
7
SOCIALPÆDAGOGEN

LILLEBÆLTD E C E M B E R  2 0 1 6  ·  1 0 .  Å R G A N G

KREDS LILLEBÆLT OG KONGRESSEN 

Styrke til at være 
noget for andre
Det var overskriften for Socialpædagogernes nyligt afholdte 

kongres, der fandt sted 15.-17. november. Og det satte forlø-

bet af kongressen og de beslutninger, der blev truffet, en tyk 

streg under. 

Som delegerede kunne vi glæde os over, at Socialpædagoger-

ne i den forløbne periode har haft en medlemsfremgang på 

næsten 600 medlemmer. Samtidig er beskæftigelsessituatio-

nen forbedret. Trods nedskæringer er der i dag næsten 1.000 

socialpædagogiske stillinger i kommunen end for to år siden. 

Lige så glædeligt er det, at den faglige og fagpolitiske ind-

sats i den forløbne kongresperiode i høj grad har båret frugt. 

Fagstrategien ”Socialpædagogerne i fremtiden” (vedtaget på 

kongressen i 2012) og arbejdsmiljøstrategien ”Arbejdsmiljø 

og faglighed går hånd i hånd” (vedtaget på kongressen i 2014) 

har givet resultater. 

Mange steder er det lykkedes – i et samarbejde mellem ar-

bejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere – 

at skabe konkrete forbedringer af arbejdsmiljøet. Ligeledes 

har det øgede fokus på den socialpædagogiske faglighed 

styrket os både internt og eksternt. 

Vi er blevet mere bevidste om vores faglighed – om alt det, vi 

som socialpædagoger er særlig gode til. I flere kommuner har 

politikere og forvaltningschefer ladet sig inspirere af Social-

pædagogernes bud på, hvordan opgaverne på vores område 

kan løses bedst muligt. Vi har haft succes med at overbevise 

både os selv og beslutningstagerne om, at socialpædagoger 

kan gøre gavn på nye arbejdsområder, som vi ikke hidtil har 

beskæftiget os med. F.eks. ældreomsorg og integration af 

flygtninge og indvandrere. Sådan lød meldingerne fra såvel 

deltagere i kongressen som gæster udefra. 

I den næste kongresperiode tager vi skridtet videre. Bestræ-

belserne på at styrke og udbrede kendskabet til den social-

pædagogiske faglighed fortsætter. Overskriften på beslut-

ningspapiret fra kongressen – ”Synlig og proaktiv  – i dialog 

med beslutningstagerne og ud på arbejdspladserne” – siger, 

hvad det handler om. Fagstrategien skal i endnu højere grad 

ud at virke på vores arbejdspladser, og vi skal forstærke vo-

res medspil og modspil med beslutningstagerne på området. 

Vores mål er klare: Kendskabet til den socialpædagogiske 

faglighed og dens betydning for de borgere, vi arbejder for 

og med, skal udbredes yderligere. Vi skal fortsat opdyrke nye 

jobområder, hvor den socialpædagogiske faglighed kan bi-

drage til en bedre løsning af opgaverne. Og vi skal fortsat slå 

på sammenhængen mellem fagligheden og et godt arbejds-

miljø. Samtidig skal vi i både forbund og kredse holde fokus 

på at sikre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår. 

Den store enighed på kongressen bekræftede os i troen på, 

at vi kan nå disse mål. Der er fortsat masser af udfordringer 

og problemer at tackle, men vi har styrken til det – og til at 

gøre noget for andre. 

I dette nyhedsbrev kan du læse mere om kongressen, lige-

som du kan se, hvilke medlemsaktiviteter vi på nuværende 

tidspunkt har i støbeskeen. Og så vil jeg ønske alle medlem-

mer en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Med venlig hilsen

Hanne Ellegaard, 

kredsformand

KONGRES



KREDS LILLEBÆLT OG KONGRESSEN

Aktive i debatten 
Kreds Lillebælts kongresdelegation deltog flittigt i diskus-

sionerne på kongressen. Her er et resumé af nogle af indlæg-

gene: 

EFTER KOMMUNALREFORMEN – 10 ÅR MED UDFORDRINGER

Kredsformand Hanne Ellegaard konstaterede, at både de 

faglige rettigheder og den socialpædagogiske faglighed har 

været under pres siden kommunalreformen. 

– Det har været et turbulent tiår – og nutiden er ikke mindre 

turbulent. Derfor er det vigtigt, at vi holder fast i og styrker 

kampen for vores arbejdsvilkår og for vores arbejdsmiljø. At 

vi ikke bliver væltet af det fortsatte pres på os for at yde mere 

for det samme. Ligeledes skal vi holde fast i og styrke kam-

pen for vores faglighed. Blive bedre til at synliggøre den og 

argumentere for den. Og sige fra, når den bliver krænket. Kun 

sådan kan vi bevare vores styrke til at være noget for andre, 

konkluderede hun. 

PROBLEMER MED DET FAGLIGE TILHØRSFORHOLD  

Faglig sekretær Poul Erik Pedersen pegede på problemer 

med grænseaftalerne i relation til PFF-overenskomsten og 

overenskomsten for særlige stillinger, som man har fælles 

med BUPL. Her bliver medlemmerne fagforeningsmæssigt 

placeret efter, hvilken pensionskasse de er tilknyttet ved an-

sættelsen. 

– Det giver visse udfordringer for disse medlemmer. De er 

på den samme arbejdsplads, men oplever, at de ikke har de 

samme muligheder og rettigheder, blandt andet i forhold 

til kompetencefondene. De oplever også, at deres forbund 

har svært ved at finde fælles fodslag, når der skal forhandles 

overenskomster, og kravene til overenskomstfornyelse skal 

udtages. De bakker op om det faglige fælleskab, men har i 

dagligdagen svært ved at finde deres fagforening, sagde han 

og sluttede med denne opfordring til forbundsledelsen: 

– Jeg vil slå til lyd for, at vi sætter 

arbejdspladsen i centrum, og at 

vi styrker et godt fagligt samar-

bejde mellem organisationerne. 

At vi sammen finder gode løs-

ninger som den løsningsoriente-

rede fagforening, vi er. 

Poul Erik Pedersen: – Sæt arbejdspladsen i centrum. 

FRA BESKYTTET TIL ORDINÆR BESKÆFTIGELSE 

Per Kragh Jacobsen, Nordfynsværkstedet, var en af de social-

pædagoger, der bidrog til formand Benny Andersens mundt-

lige beretning med succeshistorier fra dagligdagen. 

Allerede i tiden med Fyns Amt var Per Kragh Jacobsen med 

til at starte et projekt, der gik ud på at hjælpe brugere af det 

beskyttede værksted ud i ordinære job. 

– Her 15 år efter arbejder vi videre, og det er lykkedes at hol-

de fast i principperne fra dengang. Det betyder, at vi i dag 

fortsat er i stand til at udplacere omkring 10 procent af vores 

brugere til ordinær beskæftigelse, fortalte han. 

LIGESTILLING BØR PRIORITERES 

Kredskasserer Roger Lundberg slog et slag for ligestilling, 

hvor der fortsat er et godt stykke igen, både i samfundet og 

i egne rækker. 

Kvinder tjener stadig generelt mindre end mænd, og for 

dem med en mellemlang uddannelse er forskellen på hele  

27 procent. I Socialpædagogerne er der i dag procentuelt 

færre mandlige medlemmer end tidligere, bl.a. på grund af 

stadig flere deltidsstillinger. Det afspejler sig dog ikke i ledel-

sen, hverken centralt eller lokalt. Nok er der lidt flere kvinder 

i hovedbestyrelsen end for 10-12 år siden, men kun tre ud af 

ti kredsformænd er i dag kvinder. Også kønsfordelingen på 

kongressen er blevet mere ”skæv”.

– Vi skal tage det seriøst, og ikke kun i taler og rapporter. Vi 

bør i den kommende kongresperiode, hvor vi alligevel skal 

drøfte vores organisation, se på, om vi kan gøre noget for at 

give kvinderne større indflydelse, sagde Roger Lundberg. 

Hanne Ellegaard: – Et turbulent tiår.

Roger Lundberg: – Ligestilling skal tages seriøst. 
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Nej til fusion 
med BUPL

Heller ikke på kongressen vandt Odense-tillids-
repræsentanters forslag genklang 

På Kreds Lillebælts generalforsamling forsøgte PFF-tillidsre-

præsentanterne i Odense at få tilslutning til et kongresfor-

slag om at arbejde for en sammenlægning af Socialpæda-

gogerne og BUPL i den næste toårige kongresperiode. Det 

lykkedes ikke, og da forslaget kom op igen på kongressen, 

blev resultatet det samme. 

Det var Stine Wittrup, der som delegeret fra Kreds Lillebælt, 

havde taget forslaget med til kongressen. Som på kredsgene-

ralforsamlingen var hendes vigtigste argument for forslaget, 

at pædagogerne vil stå stærkere i ét stort forbund i forhold 

til medierne, offentligheden og ikke mindst politikerne. 

Hun mente, at der var mere, der samlede end skilte pædago-

gerne i de to fagforeninger, og pegede på, at de to grupper 

efter kommunalreformen i stor udstrækning har fået de sam-

me arbejdsgivere – de nye og større kommuner. 

De fleste delegerede, der tog ordet, talte imod forslaget, og 

påpegede, at der er tale om forskellige fagligheder på de to 

områder. Flere udtrykte bekymring for, at den socialpæda-

gogiske faglighed ville risikere at ”drukne” i et stort fælles 

forbund. 

Stine Wittrup fik kun opbakning fra PLS-repræsentanterne 

(de pædagogstuderende) og fra en enkelt delegeret fra Kreds 

Lillebælt, Lise Rudbæk. 

– Jeg deler ikke de bekymringer, der har været udtrykt i debat-

ten. Jeg har styr på min egen fagidentitet og er faktisk ikke så 

bekymret. Jeg har modet og tør godt gå nye veje, sagde hun 

blandt andet. 

Da forslaget kom til afstemning, stemte kun syv for, mens et 

stort flertal af de delegerede vendte tommelfingeren nedad. 

Stine Wittrup 

– fik ikke tilslutning til 

sit forslag om at lægge 

Socialpædagogerne 

og BUPL sammen. 

Det blev besluttet 
Blandt de vigtigste vedtagelser på kongressen var: 

•  Beslutningspapiret ”Synlig og proaktiv – i dialog  

med beslutningstagerne og ud på arbejdspladserne”, 

der afstikker den fagpolitiske kurs for Socialpæda- 

gogerne de næste to år. 

•  I forbindelse med drøftelserne af organisationens 

fremtidige struktur i den næste kongresperiode skal 

der ses på, om udtagelse af overenskomstkrav igen 

kan blive en sag for kongressen. 

•  Solidaritetsbevilling på 50.000 kr.  

til International  

Børnesolidaritet.  

Pengene skal  

bruges til et projekt,  

der giver piger i  

Nicaragua mulighed for leg  

og aktivitet samt gør  

dem bevidste om deres  

rettigheder i et ellers stærkt  

mandsdomineret samfund. 

Socialpædagogerne 
fik ny forbundskasserer 

Fast punkt på Socialpædagogernes kongres er valg af ny 

forbundsledelse eller mere præcist: valg af forbundsfor-

mand, to forbundsnæstformand og forbundskasserer, 

der tilsammen udgør Socialpædagogernes daglige 

ledelse, forretningsudvalget. 

Der var genvalg til forbundsformand Benny Andersen 

og de to forbundsnæstformænd Marie Sonne og Verne 

Pedersen. Ingen andre kandidater havde meldt sig. 

På forbundskassererposten sagde kongressen farvel til 

Kaj Skov Frederiksen (medlem af Kreds Lillebælt), der 

går på pension efter at have varetaget dette tillidshverv 

i 24 år. Michael Madsen, formand for vores nabokreds 

Socialpædagogerne Sydjylland, blev valgt som ny for-

bundskasserer. Heller ikke her var der andre kandidater. 

I Kreds Sydjylland er faglig 

sekretær Poul Flack-Jensen 

konstitueret som kredsfor-

mand, indtil der vælges ny 

formand på en ekstraor-

dinær generalforsamling i 

slutningen af januar.

Michael Madsen  

– ny forbundskasserer.

ARBEJDSTID
LØN

OK
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Socialpædagogen Lillebælt udsendes pr. mail. Husk at give os besked, hvis du får ny mailadresse. 
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FAMILIEPLEJERE

Forskning i familiepleje – Cafémøde

Ved professor Inge Bryderup, AAU

Mandag 12. december kl. 9.30-12.00

Danmarksgade 16, Odense 

A-KASSEN –  TEMAMØDER

IT-værksted – Brug af jobloggen 

Tirsdag 13. december kl. 9.30-11.30

Bliv skarp på dine kompetencer 

Tirsdag 13. december 

kl. 9.00-14.00

Jobsamtalen 

Torsdag 15. december 

kl. 9.30-12.30

Temamøderne henvender sig til 

alle medlemmer, uanset om de er 

ledige eller i job. Temaerne vari-

erer fra gang til gang. Alle møder 

finder sted i Danmarksgade 16, 

Odense. Begrænset antal pladser, 

så tilmeld dig i god tid. 

Juletræsfest i Odense  

Søndag 11. december 

kl. 14.00-16.30

HK’s lokaler

Lumbyvej 11, Odense

JULE- OG NYTÅRSLUKNING PÅ KREDSKONTORET 

Vær venligst opmærksom på, at kredskontoret holder lukket fra og med 

onsdag 21. december kl. 12.00 til og med mandag 2. januar. 

Lukningen gælder både personlige og telefoniske henvendelser.

Vi åbner igen tirsdag 3. januar kl. 9.30.

KAMPAGNEUGER 
FOKUS PÅ FAMILIEPLEJE 
– AKTIVITETER PÅ KREDSKONTORET

Åben rådgivning for familieplejere

Ved jurist Cathrine De Voss, Socialpædagogerne

Tirsdag 24. januar kl. 9.30-12.30

Du kan booke en tid på tlf. 72 48 64 00

Mød Lis Toft Madsen, Socialstyrelsen

Tirsdag 26. januar kl. 9.30-12.30

Mød Kirsten Lange, Socialtilsyn Midt

Mandag 30. januar kl. 9.30-12.30

KREDSKONTORET TAGER PÅ ARBEJDSPLADSBESØG

Mandag 23. januar – fredag 3. februar (uge 4-5).

Aktiviteter i 2017
FAMILIEPLEJERE

Fredag 1. september kl. 9.00-15.00. 

Familieplejernes dag.

GENERALFORSAMLING

Mandag 30. oktober.

Kreds Lillebælts årlige generalfor-

samling. 

JULETRÆSFESTER

Søndag 26. november (Brejning).

Søndag 3. december (Odense).

Læs mere om aktiviteterne, og  

tilmeld dig på www.sl.dk/lillebaelt

Kreds Lillebælt har planlagt en 

række medlemsrettede aktiviteter 

i 2017. Her er en foreløbig oversigt, 

men meget mere vil komme til, og 

der kan ske ændringer. Følg med i de 

kommende nyhedsbreve og på  

www.sl.dk/lillebælt. 

MEDLEMSMØDER

Fredag 26. september kl. 17.00-20.00.

Torsdag 16. november kl. 17.00-20.00.

MEDLEMSTUR

Torsdag 23. november kl. 8.00-20.00.


