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GENERALFORSAMLING / FORMANDEN HAR ORDET 

Fagligheden 
er vores vigtigste 
holdepunkt

Tiåret efter kommunalreformen har budt på 
mange udfordringer for socialpædagogerne

Kredsformand Hanne Ellegaard satte i sin status over besty-

relsens arbejde helikopterperspektiv på det seneste tiår, der 

i kølvandet af kommunalreformen har været præget af orga-

nisatorisk og økonomisk turbulens. Et tiår, hvor omorganise-

ringer og økonomiske stramninger har presset det socialpæ-

dagogiske arbejdsområde. 

– I 2006 var der ingen borgmester eller regionsformand, der 

ikke lovede socialpædagogerne stabilitet og videreudvikling 

af området. Alle lovede os guld og grønne skove. I dag, ti år 

senere, er vi i en anden hverdag og virkelighed, der har budt 

på mange nye muligheder, men også mange nye udfordrin-

ger, sagde hun. 

Også den danske aftalemodel har været under pres, fastslog 

kredsformanden, og ridsede op, hvordan Folketing, kommu-

ner og regioner ved den ene overenskomstfornyelse efter 

den anden har lagt arm med fagbevægelsen – for at få mere 

og betale det samme. 

Organisatorisk talte Hanne Ellegaard derfor for den nye fæl-

les hovedorganisation, der er i støbeskeen som afløser for LO 

og FTF. 

På den faglige ”hjemmebane” fremhævede hun den social-

pædagogiske faglighed som en central faktor for overlevelse 

og fortsat udvikling af organisationen: 

– Den socialpædagogiske faglighed er vores vigtigste hol-

depunkt i den fortsatte kamp for værdighed, livskvalitet og 

udviklingsmuligheder for de borgere, vi arbejder sammen 

med. For vores egen værdighed, etiske grundlag og overle-

velse som faggruppe. Den faglighed, som vi har fået i kraft 

af vores uddannelse, og som vi løbende udvikler, skærper og 

forfægter via diskussioner på vores arbejdspladser, i vores 

fagforening, på nogle af denne aftens workshops, på vores 

forbundskongresser. I alle de sammenhænge, hvor vi møder 

kolleger, fagfæller, samarbejdspartnere og beslutningsta-

gere.

Hanne Ellegaard: 

– Folketing, kommuner 

og regioner har lagt arm 

med fagbevægelsen 

for at få mere og betale 

det samme. 



GENERALFORSAMLING / KONGRES

Fusionsforslag 
delte vandene

Kongresforslag om sammenlægning af 
Socialpædagogerne og BUPL blev nedstemt 
efter en grundig debat

Den eneste egentlige debat på generalforsamlingen udspil-

lede sig om et forslag om sammenlægning af Socialpædago-

gerne og BUPL. 

Tvivlere og modstandere frygtede, at den socialpædagogiske 

faglighed ville risikere at drukne i en stor fælles organisati-

on. Tilhængere mente, at fagligheden fint kunne rummes i et 

fælles forbund, som ville stå stærkere i forhold til medlem-

mer, arbejdsgivere og beslutningstagere. Efter en grundig og 

sober debat faldt forslaget, som var stillet af gruppen af PFF-

tillidsrepræsentanter i Odense Kommune. 

Forslaget pålagde kredsbestyrelsen på forbundskongressen 

15.-17. november at stille forslag om, at Socialpædagogerne 

frem til kongressen i 2018 skal arbejde hen mod en sammen-

lægning med BUPL. 

– Vi vil stå stærkere som pædagoger i én fagforening, da vi 

vil få lettere ved at komme i dialog med politikerne. Siden 

2007 har vi langt hen af vejen fået de samme arbejdsgivere, 

og med flere medlemmer vil vi få mulighed for at rykke tæt-

tere på medlemmerne flere steder i landet, lød det fra Stine 

Wittrup på vegne af forslagsstillerne. 

Kredsformand Hanne Ellegaard meddelte, at kredsbestyrel-

sen ikke ville komme med en indstilling til forslaget, men 

tage stilling, hvis det kom op på kongressen. Selv var hun 

blandt modstanderne.

– Jeg kan sagtens følge intentionerne i forslaget og forstår 

udmærket, at man i det dagbehandlende og forebyggende 

arbejde kan se en fælles faglig identitet. Men det stiller sig 

anderledes på de øvrige områder, sagde hun og mente, at dis-

kussionen om sammenlægning af de to forbund burde afven-

te etableringen af en eventuel ny fælles hovedorganisation. 

– Det er på normalområdet, vi har de bedste muligheder for 

at mobilisere i dag, og det kan bidrage til at løfte specialom-

rådet. Ét forbund med over 100.000 medlemmer vil få større 

indflydelse end to mindre forbund, sagde Johs Nissen, der 

som PFF’er med dobbelt medlemskab også ville tage forsla-

get med til den lokale BUPL-generalforsamling.

– Jeg støtter ikke forslaget. Stine lægger i sin motivation me-

get vægt på børn- og ungeområdet. Jeg tror fortsat på en fag-

forening, der kæmper for den store gruppe af sindslidende 

og handicappede m.fl., sagde kreds- og hovedbestyrelses-

medlem Lotte Kirk Hansen.

Kredsbestyrelsesmedlem Jesper Leschley Pedersen stillede 

ændringsforslag, hvorefter man til en start afsøgte mulighe-

derne for en eventuel sammenlægning med BUPL eller andre 

fagforeninger. 

Ændringsforslaget faldt med 17 stemmer for og 31 imod. Det 

oprindelige forslag blev forkastet, da 22 stemte for, mens 33 

stemte imod. 

Debatten om sammenlægning af de to forbund kommer al-

ligevel op på kongressen, da Stine Wittrup som kongresdele-

geret selv har mulighed for at stille forslaget.

Stine Wittrup stillede på vegne af 

PFF-tillidsrepræsentanterne i Odense 

forslag om at arbejde for en sammenlægning 

af de to pædagogiske fagforbund.



GENERALFORSAMLING / KONGRES 

Kaj blev hyldet

Tak til den afgående forbundskasserer, 
der for sidste gang overbragte forretnings-
udvalgets hilsen til generalforsamlingen 

En person, der om nogen har været med til at kitte Socialpæ-

dagogerne sammen som forbund.

Sådan lød kredsformand Hanne Ellegaards karakteristik af 

forbundskasserer og medlem af Kreds Lillebælt, Kaj Skov Fre-

deriksen, der traditionen tro overbragte forretningsudval-

gets hilsen til generalforsamlingen. Men nu for sidste gang. 

På den forestående forbundskongres trækker han sig fra den 

indflydelsesrige post, som han har haft siden 1992. 

Indtil da var han formand for den tidligere amtskreds på Fyn 

– en post han blev valgt til i 1979, efter at han året forinden 

blev tillidsrepræsentant på sin arbejdsplads. En lang og im-

ponerende karriere, som nu lakker mod enden. 

Inden han modtog kredsformandens og forsamlingens hyl-

dest,  havde Kaj Skov Frederiksen i vanlig veloplagt stil for-

talt om, hvad der p.t. rører sig i forbundet. 

Navnlig forringelserne i beskæftigelses- og dagpengerefor-

men fik et par velvalgte ord med på vejen: Uddannelsesmu-

lighederne for socialpædagoger, der bliver ledige, er beskå-

ret. Det samme gælder dimittendydelsen. 

– Det er blevet lidt nemmere at genoptjene retten til dag-

penge. Det rokker dog ikke ved, at man har sparet milliarder 

på beskæring af dagpengeretten, så rigtig mange faldt ud af 

dagpengesystemet, mens man har tilført langt færre penge 

for at bøde på det igen, lød det blandt andet. 

– Kaj, du er kittet, der har bundet 

os sammen, lød det fra 

kredsformand Hanne Ellegaard, 

der takkede Kaj Skov Frederiksen 

for mange års fagligt virke i kredsens 

og forbundets tjeneste. 

Én kandidat 
på banen 

Hidtil har kun én kandidat meldt sig til posten som 

ny forbundskasserer i Socialpædagogerne. Det er 

formand for Kreds Sydjylland, Michael Madsen, der 

stiller op til valget på kongressen. 

Både forbundsformand Benny Andersen og de to for-

bundsnæstformænd Marie Sonne og Verne Petersen 

har tilkendegivet, at de gerne vil fortsætte på deres 

poster. Indtil videre har ingen andre kandidater 

meldt sig.



Netværk og 
medlemsmøder med 
fagligt indhold rykker

– Men kun et fåtal blander sig i det formelle 
medlemsdemokrati

Sådan lød status fra deltagerne i workshoppen om medlems-

demokratiet i kreds og forbund. 

Der var bred enighed om, at forbundet er på rette spor, når 

den etablerer netværk for forskellige faggrupper. Netværks-

møder er som oftest velbesøgte. Det samme gælder kredsens 

populære medlemsmøder, hvor sider af faget bliver taget op 

og diskuteret med kompetente oplægsholdere. 

Disse møder er muliggjort af de ekstra bevillinger til Social-

pædagogerne i fremtiden, men deltagerne fandt det vigtigt, 

at der fortsat afsættes penge til den type møder. 

Der blev også peget på vigtigheden af, at man tager medlem-

merne med på råd, når man etablerer (eller lukker) netværk 

og faglige selskaber. Dermed sikrer man, at alle medlemmer 

kan finde sig selv i disse fora. 

Også møder og arrangementer for tillidsrepræsentanter er 

velbesøgte. Vigtigheden af fortsat at ”nurse” tillidsrepræsen-

tanterne blev understreget, da det ikke er nemt at finde nye 

kandidater til tillidsposterne.

Hvordan får man flere til at blande sig?

Der var således bred enighed om, at det uformelle demokrati 

fungerer, mens det formelle demokrati med valg, generalfor-

samlinger, kongresser osv. ikke har den store appel. 

– Måske gør fagforeningen det så godt, at medlemmerne ikke 

synes, at de behøver at blande sig. Måske kan de ikke over-

skue ”mastodonten”. Måske har de deres tid for kær. 

Sådan lød nogle af buddene på, hvorfor det er sådan. Der-

imod var der usikkerhed om, hvad der kan gøres, så flere 

medlemmer blander sig. 

– Vi har et stort ønske om at rykke tættere på medlemmerne, 

men har endnu ikke fundet ”guldægget”. Medlemmerne op-

lever, at vi er til at få fat i, og at de får god rådgivning, men 

det er vigtigt, at vi er i kontakt med medlemmerne, så vi kan 

træffe de rigtige beslutninger, lød det fra medlemmer af 

kredsbestyrelsen. 

Nogle bud på mulige tiltag lød:

– Få fortalt succeshistorierne om medlemmer, der har valgt 

at være aktive og lade sig vælge til tillidsposter. 

– Prøv at mikse de årlige generalforsamlinger med et fagligt 

indhold, f.eks. med beretninger fra medlemmernes hverdag. 

– Tag på uanmeldte arbejdspladsbesøg, så flere medlemmer 

møder deres fagforening.

Endelig var der bred opbakning til beslutningen fra sidste 

kongres om at bløde op på reglerne om personligt fremmøde 

ved valg af tillidsrepræsentanter. 

– Det er fint, at man nu etablerer en forsøgsordning, hvor der 

kan dispenseres. Med flere store arbejdspladser med afdelin-

ger forskellige steder er tiden løbet fra de store opstillings-

møder. Vi skal også have de digitale muligheder i spil, lød det.

Faglighed og fagforening

I tilknytning til generalforsamlingen blev der

afholdt en række workshops. Dels som inspiration 

til kredsbestyrelsens arbejde, dels som forberedelse 

til kongressen, hvor den fortsatte udmøntning af 

fagstrategien Socialpædagogerne i fremtiden bliver 

et hovedemne. 

Ud over medlemsdemokrati (artikel her på siden) 

var emnerne faglighed i hverdagen, faglighed i 

psykiatrien, arbejdsmiljø, kommunikation og 

overenskomster. 

Referat fra de forskellige workshops vil blive lagt på 

www.sl.dk/lillebaelt (Generalforsamling).

GENERALFORSAMLING / WORKSHOPS

Succeshistorier om aktive medlemmer 

og uanmeldte arbejdspladsbesøg var blandt 

buddene på at få flere medlemmer 

til at blande sig. 



GENERALFORSAMLING / ØKONOMI 

Flere medlemmer 
bidrog til et godt 
resultat

Overskud i 2015 på godt 366.000 kr., mens 
2017-budgettet lige løber rundt med 5.000 kr. 
på bundlinjen

– I perioden fra 2014 til 2016 har vi fået flere betalende med-

lemmer i Kreds Lillebælt og dermed 205.000 kr. mere i kontin-

gentindtægter end forventet, fortalte kredskasserer Roger 

Lundberg, da han fremlagde regnskabet for 2015. 

I alt var indtægterne på 10.718.240 kr., mens udgifterne løb op 

i 10.141.730 kr. Umiddelbart et overskud på 576.510 kr., som 

dog blev reduceret til 366.054. I tallene er nemlig inkluderet 

et ekstra tilskud fra forbundet på 469.640 kr. til udmøntning 

af fagstrategien Socialpædagogerne i fremtiden, hvoraf 

kredsen kun nåede at bruge de 259.184 kr. Derfor er 210.456 

kr. af de øremærkede penge overført til 2016-regnskabet. 

Af afvigelser fra budgettet fremhævede Roger Lundberg især 

merudgifter til generalforsamling på ca. 44.000 kr. og til med-

lemsmøder på godt 103.000 kr. 

I 2017-budgettet var der ikke sat flere penge af til disse po-

ster, og trods besparelser på både det organisatoriske om-

råde samt på kontordrift og administration, regner man kun 

med et positivt resultat på beskedne 5.000 kr. 

Både regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget.

Kasserer 

Roger Lundberg: 

– Flere betalende 

medlemmer gav ekstra 

kontingentindtægter. 

GENERALFORSAMLING / VALG 

Ekstra suppleanter til 
kongresdelegationen

Kredsens kongresdelegation bestod før årets 

generalforsamling af 23 medlemmer og fem 

suppleanter. På generalforsamlingen blev der valgt 

yderligere fire suppleanter:

Frederik Sjøgren (6. suppl.)

Mie Klausen (7. suppl.) 

Elsebet Egholm (8. suppl.) 

Mette Rahbek Nielsen (9. suppl.)

Dermed skulle der være sikkerhed for, at kredsen 

kan stille med et fuldt hold til den nært forestående 

kongres.



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

Socialpædagogen Lillebælt udsendes pr. mail. Husk at give os besked, hvis du får ny mailadresse. 
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A K T I V I T E T E R  I  K R E D S E N

FOKUS PÅ FAGET – MEDLEMSMØDE

Konflikthåndtering 

Ved Center for konfliktforebyggelse 

Tirsdag 29. november kl. 17.00-20.00

Café Keller 

H.O. Wildenskovsvej 10, Børkop 

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

Nænsom nødværge – Temadag

Ved Durewall Instituttet

Tirsdag 25. oktober kl. 10.00-16.00

Danmarksgade 16, Odense 

FAMILIEPLEJERE

Forskning i familiepleje – Cafémøde

Ved Inge Bryderup

Mandag 12. december kl. 9.30-12.00

Danmarksgade 16, Odense 

LEDERE

Lederkonference

Med Helen Eriksen, Steen Hildebrandt 

og Steen Visholm

Fredag 25. november kl. 9.00-15.00

Scandic Hotel. Kokholm 2, Kolding

A-KASSEN –  TEMAMØDER

Jobsøgning – Netværksmøde 

Torsdag 3. november kl. 14.30-17.00

Torsdag 1. december kl. 14.30-17.00

IT-værksted – Brug af jobloggen 

Tirsdag 11. oktober kl. 10.00-12.00

Tirsdag 15. november kl. 9.30-11.30

Tirsdag 13. december kl. 9.30-11.30

Det socialpædagogiske arbejde  

i psykiatrien

Torsdag 13. oktober kl. 10.00-13.00

Ledig uden stress – Få trivsel  

som jobsøgende

Tirsdag 25. oktober kl. 9.00-11.00

Jobsamtalen 

Mandag 31. oktober kl. 9.30-12.30

Torsdag 15. december kl. 9.30-12.30

Bliv skarp på dine kompetencer 

Mandag 7. november kl. 9.00-14.00

Tirsdag 13. december kl. 9.00-14.00

Jobsøgning – Workshop

Tirsdag 15. november kl. 9.00-14.00

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. 

JUL I  KREDS LILLEBÆLT

Juletur til Flensborg

Tirsdag 22. november 

Opsamling i Odense kl. 7.30,  

Middelfart kl. 8.10, Fredericia kl. 8.25 

og Vejle kl. 9.00.

Juletræsfest i Brejning  

Søndag 4. december kl. 14.00-16.30

Brejning Forsamlingshus

J.L. Varmingsvej 1, Børkop

Juletræsfest i Odense  

Søndag 11. december kl. 14.00-16.30

HK’s lokaler

Lumbyvej 11, Odense

ANDRE AKTIVITETER

Det gode liv

Ved Arne Mariager 

Mandag 24. oktober kl. 19.30-22.00

Biblioteket, Algade 40, Ringe

Arr.: LO Sydfyn

Demokratisk socialisme 

i det 21. århundrede

Ved arbejdsmarkedsforsker 

Henning Jørgensen 

Tirsdag 25. oktober kl. 17.00-19.00

Odin Havnepark, Lumbyvej 11, Odense

Arr.: Socialdemokraterne i Odense 

og LO Fyn

Læs mere om aktiviteterne, 

og tilmeld dig på 

www.sl.dk/lillebaelt


