, og tilmeld 

dig på www.sl.dk/lillebaelt

Det gode liv

Ved Arne Mariager 

Mandag 24. oktober kl. 19.30-22.00

Biblioteket, Algade 40, Ringe

Arr.: LO Sydfyn
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