
Et godt 
arbejdsmiljø kommer 
ikke af sig selv

Socialpædagogernes seneste arbejdsmiljøundersøgelse vi-

ser, at arbejdsmiljøet på vores arbejdspladser har fået det 

lidt bedre, siden vi i forbund og kredse blev opmærksom på 

de massive problemer og besluttede at gøre en ekstra ind-

sats. Vi er dog langtfra i mål endnu, og derfor skal vi fortsat 

forfølge den arbejdsmiljøstrategi, der blev vedtaget på kon-

gressen i 2016. 

I Kreds Lillebælt tager vi vores del af ansvaret for en for-

stærket arbejdsmiljøindsats. Blandt andet med introdukti-

onsdage for nye arbejdsmiljørepræsentanter og en referen-

cegruppe af arbejdsmiljørepræsentanter, der sparrer med 

kredsbestyrelsen i arbejdsmiljøspørgsmål. 

Ikke mindst arbejder vi på at styrke TRIO-samarbejdet mel-

lem arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og leder 

på den enkelte arbejdsplads. Når det virker, er chancen for 

en vellykket arbejdsmiljøindsats størst. Et eksempel er den 

positive udvikling på Børne- og AutismeCenter Region Syd-

danmarks værksted i Kværndrup, der sidste år indbragte ar-

bejdspladsen regionens arbejdsmiljøpris. 

Det kan du læse mere om i dette nyhedsbrev, der også for-

tæller om lønpres på familieplejerne i Vejle, om dine ferie-

rettigheder og om kommende aktiviteter i kredsen – ikke 

mindst generalforsamlingen i oktober.
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Med venlig hilsen 

– og god sommer til alle

Hanne Ellegaard, 

kredsformand  

PSYKISK ARBEJDSMILJØ 

Fra rigtig skidt 
til rigtig godt 

Børne- og AutismeCenter Region Syddanmarks 
værksted i Kværndrup løb med regionens arbejds-
miljøpris 2016 for på rekordtid at bringe et kuld-
sejlet arbejdsmiljø på ret køl 

Kan man kurere et betændt psykisk arbejdsmiljø? Kan mistil-

lid, bagtalelse og mobning blandt kolleger vendes til gensi-

dig anerkendelse og daglig arbejdsglæde til gavn for perso-

nale og borgere? 

Fra medarbejdere og ledelse på Børne- og AutismeCenterets 

værksted i Kværndrup er svaret et klart ja. Men samtidig un-

derstreger de, at det både kræver fælles vilje og hårdt arbej-

de at få en arbejdsmiljømæssig kovending til at lykkes. 

At det lykkedes medførte, at værkstedet sidste efterår vandt 

regionens årlige arbejdsmiljøpris foran to andre nominerede 

– sundhedsfaglige – arbejdspladser. 

Ansatte og ledelse hos Børne- og AutismeCenterets 

værksted i Kværndrup fik ved en målrettet indsats løst 

problemerne med det psykiske arbejdsmiljø. 

Fra venstre afdelingsleder Lis Flensburg, gruppe-

koordinator Anne Mette Andersen, pædagog John 

Banke, arbejdsmiljørepræsentant Torben Bech Larsen. 



TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE I BUND

Det var en trivselsundersøgelse i efteråret 2015, der fik alarm-

klokkerne til at ringe. Den viste, at der var store problemer 

internt i personalegruppen. 

Faglige og samarbejdsmæssige problemstillinger kom ikke 

på bordet i et åbent og fælles forum. Samtale blev erstattet 

af bagtaleri og klikedannelse. Faglige uenigheder blev til per-

sonlige konflikter. Trivsel og arbejdsglæde var i bund. 

I dag er det helt anderledes, men Anne Mette Andersen, nu 

gruppekoordinator – dengang også tillidsrepræsentant, kan 

sagtens genkalde sig, hvordan man f.eks. kunne komme ind i 

et lokale og opleve, at al snak pludselig forstummede. 

– Om ikke andet husker kroppen det ubehagelige i den slags 

situationer, siger hun. Hvad og hvem var der mon blevet talt 

om kort forinden? 

FLERE ÅRSAGER 

Hvordan kan man komme så langt ud, at socialpædagoger, 

der jo skulle være eksperter i relationsarbejde, bagtaler og 

sågar mopper hinanden? 

Afdelingsleder Lis Flensburg nævner flere årsager. Der var 

tale om et sammenbragt personale, der i 2011 skulle få det 

nyetablerede værksted til at fungere samtidig med, at nye 

ansatte samt flere borgere i de tilknyttede boafdelinger kom 

til. Oveni kom, at det ikke var verdens nemmeste opgave, der 

skulle løses. 

– Vores borgere kommer med ”tunge” problemstillinger og 

diagnoser. Det er borgere, som kommunerne har svært ved 

at finde en plads til andre stedet. Jobbet slider, og vi har brug 

for hinanden – som en samlet personalegruppe – for at få 

det til at fungere, men det kneb det med. Vi havde ikke et til-

strækkeligt kendskab til hinanden og til de nye borgere, der 

kom til, fortæller hun. 

– Vi startede fra scratch og skulle finde ud af, hvordan man 

driver et værksted, og samtidig havde vi meget fokus på 

samarbejdet mellem boafdelingerne og værkstedet. Vi var 

”blæksprutterne”, som alle kendte, også personalet i boafd-

lingerne, men vi tog os ikke tid til at lære hinanden ordentligt 

at kende på værkstedet, konstaterer pædagog John Banke og 

bliver suppleret af arbejdsmiljørepræsentant Torben Bech 

Larsen: 

– Arbejdet var spændende, men det er drænende, når man 

samtidig skal bruge så meget energi på de indre linjer på 

grund af gruppedannelser og manglende åbenhed over for 

hinanden. 

EN FÆLLES INDSATS 

Trivselsundersøgelsens røde advarselslamper blev et vende-

punkt. Tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og af-

delingsleder gik sammen for at finde løsninger. Der blev lagt 

en handlingsplan, som involverede hele arbejdspladsen. Den 

indeholdt blandt andet en række møder med supervision 

udefra, mulighed for individuelle konsultationer hos de psy-

kologer, der er en del af institutionens kriseberedskab, samt 

andre tiltag, der bidrog til at ændre kulturen på arbejdsplad-

sen. 

På daglange fælles møder med den udefra kommende su-

pervisor, hvor også centerleder Torben Bøg-Jensen deltog, 

fik man øvet sig i at tale åbent om tingene, ”holde bolden på 

egen bane”, at undre sig og spørge ind frem for at fordømme, 

hvis andre greb tingene anderledes an. Mellem de fælles mø-

der fik alle ansatte opgaver og øvelser, som de skulle arbejde 

med. 

Arbejdsmiljørepræsentant 

Torben Bech Larsen: 

– Arbejdet var spændende, men det er 

drænende, når man samtidig skal bruge så 

meget energi på de indre linjer på 

grund af gruppedannelser og manglende 

åbenhed over for hinanden. 

Afdelingsleder Lis Flensburg: 

– Vores brugere kommer med ”tunge” 

problemstillinger og diagnoser. 

Det er borgere, som kommunerne har svært 

ved at finde en plads til andre stedet. 

Jobbet slider, og vi har brug for hinanden 

– som en samlet personalegruppe – for at få 

det til at fungere, men det kneb det med.



Nogle var helt elementære, grænsende til det banale, som 

f.eks. at huske at sige goddag og farvel til kolleger, servere 

en kop kaffe eller skrive små positive hilsener til hinanden. 

– Det var hårdt indimellem, for det daglig arbejde skulle jo 

fortsat passes. Og en del af løsningen var også at sige farvel 

til et par medarbejdere, fortæller Lis Flensburg.

Men alt i alt lykkedes det på mindre ende et år at vende en 

”fejlfindingskultur” til en gensidigt anerkendende kultur. 

Arbejdsglæden vendte tilbage. Mindre end et år efter, at det 

psykiske arbejdsmiljø var presset helt i bund, oplevede med-

arbejdere og ledelse på værkstedet, at man med oprejst pan-

de kunne lægge billet ind på regionens arbejdsmiljøpris. No-

mineringen og prisen blev modtaget med glæde og stolthed. 

VI SKAL IKKE DERUD IGEN

Men prisen, som blev overrakt ved en arbejdsmiljøkonferen-

ce i Kolding i september 2016, forpligter også. Det er vigtigt 

at holde fast, så de gode takter kan fortsætte. 

– Vi har været derude, hvor man slet ikke skal være. Det må 

ikke ske igen, og det holder vi hinanden op på, siger Anne 

Mette Andersen. 

Det handler om fortsat at gøre det, der virker. Et eksempel er 

et kvarters dagligt ”overlap”, når borgerne er gået hjem. Her 

kan man både ”komme af med” de trælse ting og dele suc-

cesoplevelser i et fælles og åbent forum. Alle deltager uanset 

hvad. Har man ikke lige nået at få dokumenteret dagens ar-

bejde, må man vente og slukke for PC’en. 

En anden ting er, at man – uden at det skal opleves som en 

tvang – dyrker det sociale samvær med hinanden. Deltagelse 

i den årlige DHL-stafet er blot ét eksempel på aktiviteter, der 

ryster de ansatte sammen. I samme ånd blev arbejdsmiljøpri-

sen på 10.000 kr. brugt på en personaledag, hvor man mødtes, 

lavede mad og spiste sammen. 

Som noget meget vigtigt sikrer man sig, at også nye kolleger 

bliver en del af den positive arbejdspladskultur, som det er 

lykkedes at skabe. 

– Man kan ikke vaccinere mod dårligt arbejdsmiljø. Det er en 

fælles sag, og derfor har vi ved ansættelse af nye medarbej-

dere fokus på, at de også er med på at bidrage til det gode 

arbejdsmiljø. Når både ledelse og kolleger har investeret i ar-

bejdsmiljøet, så skal nye ansatte også være indstillet på det. 

DET VIRKER OGSÅ FOR BORGERNE

Den nyvundne trivsel og arbejdsglæde har ikke kun givet 

gevinst i personalegruppen. Værkstedets borgere har også 

mærket det, hvilket ses af, at arbejdspladsen sidste år også 

var nomineret blandt de tre bedste rehabiliterende tilbud i 

regionen. Den pris fik man dog ikke. 

– Men vi prøver igen her i 2017. Vi er nemlig ikke i tvivl om, at 

det gode arbejdsmiljø smitter af på vores arbejde og evne til 

at skabe udvikling for borgerne. Det betyder meget, at de kan 

mærke, at vi har overskud, lyder det samstemmende. 

Det gode arbejdsmiljø smitter 

af på vores arbejde og evne til 

at skabe udvikling for borgerne, 

lyder det samstemmende fra 

afdelingsleder og medarbejdere 

på værkstedet.

Gruppekoordinator 

Anne Mette Andersen: 

– Vi har været derude, hvor man 

slet ikke skal være. 

Det må ikke ske igen, og det 

holder vi hinanden op på. 



 

FAMILIEPLEJERE

Vejle presser 
familieplejerne 
på lønnen 
Kreds Lillebælt er i dialog 
med kommunen om ”søskenderabat” 
og loft over vederlag 

Vejle Kommune har uden kvalificerede og faglige begrundel-

ser sat mange familieplejere ned i vederlag. Flere henvendel-

ser fra familieplejerne har fået kredsen til at tage kontakt til 

kommunen i et forsøg på at finde en løsning på problemerne. 

På et møde med forvaltningschefen og lederen af Familieaf-

delingen har vi stillet os uforstående over for, at kommunen 

har lagt loft over vederlaget til plejefamilier, der har flere 

børn i pleje, og at man har indført et koncept med ”søsken-

derabat”. 

Vores holdning er, at kommunen ikke kan blande sig i antallet 

af vederlag eller anbragte børn hos den enkelte plejefamilie, 

da det udelukkende er Socialtilsynet, der vurderer plejefami-

liens ressourcer i forhold til antal af anbragte børn i familien. 

Desuden anfægtede vi en ny praksis med at sætte plejefa-

milier med søskendepar i pleje ned i vederlag. Begrundelsen 

er, at samarbejdet med familieplejekonsulent og skole m.m. 

ikke er så omfattende, når der er tale om søskendepar. Men 

her glemmer kommunen at tage hensyn til, at også børn i sø-

skendepar er forskellige og kan stille en plejefamilie over for 

vidt forskellige udfordringer. 

I et efterfølgende brev til Vejle Kommune anførte vi, at vi 

fortsat ikke var enige i deres håndtering af plejefamiliernes 

honorering og bad om et møde med de ansvarlige politikere 

på området. Her fremførte vi atter vores bekymringer for ple-

jefamiliernes ansættelsesvilkår samt den manglende faglige 

begrundelse for nedsættelse af vederlag og brug af ”søsken-

derabat”. 

Det har ført til, kommunen har ændret begrebet ”søskende-

rabat” og lovet at være opmærksomhed på, at der skal ligge 

en tydelig faglig vurdering til grund for anbringelse og ned-

sættelse af vederlag. 

Vi er fortsat ikke tilfredse med Vejle Kommunes honorering 

af familieplejerne. Derfor vil vi fortsætte dialogen med kom-

munen.

Socialpædagogerne Lillebælt 

er utilfreds med Vejle Kommunes beskæring 

af familieplejeres vederlag. 

Mandag 30. oktober inviterer Socialpædagogerne  

Lillebælt til ordinær kredsgeneralforsamling. 

Her er der valg til samtlige tillidsposter: kredsformand, 

faglig sekretær, kasserer, kredsbestyrelsesmedlemmer 

og kongresdelegation. 

Hvis du gerne vil have mere indflydelse på arbejdet i din 

fagforening og overvejer at stille op til en tillidspost, er 

du velkommen til at kontakte kredsformand  

Hanne Ellegaard på tlf. 40 86 68 54 for at høre nærmere 

om, hvad det indebærer. 

Alle medlemmer af Socialpædagogerne Lillebælt kan 

stille op til tillidsposterne helt frem til valghandlingen 

på generalforsamlingen. 

En tillidspost i Kreds Lillebælt 
– Er det noget for dig?



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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MEDLEMSMØDER

Overenskomst 2018 
Information og dialog om de forestående overens-

komstforhandlinger. 

  Mød forbundsformand  

Benny Andersen

 Tirsdag 5. september kl. 16.00-19.00

 Danmarksgade 16, Odense C

  Mød forbundsnæstformand  

Verne Pedersen 

 Onsdag 6. september kl. 16.30-19.00

 Danmarksgade 16, Odense C

Generalforsamling 
Mandag 30. oktober kl. 16.00-21.30.

Lillebæltshallerne, Færøvej 74-76, Middelfart.

FAMILIEPLEJERE

Familieplejernes dag

Tirsdag 29. august kl. 9.30-15.30

Danmarksgade 16, Odense C

SENIORER

Søby Brunkulsmuseum
Torsdag 14. september

Læs mere om aktiviteterne, og tilmeld dig på 

www.sl.dk/lillebaelt

Sommeråbningstider 

I ugerne 26-28 og 30-31 har kredskontoret åbent 

mandag-fredag kl. 9.30-12.30.

I uge 29 er kontoret lukket, men tlf. 72 48 64 00 henviser 

til akut-telefon. 

•  Hvornår kan jeg holde min ferie? 

•  Hvad sker der med min ferie, hvis jeg bliver syg? 

•  Osv.

Kort sagt – hvad er mine ferierettigheder? 

Som altid kan du få vejledning og hjælp i din fagforening, 

Socialpædagogerne Lillebælt. 

Men der er også god hjælp at hente i en lille og let forståelig 

pjece, som Forhandlingsfællesskabet har udgivet. Du finder 

pjecen ”Når ferien står for døren” via dette link: 

Når ferien står døren

Når ferien 
står for 
døren

Sommer- og 
ferietiden nærmer sig, 
og så melder en række 
spørgsmål sig:

•  Hvordan er det lige med feriepenge, ferieår og  

optjeningsår? 

•  Hvad med min ret til ferie, hvis jeg bliver sagt op eller  

skifter arbejdsplads?

•  Hvornår og hvordan får jeg udbetalt min feriepenge?

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

http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/1023388/17-0039.22.feriefolder_-_maj_2017_-_endelig.pdf

