
5
SOCIALPÆDAGOGEN

LILLEBÆLTS E P T E M B E R  2 0 1 7  ·  1 1 .  Å R G A N G

TRÆK 
GARDINERNE 
FRA
Skriftlig beretning 2017

GENERALFORSAMLING
Mandag 30. oktober kl. 16.00 – 21.30 
Lillebæltshallerne Færøvej 74 – 76, Middelfart

MØD 
KANDIDATERNE 
Se hvem der stiller op 
til kredsbestyrelse m.m. 



Generalforsamling i 
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Mandag 30. oktober 2017 kl. 16.00 – 21.30

Indskrivning fra kl. 15.30

Lillebæltshallerne, Færøvej 74 – 76, Middelfart

Socialpædagogerne Lillebælt holder ordinær 

generalforsamling, jf. indkaldelse i Socialpædagogen 

nr. 9, 30. juni 2017.

DAGSORDEN

Velkomst ved kredsformand Hanne Ellegaard.

1. Valg af dirigenter.

2. Valg af referenter.

3. Valg af stemmetællere.

4.   Gæstetale ved  

   Lizette Risgaard, 

   formand for 

   LO Danmark.  

5. Kredsbestyrelsens beretning.

6. Kredsens regnskab for 2016. 

7. Indkomne forslag. 

a. Solidaritetsbevilling. 

b. Minimumsdagsorden for generalforsamlingen i 2018.

8. Fremtidigt arbejde.

9.  Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og  

antal frikøbte.

10. Kredsens budget for 2018.

11. Valg efter præsentation af kandidater.

 a. Kredsformand.

 b. Hovedbestyrelsesmedlemmer. 

 c. Faglig sekretær.

 d. Kredskasserer.

 e. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 f. Kongresdelegerede og suppleanter.

 g. Kritisk revisor og suppleant.

 h. Fanebærer.

12. Eventuelt.

Afslutning ved kredsformanden.

Generalforsamlingen bliver afbrudt af en middagspause 

kl. ca. 18 – 19.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 

skal være kredsbestyrelsen i hænde senest 10 dage før 

(fredag 20. oktober inden kl. 9.00) og være forsynet med 

medlemsnummer (CPR-nummer) og underskrift.

Alle medlemmer af Socialpædagogerne Lillebælt kan 

stille op til tillidsposterne helt frem til valghandlingen 

(jf. dagsordenens punkt 11). Hvis du overvejer at stille 

dig til rådighed, er du velkommen til at kontakte Hanne 

Elle gaard på tlf. 40 86 68 54 for nærmere information om, 

hvad det indebærer at modtage valg til en tillidspost.

Kredsens hjemmeside www.sl.dk/lillebælt bliver løben-

de opdateret med materiale til generalforsamlingen, lige-

som materialet udleveres ved indskrivningen.

Hvis du har problemer med transport til og fra general-

forsamlingen, så kontakt kredskontoret på tlf. 72 48 64 00.

Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig. 

Tilmelding til kredskontoret senest mandag 23. oktober 

på www.sl.dk/lillebælt.  

 Indhold 
3 Forslag til forretningsorden

4 Beretning 2017  

 Træk gardinerne fra – Det fremtidige arbejde – Forslag. 

8 Regnskab og budget 

9  Kandidater til kredsbestyrelse, hovedbestyrelse og 

kongresdelegation 

18 Kredskontor og åbningstider

19 Aktiviteter i kredsen 

Koros underholder i forbindelse med åbningen 

af årets generalforsamling. 
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1.  Generalforsamlingen åbnes af formanden, som 

leder valget af dirigent/dirigenter.

2. Valg af referent/referenter.

3.  Dirigenten konstaterer, om generalforsamlingen 

er lovligt indvarslet.

4.  Dirigenten forestår generalforsamlingens  

godkendelse af forslag til forretningsorden. 

5.  Der vælges et stemmeudvalg. Kredsens kontor-

leder er tilforordnet stemmeudvalget.

6.  Dirigenten henviser til dagsorden på side 2  

i generalforsamlingsbladet.

7.  Under debatten om dagsordenens punkter får 

medlemmerne ordet i den rækkefølge,  

de har indtegnet sig hos dirigenten. 

8.  Ingen må tage ordet uden dirigentens tilladelse.

9.  Taleren må nøje holde sig til det foreliggende 

emne og i øvrigt rette sig efter dirigentens  

anvisninger.

10.  Ethvert medlem og dirigenten har ret til mundt-

ligt eller skriftligt at stille forslag om afslutning 

af talerlisten eller indskrænkning af taletiden. 

Sådanne forslag skal straks sendes til afstemning.

11.  Dirigenten kan bryde de indtegnede taleres 

rækkefølge for en kort bemærkning, såfremt et 

medlem anmoder herom. Denne bemærkning må 

dog kun være af oplysende eller korrigerende art 

for selve sagens behandling, og den må ikke vare 

over et minut. I modsat fald henvises taleren til at 

få ordet efter tur.

Forslag til forretningsorden

12  Forlanger nogen ordet til forretningsordenen, 

skal det oplyses til hvilket punkt, vedkommende 

ønsker ordet.

13.  Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.  

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, og 

tingenes tilstand opretholdes.

14.  Ændringsforslag til et stillet forslag skal fremsæt-

tes skriftligt inden vedtaget afslutning.  

Ændringsforslag sættes under afstemning inden 

det stillede forslag.

15.   Forslagsstilleren kan få ordet som sidste taler.

16.  Personvalg sker ved skriftlig afstemning og følger 

vedtægternes §11, stk. 7. 

17.  Fraværende kan ikke bringes i forslag, medmindre 

der foreligger en skriftlig fuldmagt om ønsket om 

opstilling til valg.

18.  Tvivlsspørgsmål, der ikke kan afgøres af denne 

forretningsorden, afgøres af dirigenten.

19.  Eventuelle forslag om ny dirigent sættes straks 

under afstemning og forestås. Dette ledes af 

kredsformanden.

20.  Gæster har taleret ifølge aftale med dirigenterne.
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30. oktober mødes vi igen til gene-

ralforsamling i Kreds Lillebælt. 2017 

er et særligt år, hvor vi ikke kun ser 

tilbage på de forløbne to år siden sidste 

generalforsamling. Vi markerer også, 

at det er ti år siden, at vi dannede de 

ti nye kredse i Socialpædagogerne, og 

dermed også den nye Kreds Lillebælt. 

Vi gjorde det i lyset – eller skyggen –

af kommunalreformen, som også har ti 

år på bagen. Det har været et tiår med 

store omvæltninger på det socialpæ-

dagogiske område. Mod forventning 

overtog kommunerne det meste af 

vores arbejdsområde, og det viste sig 

hurtigt at være en stor – for ikke at sige 

en for stor – mundfuld. 

Kort efter fulgte finanskrisen, der satte 

hele vores velfærd og dermed også det 

sociale område under voldsomt pres. 

Skiftende regeringers sparekrav til 

kommuner og regioner har haft store 

negative konsekvenser for de rammer, 

vi som socialpædagoger udfolder vores 

faglighed i. Nedskæringer, besparelser, 

omstrukturering, centraliseringer – og 

afskedigelser – har været faste punkter 

på dagsordenen. 

Af Hanne Ellegaard 

Kredsformand 

Selv om samfundsøkonomien nu har 

det bedre, og krisen er erklæret for 

afblæst, har folketingspolitikerne 

fortsat ikke sluppet jerngrebet om den 

kommunale og regionale økonomi. De 

snævre og centralt afstukne økonomi-

ske rammer har betydet minusvækst 

på vores område. Dette er forstærket 

af, at mange kommuner af frygt for 

sanktioner har ”oversparet”, så penge, 

der kunne være brugt på lokal velfærd, 

i stedet er blevet brugt til at polstre 

kommunekassen. 

Også i de forløbne to år har vi set kon-

sekvenserne i alle kommuner i vores 

kreds. Et eksempel er de voldsomme 

besparelser på børn- og familieområdet 

i Odense Kommune, hvor man sågar var 

klar til på ulovlig vis at beskære støtten 

til udsatte familier. Et andet eksempel 

er Kerteminde Kommunes aktuelle pla-

ner om at skære i servicen for voksne 

med handicap og udviklingshæmning. 

Socialtilsyn Syds årsrapport for 2016 

taler sit tydelige sprog om situationen 

på vores område. Tilsynet har målt 

på kvaliteten af indsatsen, men trods 

åbenlyse behov for forbedringer kon-

staterer tilsynet, at der på børn- og un-

geområdet nærmest er status quo, når 

man ser på udviklingen fra 2014 til 2016. 

For voksentilbuddene er der derimod 

tale om et direkte fald i kvaliteten. 

Det bekræfter desværre de tilbagemel-

dinger, vi får fra vores arbejdspladser.  

Og det afkræfter de gentagne forsik-

ringer fra politisk hold om, at nedskæ-

ringer på budgetterne ikke medfører 

dårligere kvalitet i tilbuddene. 

Er der udsigt til forbedringer i den 

kommende periode? – Nej, ikke at 

dømme efter de senest indgåede øko-

nomiaftaler med kommunerne. I år er 

der lagt op til en ”vækst” på 0,3 pct.  

Det lyder umiddelbart besnærende, 

men ikke desto mindre er det historisk 

lavt, og reelt er der, på grund af demo-

grafien og de voksende behov for støtte 

og omsorg, tale om fortsat minusvækst. 

Sparekravene bliver lempet en smule 

for budgetåret 2018 – vi befinder os jo 

lige nu i et kommunalvalgår – men det 

er slet ikke nok til at opveje de bespa-

relser, der er gennemført i de seneste 

år. Den borgerlige regerings udspil til 

finanslov efterlader heller ikke meget 

håb. Her er der først og fremmest lagt 

op til skattelettelser for de mest 

velstillede frem for tiltrængte velfærds-

forbedringer. 

Hvad gør vi så ved det? – Alt andet 

end at vride hænder eller sidde med 

dem i skødet bag nedrullede gardiner. 

Med fagstrategien Socialpædagogerne 

i fremtiden i ryggen har vi tværtimod 

trukket gardinerne fra og har i den for-

løbne periode arbejdet på at synliggøre 

og slå et slag for vores pædagogiske 

faglighed i alle de sammenhænge, hvor 

vi kan komme af sted med det. 

Træk gardinerne fra  

BERETNING 2017
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Det sker både, når vi er i dialog med 

politikere og andre beslutningstagere 

om situationen og behovene på vores 

traditionelle arbejdsområder, og også i 

forhold til nye arbejdsområder, hvor vi 

kan se, at det kan give mening at ansæt-

te socialpædagoger – f.eks. på ældre- og 

demensområdet eller i psykiatrien. At 

denne indsats giver resultater, ser vi 

af, at vi trods nedskæringer og dermed 

også afskedigelser har formået at holde 

ledigheden på et meget lavt niveau. 

Den samme tendens gør sig gældende 

på landsplan. 

Det er en kendt sag, at socialpæda-

gogernes arbejdsmiljø også er under 

pres. Turbulensen på vores område 

har betydet store problemer med det 

psykiske arbejdsmiljø. Det har vi under 

kongressloganet Faglighed og arbejds-

miljø hænger sammen også taget fat i. 

Vi har styrket opbakningen til vores 

arbejdsmiljørepræsentanter, og ikke 

mindst har vi bestræbt os på at bringe 

TRIO-samarbejdet mellem tillidsrepræ-

sentant, arbejdsmiljørepræsentant og 

leder i spil på vores arbejdspladser  

– og dermed understreget, at håndhæ-

velsen af fagligheden og bestræbelser-

ne på at skabe trivsel og arbejdsglæde 

er et fælles ansvar. Det er en indsats, 

som foregår i både Kreds Lillebælt og 

på forbundsplan, og vi ser tegn på, at vi 

er på rette vej. 

En travl periode ligger foran os. Ret for-

ude ligger et kommunalvalg, som også 

har stor betydning for vores arbejds-

område. Det er langtfra ligegyldigt, 

hvem der sidder i de nye kommunalbe-

styrelser og i regionsrådet, og hvilken 

tilgang og fokus de har i forhold til det 

specialiserede socialområde. Oveni 

er forberedelserne til Overenskomst 

2018 i fuld gang. Ved de to foregående 

overenskomster har der været smalhals 

med få og små generelle lønstigninger  

– og fra ingenting til meget lidt at gøre 

godt med ved de lokale lønforhand-

linger. På baggrund af den forbedrede 

samfundsøkonomi må vi kunne for-

vente et bedre resultat denne gang. 

I Kreds Lillebælt er vi godt rustet til 

opgaverne, også i den kommende 

periode. I løbet af de ti år, der er gået, 

er det lykkedes os at tømre den nye 

Kreds Lillebælt solidt sammen på tværs 

af faglige og geografiske skel. Vi har en 

kredsbestyrelse, som er dedikeret til 

opgaven. Som har trukket gardinerne 

fra – i en fælles bestræbelse på at 

synliggøre vores fag og faglighed og 

med et åbent blik for nye måder at gøre 

tingene på, både ude på vores arbejds-

pladser og i det fagpolitiske arbejde  

i kredsen. Med et forslag om at udvide 

kredsbestyrelsen fra 13 til 15 medlem-

mer ser vi frem til yderligere bredde og 

styrke i det faglige arbejde i de næste 

to år. 

Den bedste gave i anledning af  

kredsens ti års fødselsdag har været 

oplevelsen af, at vores medlemsdemo-

krati trives i bedste velgående. Vi har 

aldrig oplevet større forhåndsinteresse 

for at stille op til de faglige tillidspo-

ster. Det betyder, at vi kan se frem til et 

kampvalg om pladserne i kredsbesty-

relsen, herunder til posten som faglig 

sekretær. Vi kan derfor kun opfordre 

dig til at deltage i generalforsamlingen 

og yde dit bidrag til debatten og med-

lemsdemokratiet.  

Til sidst skal lyde en tak til alle de akti-

ve medlemmer, der siden den stiftende 

generalforsamling i efteråret 2006 har 

været med til at gøre Kreds Lillebælt til 

en succes. Tak til tillidsrepræsentanter, 

arbejdsmiljørepræsentanter og ledere 

– og tak til kredsbestyrelse og medar-

bejdere på kredskontoret. 
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Med vedtagelsen af beslutningspapiret 

Synlig og proaktiv – i dialog med beslut-

ningstagerne og ud på arbejdspladser-

ne på kongressen i 2016 blev der lagt op 

til at tage det næste skridt i realiserin-

gen af forbundets fagpolitiske strategi 

Socialpædagogerne i Fremtiden. 

Opgaven i den kommende periode er, 

at vi i endnu højere grad bliver synlige 

for omverdenen. Det gælder beslut-

ningstagere – politikere, forvaltnings-

chefer og ledere i kommuner og region 

– og det gælder andre samarbejdspart-

nere og potentielle alliancepartnere 

som interesseorganisationer, brugeror-

ganisationer og andre fagforeninger.

Gennem en proaktiv indsats skal vi 

synliggøre, hvad socialpædagogisk 

faglighed er, hvordan vi skaber værdi 

for velfærdssamfundet, og hvilke  

(nye) opgaver vores medlemmer kan 

løse nu og i fremtiden.

Omverdenen skal med andre ord

opleve, at vi kan bidrage med konstruk-

tive løsninger på mange af de aktuelle 

udfordringer, som velfærdssamfundet 

står overfor. På den måde kan vi være 

med til at sætte dagsordener, gøre os 

relevante og blive inddraget i beslut-

ninger, der har betydning for medlem-

merne og organisationen. 

Socialpædagogernes hovedbestyrelse 

har endnu en gang afsat penge til 

lokale initiativer i kredsene. Kreds 

Lillebælt har således fået tildelt i alt 

940.000 kr. i perioden 2017-2108.

Næste skridt i realisering 
af fagstrategien 

Arbejdet med den fortsatte udmøntning 
af Socialpædagogerne i fremtiden afstikker 
retningen for den kommende periode 

Kredsbestyrelsen har i et tæt samar-

bejde med kredskontoret udviklet et 

idégrundlag for en række projekter i den 

kommende periode. Overskrifterne er: 

•  Organisering af potentielle  

medlemmer.

•  Inside The Whale –projekt om  

fremtidens kredskontor.

• Fag-faglige møder.

•  Nye jobarenaer for socialpædagoger 

– Jobmesse.

•  Ligestilling på jobbet og i overens-

komsterne.

•  Arbejdsmiljø og faglighed går  

hånd i hånd.

ORGANISERING AF 

POTENTIELLE MEDLEMMER

Projektet tager sigte på at ringe poten-

tielle medlemmer op, informere dem 

om vores tilbud, og hvilke fordele et 

medlemskab af Socialpædagogerne har 

for dem og deres kolleger på arbejds-

pladsen. De pågældende findes blandt 

de ikke-medlemmer, vi får kendskab 

til via lønaftaler i kommunerne og 

regionen. 

Projektperioden er foreløbig fastlagt til 

en periode på seks måneder med start 

1. december 2017. 

Et delprojekt, der er under udarbej-

delse, handler om at organisere og ind-

drage flere unge i fagforeningen. 

INSIDE THE WHALE – PROJEKT OM 

FREMTIDENS KREDSKONTOR

Med dette projekt sætter vi fokus på 

yderligere kvalificering af den nuvæ-

rende gode drift. 

Det gælder blandt andet vores tele-

fonservice, men også det direkte møde 

med medlemmer, der henvender sig på 

kredskontoret. Desuden vil vi vende 

mulighederne for at optimere vores 

kommunikation via hjemmeside, Face-

book og nyhedsbreve. 

Endelig vil vi se på, hvordan vi kan op-

timere vores tilbud om fyraftensmøder 

(akutmøder) på arbejdspladserne. 

FAG-FAGLIGE MØDER

Vi vil fortsat afholde medlemsmøder 

med emner, som medlemmerne oplever 

som relevante for deres hverdag og 

arbejdsliv. Møderne skal inspirere og 

danne grobund for nye tanker og idéer 

samt understøtte den faglige debat på 

arbejdspladserne. Målet er afholde tre-

fire møder årligt i 2017-2018. 

Blandt idéerne til temaer for de kom-

mende møder er: Arbejdsglæde – Etik 

– Den menneskelige faktor (livskraft 

og motivation i arbejds- og privatlivet) 

– Tværfaglighed og faglig stolthed – 

Robusthed – Mobning – Forandringer 

og det psykiske arbejdsmiljø – Unge og 

krop (ved filosof Christian Mogensen, 

Aarhus Universitet). 

DET FREMTIDIGE ARBEJDE
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NYE JOBARENAER FOR 

SOCIALPÆDAGOGER 

– JOBMESSE 

Formålet er at give jobcentrene et 

større kendskab til, hvilke arbejdsplad-

ser der kan være relevante for social-

pædagoger, men også at give vores 

medlemmer et større kendskab til de 

nye jobarenaer. I sidste ende handler 

det om at få flere socialpædagoger i job 

på nye jobområder.

Målgruppen omfatter således både 

jobcentre, kommuner, region, arbejds-

pladser samt naturligvis socialpædago-

ger. Det kan både være ledige medlem-

mer, sygemeldte medlemmer på vej 

tilbage til arbejdsmarkedet og medlem-

mer i arbejde, der ønsker at ”flytte sig.”

Sammen med relevante arbejdspladser 

er det planen af afholde en jobmesse i 

Kreds Lillebælt i løbet af 2018, eventu-

elt på og omkring kredskontoret. 

LIGESTILLING PÅ JOBBET OG 

I OVERENSKOMSTEN

Formålet er at sætte fokus på de for-

skellige udfordringer og muligheder, 

en arbejdstager har på en arbejdsplads 

uanset køn, alder, handicap, personlige 

forhold osv.

Det handler om at skabe bevidsthed 

om de uligheder, der hersker på ar-

bejdspladserne, og i sidste ende at få 

skabt lige vilkår på tværs af demografi, 

handicap osv. i overenskomsterne. 

Også problematikken omkring adgan-

gen og retten til fuldtidsjob skal sættes 

på dagsordenen. 

ARBEJDSMILJØ OG FAGLIGHED  

GÅR HÅND I HÅND 

Under denne overskrift blev det på 

forbundskongressen i 2014 vedtaget, at 

der skulle øget fokus på arbejdsmiljøet 

på det socialpædagogiske område. 

Baggrunden er, at alt for mange 

medlemmer bliver klemt både fagligt 

og personligt, når arbejdsmiljøet er 

dårligt.

Kredsen vil derfor fortsætte arbejdet 

med at knytte arbejdsmiljørepræsen-

tanterne (AMR) tættere til kredsen 

og skabe et bedre samarbejde med 

tillidsrepræsentanter (TR) og ledere 

(TRIO-samarbejdet). 

Blandt idéerne er at forbedre registre-

ringen af AMR, målrette deres uddan-

nelse og kompetenceudvikling i forhold 

til det socialpædagogiske område, 

sætte fokus på AMR’s rolle i forhold 

til ledere, tillidsrepræsentanter og 

kredsen, skabe fælles netværk for AMR 

og TR, sætte arbejdsmiljø som et fast 

punkt på dagsordenen på alle kredsbe-

styrelsesmøder, at AMR og TR sammen 

sætter arbejdsmiljø på dagsordenen 

ved personalemøder og tænke AMR 

ind i forbindelse med TR’s møder med 

lederen.

Målet er, at arbejdsmiljøet skal forbed-

res, så medlemmerne oplever en større 

tilfredshed, trivsel og sikkerhed i deres 

arbejdsliv. 

Forslag 
Udvidelse af kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen foreslår, at 

bestyrelsen i den kommende 

periode udvides fra 13 til 15 

medlemmer. 

Minimumsdagsorden for 

generalforsamlingen i 2018

Kredsbestyrelsen stiller forslag 

om reduceret dagsorden 

(minimumsdagsorden) på 

Kreds Lillebælts generalforsam-

ling i 2018. Det indebærer, at 

dagsordenens punkt 4  

Kreds bestyrelsens beretning 

og punkt 7 Fremtidigt arbejde 

udgår. 

Støtte til International 

Børnesolidaritet

Kredsbestyrelsen foreslår, at 

generalforsamlingen bevilger 

10.000 kr. til støtte for Interna-

tional Børnesolidaritet. 

Virksomheds-
rapport som 
supplement til 
beretningen

Som noget nyt har vi i 

forbindelse med dette års 

generalforsamling valgt at 

aflægge en skriftligt beretning, 

der i kort form ridser nogle 

hovedlinjer op.

Den suppleres af en virksom-

hedsrapport, der i detaljer 

beskriver de mange sider af 

Kreds Lillebælts daglige virke. 

Virksomhedsrapporten bliver 

inden generalforsamlingen lagt  

på hjemmesiden under punktet 

Generalforsamling. 

Indsatsen for at få flere potentielle medlem-

mer til at melde sig ind i Socialpædagogerne 

skal fortsætte i den kommende periode.
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REGNSKAB OG BUDGET

ØKONOMI

Budget 2016 Resultat 2016 Budget 2017 Budget 2018

INDTÆGTER

Kontingent 9.335.000 9.337.800 9.300.000 9.300.000

Akutfond 1.000.000 1.073.100 1.000.000 1.000.000

Socialpædagogerne i Fremtiden 469.500 469.640 469.500 469.500

Renter 3.400 3.000

Indtægter i alt 10.804.500 10.883.940 10.769.500 10.772.500

UDGIFTER

Fagligt område

Løn- og ansættelsesforhold 250.000 217.324 220.000 250.000

Arbejdsforhold i øvrigt 45.000 70.358 45.000 45.000

TR-aktiviteter 600.000 478.186 600.000 600.000

Socialpolitik, fag og uddannelse 10.000 15.403 10.000 10.000

Anden kommunikaton 55.000 33.131 55.000 55.000

Socialpædagogen Lillebælt 55.000 82.513 55.000 55.000

Socialpædagogerne i fremtiden 463.677 469.500 469.500

Fagligt område i alt 1.015.000 1.360.592 1.454.500 1.484.500

Organisatorisk område

Kongresdelegationer 95.000 140.825 0 120.000

Generalforsamlinger 70.000 54.049 150.000 70.000

Kredsbestyrelse 250.000 155.917 150.000 170.000

Politisk ledelse i øvrigt 60.000 68.519 60.000 60.000

Ledersektionen 30.000 19.513 30.000 30.000

Seniorsektionen 30.000 32.015 30.000 30.000

Familieplejere 30.000 27.953 30.000 30.000

Udvalg 10.000 44.262 10.000 10.000

Organisatorisk samarbejde 220.000 152.055 210.000 160.000

Solidaritetsbevillinger 10.000 6.687 10.000 10.000

Repræsentation 25.000 22.568 25.000 25.000

Medlemsmøder 250.000 140.833 80.000 120.000

Arbejdspladsbesøg 20.000 20.000 20.000 20.000

Organisatorisk område i alt 1.100.000 885.196 805.000 855.000

Kontordrift og administration

Ledelse/personale 200.000 147.029 200.000 150.000

Økonomi/IT 15.000 3.866 15.000 5.000

Lokaleudgifter 445.000 462.945 455.000 490.000

Reception og telefoni 45.000 107.072 45.000 45.000

Post og forsendelse 40.000 35.235 40.000 40.000

Kontordrift og inventar 360.000 225.507 200.000 300.000

Kontordrift og administration i alt 1.105.000 981.654 955.000 1.030.000

Løn 7.500.000 7.216.125 7.550.000 7.375.000

Driftsudgifter i alt 10.720.000 10.443.567 10.764.500 10.744.500

Anlægsudgifter / afskrivninger 0 0 0 20.000

Udgifter drift og anlæg 10.720.000 10.443.567 10.764.500 10.764.500

SPIF overført 2016 til 2017 -216.400

ÅRETS RESULTAT 84.500 223.973 5.000 8.000

BALANCEREGNING

Skyldig forbundet 1/1 

Til gode forbundet 1/1 429.019 429.019 652.992 737.992

Årets resultat ETS RESULTAT 84.500 223.973 5.000 8.000

Til gode forbundet 31/12 513.519 652.992 657.992 745.992

Erklæring fra den 
kritiske revisor 

Som generalforsamlingsvalgt kritisk 

revisor i SL Kreds Lillebælt har jeg 

foretaget en gennemgang af årsregn-

skabet for året 2016.

Den kritiske revision af årsregnskabet 

er foretaget i overensstemmelse med 

“Internt organisationscirkulære nr. 5” 

og har omfattet en budgetkontrol af 

årsregnskabet. Væsentlige budgetaf-

vigelser er drøftet med kredskontoret. 

Det er påset, at kredsbestyrelsen har 

behandlet budgetafvigelserne.

Ved gennemgangen af årsregnskabet 

har jeg endvidere kontrolleret, at 

kredsen efter min opfattelse anvender 

de økonomiske midler i overensstem-

melse med Socialpædagogernes Lands-

forbunds formålsparagraf.

Regnskabet viser, at der er høj projekt- 

og medlemsaktivitet.

Det er glædeligt, at der er god økonomi 

sammen med god økonomisk styring i 

kredsen.

I øvrigt har den kritiske revision ikke 

givet anledning til bemærkninger.

Odense, den 8. marts 2017.

Tommy Neesgaard
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De stiller op
Kandidater til kredsbestyrelse, hovedbestyrelse 
og kongresdelegation 

På generalforsamlingen i Socialpædagogerne Lillebælt 

skal vi foretage valg til samtlige tillidsposter (se side 2). 

Her kan du møde de kandidater, der havde meldt sig 

ved redaktionens slutning: 

Hanne Ellegaard 

Jeg ønsker en stærk fagforening, der 
både kan forhandle løn og tryghed 
samt stå i spidsen for udviklingen af 
faget. Vi skal sætte den socialpoli-
tiske dagsorden, da vores fag er en 
vigtig medspiller i mange menne-
skers hverdag og i udviklingen af 
velfærdssamfundet.
 Vi har i Kreds Lillebælt meget 
mere vi at byde ind med, og vi skal til 
stadighed blive tydeligere og dygti-
gere til at lytte og høre, hvilke behov 

socialpædagogerne og arbejdspladserne har i forhold til deres 
fagforening. 
 Med forbundets kampagne Socialpædagogerne i fremtiden i 
ryggen vil vi udfordre medlemmerne og faget samt afdække nye ar-
bejdsområder, hvor vi som socialpædagoger kan komme til at spille 
en rolle. 

 Jeg vil gerne være en del af Socialpædagogerne i fremtiden, og 
jeg er slet ikke færdig med, i samarbejde med kredsbestyrelsen, at 
udvikle vores nærhed og tilgængelighed – og sammen med dig få or-
ganiseret de kolleger, der endnu ikke har valgt Socialpædagogerne 
til. 
 Vi kan nå meget længere med at involvere medlemmerne, så det 
ikke hedder os og dem i fagforeningen, men meget mere vi.
 Socialpædagogiske ledere er et omdrejningspunkt for udvikling 
og bevarelse af vores arbejdspladser. Ledere og mellemledere er 
vigtige for vores fagforening, og derfor skal vi også være attraktive 
for dem.
 Vi skal tage teten og sammen med borgere og handicaporgani-
sationer gøre opmærksom på de besparelser, der truer det enkelte 
menneske, etikken i vores velfærdssamfund og udviklingen af faget.
 Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere er 
tre omdrejningspunkter for din arbejdsplads og din fagforening, 
og vi skal bakke dem op. Blandt andet ved at inddrage tillidsrepræ-
sentanterne endnu mere i kredsens beslutninger via det lokale 
TR-udvalg og de valgte politikeres deltagelse i TR-møderne.
 Jeg er socialpædagog, og socialpædagogikken – vores fag – er 
til stadighed en del af mit arbejde som kredsformand og hoved-
bestyrelsesmedlem  i forbundet. De socialpædagogiske dyder – 
inddragelse, indflydelse og åbenhed over for nye muligheder – er 
integreret i arbejdet som politisk valgt kredsformand og politisk 
medspiller i hovedbestyrelsen og organisationen.
 Socialpædagogerne skal være attraktiv for alle medlemmer, så du 
forsat vælger og anbefaler os til dine kolleger. Kreds Lillebælt har 
mange slag at vinde endnu, og det vil jeg gerne stå i spidsen for.

• 55 år.
•  Uddannet socialpædagog fra Jelling Socialpædagogiske  

Seminarium, 1990.
• Diplomuddannelse i organisation og ledelse, 2005.
• Master i Organisationspsykologi (MPO) på RUC, 2016. 
• Valgt til kredsbestyrelse og kongresdelegation i 1990.
• Valgt til Socialpædagogernes hovedbestyrelse siden 1995.
• Valgt til kredsformand i Socialpædagogerne Vejle Amt i 1998.
• Valgt til kredsformand for Socialpædagogerne Lillebælt i 2006. 
• Formand for LO Vejle siden 2005.

Genopstiller som kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem.
 

VALG
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Poul Erik Pedersen 

Socialpædagogerne skal være en 
stærk fagforening, og jeg vil bruge 
min socialpædagogiske faglighed og 
organisatoriske erfaring i arbejdet 
med at styrke Socialpædagogerne og 
Kreds Lillebælt.
 Kreds Lillebælt skal fortsætte 
arbejdet med at komme tættere på 
medlemmerne. Vi skal afspejle mang-
foldigheden i de mange fagområder, 
vi som socialpædagoger arbejder 
med: psykiatri, børn og voksne med 

funktionsnedsættelser, udsatte børn og unge, familiepleje, misbru-
gere og hjemløse samt som undervisere, værkstedsmedarbejdere, 
konsulenter og ledere. 
 Vi skal arbejde for at synliggøre, at den socialpædagogiske faglig-
hed også bliver anvendt på nye arbejdsområder og jobarenaer i det 
tværfaglige samarbejde.
 Gennem samarbejdet med vores tillidsrepræsentanter, ledere og 
arbejdsmiljørepræsentanter skal vi arbejde for at styrke TRIO-sam-
arbejdet, så vi sammen kan sætte fokus på det gode arbejdsmiljø og 
udvikling af de socialpædagogiske arbejdspladser.
 Jeg vil arbejde for, at vi fortsat videreudvikler forbundets arbejds-
miljøstrategi gennem et styrket samarbejde med arbejdsmiljøre-
præsentanterne og ved at knytte dem tættere til fagforeningen, da 
det gode arbejdsmiljø er vigtigt for at fremme trivslen på arbejds-
pladserne. 
 Vi skal fortsat arbejde med at styrke socialpædagogikken i 
grunduddannelsen. Der skal være en tæt dialog med pædagogud-
dannelsen og vores arbejdspladser, og i takt med, at nye jobarenaer 
opstår, skal vi have fokus på, at der er de rigtige – og det nødven-
dige antal – praktikpladser til rådighed, samt at praktikvejlederne 
er uddannet til opgaven.
 Medarbejdernes viden og kompetencer er med til at løfte faglig-
heden, og de skal i højere grad inddrages ved omstillinger til gavn 
for de mennesker, vi arbejder med. 
 Vi skal arbejde for, at der i kommuner, region og stat afsættes de 
nødvendige økonomiske ressourcer til drift, løn og kompetenceud-
vikling.
 Lokalt skal vi fortsat møde de kommende socialpædagoger gen-
nem deres uddannelse med blandt andet oplæg om etik, profes-
sionsidentitet og arbejdsmiljø samt invitere de studerende, der er 
medlemmer af PLS, til kredsens faglige arrangementer.
 Vi skal arbejde for bedre sammenhold i fagbevægelsen, øve 
indflydelse alle de steder, hvor det kan gavne vores medlemmer, og 
sammen kæmpe for at fastholde og udvikle det offentlige arbejds-
marked og det danske velfærdssamfund.
 Jeg håber på jeres opbakning til, at vi sammen kan udvikle Kreds 
Lillebælt og Socialpædagogerne. Jeg vil gøre mit bedste.

• 59 år. 
•  Uddannet socialpædagog fra Odense Socialpædagogiske  

Seminarium i 1985.
• Årskursus på Socialpædagogisk Højskole i 1995. 
• Leder- og konsulentuddannelse fra DISPUK i 2014.
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 1992.
• Valgt til hovedbestyrelsen i Socialpædagogerne siden 1995.
•  Valgt frikøbt faglig sekretær i Socialpædagogerne Lillebælt  

fra 2007.
• Valgt til forbundets uddannelsesudvalg.
•  Valgt af Socialpædagogernes hovedbestyrelse til forbundets 

internationale arbejdsgruppe.
•  Udpeget af kredsbestyrelsen til uddannelsesudvalget for  

pædagoguddannelsen på University College Lillebælt (UCL).

Genopstiller som faglig sekretær og hovedbestyrelsesmedlem.

Lise Rudbæk 

Jeg vil gerne være en del af det fag-
politiske arbejde i Kreds Lillebælt, 
både som faglig sekretær og som 
medlem af hovedbestyrelsen.
 Jeg har interessen og energien til 
at være en del af teamet, der viser  
vejen og gør en forskel i Kreds 
Lillebælt.
 Jeg tilbyder min viden og mine 
kompetencer som praktikeren, der 
kan undre sig over den nuværende 
fagpolitiske praksis i Socialpædago-

gerne og bidrage positivt og konstruktivt til den videre udvikling af 
Socialpædagogerne og Kreds Lillebælt.
 Jeg vil bidrage til at gøre det socialpolitiske område opmærksom 
på socialpædagogerne og skabe større indsigt og kendskab til det, 
vi socialpædagoger kan. Hvilke kompetencer vi bidrager med, og 
hvorfor vi er nødvendige og relevante i opgaveløsningen på områ-
det. 
 Jeg vil bidrage til at understøtte socialpædagogernes faglige selv-
respekt og selvværd i den tværfaglige praksis på arbejdspladserne 
og i samarbejdet med beslutningstagerne. 
 Jeg mener, at der er brug for en progressiv kontakt og dialog med 
den ledelse og de beslutningstagere, der sætter dagsordenen og 
vilkårene på det sociale område – og dermed de direkte vilkår for 
socialpædagogernes arbejde.
 Jeg tror på en nutid og en fremtid for socialpædagoger, der med 
et anderledes fokus og forskellige tilgange er særlig kompetente til 
at finde alternative løsninger, til at motivere og til at skabe relatio-
ner omkring borgerne. Disse kompetencer skal bringes i spil i det 
fagpolitiske arbejde. Det vil jeg være med til at udbrede og udvide. 
 Jeg vil være med til at præge en dagsorden, hvor vi opnår respekt 
og anerkendelse af vores indsats, stiller de undrende og direkte 
spørgsmål, er nysgerrige på andres perspektiver og holder fokus på 
samskabelse og samarbejde.  
 Jeg tilbyder min viden og erfaring, der er dannet af min socialpæ-
dagogiske praksis og af min hidtidige fagpolitiske indsats i vores 
organisation. 
 Jeg vil bidrage til kontinuerligt at forny og udvikle de nuværende 
holdninger og tilgange i vores organisation, så det giver mening for 
dig og mig at være en del af dette fællesskab. 

• 49 år.
• Tilsynskonsulent ved Socialtilsyn Syd.
• TR-suppleant ved Socialtilsyn Syd.
• Uddannet socialpædagog.
• Pædagogisk diplomuddannelse.
• Diplommoduler i ledelse.
• Tillidsrepræsentant i perioden 2003-2009.
• Medlem af kredsbestyrelsen i perioden 2005-2009.
• 1. suppleant til hovedbestyrelsen i perioden 2007-2009.
• Kongresdelegeret siden 2005.
• Leder af kongresdelegationen i 2014 og 2016.

Opstiller som faglig sekretær og hovedbestyrelsesmedlem.
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Roger Lundberg

Baggrunden for mit arbejde i 
kredsbestyrelsen og årsagen til, at 
jeg genopstiller til posterne som 
kredskasserer og hovedbestyrelses-
medlem, er, at socialpædagogernes 
arbejdsområder er vigtige. 
 Vores arbejdsvilkår hænger uløse-
ligt sammen med de vilkår, sam-
fundet byder de svageste borgere. 
Netop derfor er vores arbejde med 
en strategi, der både tilgodeser det 
fagpolitiske og de medmennesker, vi 

som socialpædagoger arbejder sammen med, uhyre vigtig. Vi har jo 
valgt denne profession, fordi disse mennesker vedkommer os.
 Derfor skal vi være offensive i den offentlige debat. Der er brug 
for os, og det vil jeg gerne være med til at synliggøre. 
 Socialpædagogernes Landsforbund og fagbevægelsen generelt 
står over for store udfordringer. LO taber medlemmer, mens Social-
pædagogerne har stabiliseret sig. 
 Vi har i Kreds Lillebælt hele tiden arbejdet på at forbedre vores 
organisation, lokalt og centralt. Jeg vil gerne fortsætte arbejdet på 
at udvikle organisationen i forhold til kongresser, generalforsam-
linger, kredsinddeling, kredsbestyrelser, valghandlinger, med-
lemsinddragelse, kompetencefordeling og ikke mindst de økonomi-
ske rammer, herunder kontingentets størrelse. 
 Vi er nødt til at være i bevægelse, hvis vi fortsat skal være en suc-
ces. Jeg ved, at jeg kan bidrage til denne proces med åbent sind. 
 Jeg har siden jeg var 14 år arbejdet i meget forskellige bestyrelser 
og med politiske problemstillinger. I dag er jeg kredskasserer og 
dermed medlem af kredsbestyrelsen, ligesom jeg sidder i hovedbe-
styrelsen og i dens økonomiudvalg og vedtægtsudvalg. Den erfaring 
vil jeg gerne fortsat stille til rådighed for Socialpædagogerne Lil-
lebælt og Socialpædagogernes Landsforbund.

• 59 år. 
•  Uddannet lærer, men har siden 1991 arbejdet på det  

socialpædagogiske arbejdsområde. 
• Tillidsrepræsentant på Sydbo 1999-2011 og igen siden 2016.
• Medlem af kredsbestyrelsen siden 2005 og kasserer siden 2007. 
• Medlem af Socialpædagogernes hovedbestyrelse siden 2009.
• Medlem af forbundets økonomiudvalg siden 2007.
• Medlem af forbundets vedtægtsudvalg siden 2013.
•  Medlem af Region Syddanmarks hovedudvalg i perioden  

2009-2015.
• Medlem af Studieplanudvalg Sydfyn siden 2011.
• Medlem af LO Sydfyns bestyrelse siden 2006. 
• Medlem af RAR Fyn siden 2015. 
• Har været kasserer i mange forskellige organisationer.

Genopstiller som kredskasserer og hovedbestyrelsesmedlem. 

Lotte Kirk Hansen 

Den socialpædagogiske faglighed er i 
fokus på nye arbejdsområder, blandt 
andet demens- og ældreområdet. Det 
kræver en indsats af Socialpædago-
gerne både centralt og lokalt at fast-
holde og fremme denne udvikling. 
 Vi skal i Socialpædagogerne have 
fokus på at synliggøre, hvilken 
forskel vores faglighed kan gøre i 
forhold til nye arbejdsområder, men 
i høj grad også på de traditionelle 
store arbejdsområder, hvor det ikke 

længere er en selvfølge for arbejdsgiverne at ansætte socialpæda-
goger. Vi skal kunne indgå i det tværfaglige samarbejde, men med 
en stærk socialpædagogisk faglighed som udgangspunkt.
 Jeg vil fortsat som medlem af kredsbestyrelsen og hovedbestyrel-
sen arbejde for, at Socialpædagogernes arbejds- og ansættelsesvil-
kår styrkes. Jeg oplever, at både de overenskomstmæssige vilkår og 
rettigheder samt arbejdsmiljøet er under voldsomt pres. 
 Det kræver, at vi som fagforening er tydelige og handlekraftige 
over for arbejdsgiverne. Vi skal forsvare og forbedre overenskom-
ster og aftaler med arbejdsgiverne, og vi skal være til rådighed 
direkte med professionel støtte og hjælp til de medlemmer, som får 
problemer i forhold til deres ansættelse eller helbred.
 Via MED-systemet har vi mulighed for at få direkte indflydelse på 
arbejdsvilkårene på arbejdspladserne. I Socialpædagogerne skal vi 
kæmpe for, at intentionerne i MED-aftalen fastholdes og respekte-
res af arbejdsgiverne, og vi skal aktivt bakke op om vores repræsen-
tanter i MED-systemet.

• 52 år.
•  Fællestillidsrepræsentant i Ældre- og Handicapforvaltningen  

 i Odense Kommune.
•  Udpeget til hovedudvalget (næstformand) og forvaltningsudvalg 

i Odense Kommune.
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 2003.
• Valgt til Socialpædagogernes hovedbestyrelse siden 2009.
• Valgt af hovedbestyrelsen til forbundets TR-udvalg.
• Valgt af hovedbestyrelsen til forbundets ligestillingsudvalg.
• Underviser på Socialpædagogernes TR-basisuddannelse.
• Underviser på MED-uddannelsen i Odense Kommune.

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem og 
hovedbestyrelsesmedlem. 

11



Caroline Frechsen

Som repræsentant i koordinati-
onsgruppen for Fagligt selskab om 
mennesker med fysiske og psykiske 
funktionsnedsættelser i boenheder 
vil jeg være med til at sætte fokus 
på faglige temaer og aktivt gå ind i 
dialoger og debatter herom – både 
i Socialpædagogerne og på arbejds-
pladsen.
 Jeg er optaget af, at Socialpæ-
dagoger tager del og ejerskab i 
udvikling og omstruktureringer, som 
vi ser rigtig mange steder. Vi har en 

forpligtigelse til at sikre ”vores plads” med fagligt velbegrundede 
argumenter. 

• 31 år. 
• Uddannet som pædagog i 2009.
•  Arbejder på Kollegiet Rytterkasernen (§85-botilbud for mennesker 

med medfødte hjerneskader), Ældre- og Handicapforvaltningen, 
Odense Kommune.

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem og fanebærer

Tina Frydenlund

Jeg vil gerne fortsat bidrage til, at 
Kreds Lillebælt får en god og solid 
bestyrelse, der kan træffe de rigtige 
valg og sikre, at vores nuværende og 
kommende kolleger har en fagfor-
ening i verdensklasse.
 Tillidsrepræsentanterne har en 
central rolle på arbejdspladserne. 
Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter 
med at klæde dem på til opgaven 
med at sparre med ledelsen, sikre 
overholdelse af overenskomster og 
arbejdstidsregler og præge udviklin-
gen på arbejdspladsen.

 I en tid, hvor sparekniven bliver svunget mange steder, er det 
vigtigt, at det enkelte medlem kan få den rette hjælp og føler sig 
tryg hos Socialpædagogerne. Vi skal være der for medlemmerne og 
ikke omvendt.
 Kreds Lillebælt skal fortsat agere som en moderne fagforening. 
Vi skal være tæt på medlemmerne, møde dem, hvor de er, og samti-
dig værne om de dyder, vi er opstået af: fællesskab og solidaritet.

• 43 år.
• Uddannet som pædagog i 2003.
• Ansat i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Region Syddanmark.
• Tillidsrepræsentant siden 2008.
• Udpeget som suppleant til fællesMED-udvalget for Psykiatrien. 
• Suppleant til hovedudvalget i Region Syddanmark.
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 2010.

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem.

Bente Klausen 

I år er det tiåret for kommunesam-
menlægningen. Kommunalreformen 
og den stramme økonomistyring, 
som kommunerne fortsat er udsat 
for, har stor indflydelse på både 
vores arbejdsvilkår og den nedsatte 
støtte til borgerne.
 Vi har som fagpersonale, der 
kender borgernes muligheder og 
begrænsninger, en særlig forpligti-
gelse til at bringe den viden i politisk 
spil – som modtræk til regeringens 
regnearks-tyranni.

 Socialpædagogernes hverdag er presset til bristepunktet – med 
flere eksempler på udbrændthed – på grund af konstante krav om 
forandringer, omstillinger og fleksibilitet, som ikke bliver modsva-
ret af den nødvendige kompetenceudvikling.
 Borgergruppen, der skal serviceres, bliver mere og mere kom-
pleks med sammensatte personlige udfordringer både psykisk og 
socialt. Samtidig er der fra ledelsesside en højere grad af topstyring 
og mindre personaleinddragelse. 
 Derfor er det vigtigt, at både tillids- og arbejdsmiljørepræsen-
tanter offensivt udnytter de formelle muligheder for indflydelse på 
tiltag, det kan højne trivslen og det psykiske arbejdsmiljø.
 Også arbejdsmiljørepræsentanterne skal rustes til opgaven for at 
kunne blive aktive medspillere, når ændringer skal gennemføres i 
forhold til arbejdets tilrettelæggelse.
 Jeg vil være en aktiv ambassadør ved at italesætte den indsigt og 
viden, mine kolleger og jeg har fået via det daglige arbejde, så den 
bliver bragt i spil i kredsbestyrelsen. Jeg vil især lægge vægt på, at 
der afsættes ressourcer til rettidig kompetenceudvikling for alle. 
Ellers vil frustrationer fortsætte med stress og sygemeldinger til 
følge.

• 61 år.
• Uddannet som socialpædagog i 1992.
• Hjemmevejleder i Vejle Kommune.
• Tillidsrepræsentant med 20 års erfaring.
• Medlem af fagMED- og hovedudvalget i Vejle Kommune.
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 2009.

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem.

Jesper Leschly Pedersen

Mine grunde til at opstille er ønsket 
om en stærk fagforening, der bygger 
på medlemmernes behov og ønsker.
 Vi skal forsat kæmpe for at synlig-
gøre de arbejdsområder hvor vi har 
en berettiget plads, f.eks. demensom-
rådet, ældreområdet og behandlings-
psykiatrien.
 Inden længe begynder forhandlin-
gerne om Overenskomst 2018, hvor 
en relevant lønudvikling må være et 
krav. Et nyt element er selvvalg, som 
muliggør et selvstændigt valg ud fra 

den enkeltes behov, og hvor man befinder sig i livet. Samtidig skal 
vi sikres forsvarlige arbejdspladser med minimumsbemandinger og 
aldrig alenearbejde. Bemandinger, som er tilpasset de mennesker, 
vi arbejder med. Ingen skal ”slås hjem” fra arbejde.
 Jeg vil forsat arbejde for en stærk, fremtidssikret og visionær 
fagforening. For en styrket indsats for arbejdsmiljø og udvikling 
samt rum for de nye arbejdsområder, der åbner sig for os. Og for en 
fagforening, hvor alle kan føle og mærke et tilhørsforhold.

• 61 år. 
•  Ansat som socialpædagog på Psykiatrisk afdeling, 

Region Syddanmark. 
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 1999.
• Formand for fagligt netværk for hospitalspædagoger. 

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 
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Torben Monberg Schiermer

I en tid, der er præget af privatise-
ring, og hvor man skal nå mere på 
kortere tid og med færre ressourcer, 
er det vigtigere end nogen sinde, at 
man har en fagbevægelse, der støtter 
op om og taler medlemmernes sag. 
 Jeg vil være med til at fastholde en 
stærk og markant fagforening, som 
er visionær og fremtidsorienteret. 
 Jeg vil arbejde for, at vores fagfor-
ening fortsat støtter op om medlem-
mernes faglige udvikling, blandt 

andet ved at de fag-faglige møder bliver tilpasset alle fagområder 
på det socialpædagogiske område. 
 Endvidere vil jeg arbejde for et velfungerende TR- og MED-system, 
der er med til at sikre vores faglighed, vores arbejdsvilkår og vores 
arbejdsmiljø.  

• 53 år.
• Uddannet som socialpædagog i 2007.
• Socialpædagog ansat i Center Døgn, Vejle Kommune.
• Tillidsrepræsentant i ni år.
• Medlem af lokalMed-udvalget i ni år.
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 2011.

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem.

Peder Staunfeldt-Larsen 

Jeg er til daglig afdelingsleder ved 
Kirkens Korshær i Svendborg og har 
en meget bred erfaring inden for de 
fleste socialpædagogiske arbejds-
områder. 
 I kredsbestyrelsen vil jeg fortsat 
arbejde for, at vi også får hvervet 
unge socialpædagoger til den 
fremtidige indsats. De unge bør lære 
værdien af solidaritet, og at fælles-
skab betaler sig. 
 Jeg ønsker ligeledes en styrket ind-

sats i forhold til marginaliserede og udsatte medborgere, så vi får 
mulighed for at præge udviklingen i socialpolitikken, så den også 
bliver til gavn for denne gruppe.
 Også familieplejeområdet, som af kommunerne bliver behand-
let lidt som et nødvendigt onde, har brug for hjælp til at blive set 
og hørt og dermed taget alvorligt, gerne med en overenskomst til 
følge.
 Disse områder vil have min særlige opmærksomhed i en ny pe-
riode som medlem af kredsbestyrelsen.

• 61 år. 
• Uddannet som socialpædagog i 1991.
• Afdelingsleder ved Kirkens Korshær i Svendborg. 
•  Formand for Socialpædagogernes netværk for socialpædagoger, 

der arbejder med marginaliserede og udstødte.
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 2005. 

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Helle Storbank

Jeg skal være din stemme i kreds-
bestyrelsen – fordi børn og-unge-
området har brug for en erfaren 
stemme. Jeg har mere end 20 års 
erfaring på området og derfor stor 
forståelse for de problemer, vi 
møder, da jeg selv oplever dem i min 
dagligdag. 
 Vi bliver presset af besparelser, der 
betyder, at kampen for vores faglig-
hed og vores arbejdsmiljø aldrig har 
været vigtigere. Derfor vil jeg arbejde 

for bedre rammer og vilkår. Både for os som individer og for vores 
arbejdspladser som helhed. 
 Jeg vil også arbejde for, at Socialpædagogerne bliver mere 
nærværende, så det bliver nemmere for det enkelte medlem at 
engagere sig i organisationen.
 Selv om jeg især brænder for børn- og ungeområdet, er jeg meget 
opmærksom på, at vi alle er under pres.

• 54 år.
• Uddannet socialpædagog.
• Arbejder på CFV i Fredericia, Region Syddanmark.
• Har været tillidsrepræsentant i 20 år.
• Udpeget til regionens fællesMED-udvalg.
• Udpeget til hovedudvalget i Region Syddanmark.
• Valgt som kongresdelegeret siden 2006. 
• Medlem af kredsens TR-udvalg siden 2007.
• Valgt til kredsbestyrelsen siden 2008. 
•  Udpeget som medlem af studieplanudvalget for  

University College Lillebælt (UCL) i Jelling.
•  Bestyrelsesmedlem i fagligt netværk for pædagoger, der arbejder 

med døve, siden 2003.

Genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem.
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Lasse Gredal

Jeg interesserer mig meget for 
arbejdsmiljø, konfliktforebyggelse og 
voldsnedtrappende kommunikation.
 På trods af mange gode initiativer 
er det min erfaring, at arbejdsmiljøet 
for mange socialpædagoger er blevet 
hårdere. Der er blevet en større sam-
menblanding af borgere med meget 
forskellige problemstillinger, hvilket 
i nogle tilfælde er med til at forrå det 
daglige arbejdsmiljø på de socialpæ-
dagogiske arbejdspladser.

 Hvis man stemmer på mig, får man en dybt engageret kollega 
ind i kredsbestyrelsen. Et medlem, som tør stille spørgsmål og vil 
være med til at en skabe forandring – især for de medlemmer, der 
arbejder med voldsomme borgere, og hvor arbejdsmiljøet er under 
pres. 
 Jeg har mange års erfaring som socialpædagog og har tidligere 
været engageret i Socialpædagogerne, både som arbejdsmiljø- og 
tillidsrepræsentant.

• 41 år. 
• Uddannet som socialpædagog i sommeren 2000.
•  Arbejder i Socialpsykiatrien Svendborg Kommune ved Botilbud 

Skovsbovej, Afd. Skovbrynet.

Opstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Christian Kjær

Mit arbejde er inden for feltet an-
bragte børn og unge i Juulskov  
Huset, hvor jeg arbejder som uuddan-
net socialpædagog.  Min interesse 
inden for den socialpædagogiske 
verden er at hjælpe børn og unge, der 
ikke naturligt har gode opvækstvil-
kår, til at få en god barndom. 
 I mit arbejde interesserer jeg 
mig meget for magtbegrebet, dvs. 
hvordan vi som pædagoger bruger 
vores magt uden at misbruge den, og 

hvordan vi giver barnet en god opvækst på trods af anbringelsen 
væk fra hjemmet. 
 Jeg er fagligt engageret i mit arbejde i Juulskov Huset, hvor jeg er 
tillidsrepræsentant og arbejder for et sundt arbejdsmiljø. Mit fokus 
er en god fordeling mellem privatliv og arbejdsliv. 
 I mit eventuelle virke i kredsbestyrelsen vil jeg arbejde for mere 
synlighed blandt både nuværende og kommende medlemmer. Som 
fagforening skal vi stå stærkt i den omskiftelige tid, som vores 
arbejdspladser er underlagt, og det gør vi kun ved at stå sammen.

• 40 år 
•  Arbejder i Juulskov Huset, Nyborg Kommune.
•  Er tillidsrepræsentant for hele Juulskov Huset.

Opstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Maria Ballard 

Det er vigtigt, at vores faglighed 
prioriteres i kommunerne, og at 
vores kompetencer bliver brugt på 
den bedste måde. 
 Vi er som socialpædagoger ofte 
usynlige, selvom vores arbejde har 
stor betydning i vores samfund og 
for de udsatte borgere. Det er vigtigt 
for mig, at vores fag ikke bliver over-
set, men respekteret, da vi støtter 
mange borgere i at komme videre.
 Vi skal også have de rigtige 

arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø, og i den foranderlige verden, 
vi lever i, skal vi hele tiden være på forkant og se på, hvordan vores 
faglighed og arbejdsmiljø kan tilpasses. 
 Vi skal være klar til omstillinger og bruge vores kompetencer til 
at skabe forandring og ikke vente på, at andre skaber vores fremtid.  

• 48 år.
• Uddannet som pædagog 1. februar 2011.
•  Hjemmevejleder (§85-borgere) og tillidsrepræsentant ved 

Briggen, Kerteminde Kommune.

Opstiller som kredsbestyrelsesmedlem.
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Ida Tanita Lykkegaard

Jeg vil gerne være de unge socialpæ-
dagogers stemme i kredsbestyrelsen. 
 Mine styrker ligger inden for 
organisering og nytænkning, og især 
mine fagpolitiske interesser rammer 
perfekt ned i dette, da jeg arbejder 
på at få et fagligt netværk for unge 
socialpædagoger i Kreds Lillebælt op 
at stå.
 Jeg har som ledig oplevet, hvordan 
man som ung, nyuddannet socialpæ-
dagog hurtigt kan falde ned mellem 

to stole, a-kassen og fagforeningen.
 Det kan nogle gange være svært at finde sit ståsted i en så stærk 
faglighed, som vi socialpædagoger har, men jeg tror, at vi kan få 
meget glæde af hinandens erfaringer. Det ville styrke os som fagfor-
ening, og specielt som kreds, hvis vi kunne få organiseret flere af de 
unge, som p.t. ikke er fagligt aktive. 
 Jeg har som deltager på Socialpædagogernes fagpolitiske uddan-
nelse fået en masse redskaber og kompetencer, som kunne komme 
godt i spil i kredsbestyrelsen, og som jeg kunne udvikle videre i 
samarbejde med de øvrige medlemmer.
 I mit arbejdsliv har jeg haft meget berøring med Odense Værkste-
derne, hvor jeg har arbejdet med gruppen voksne udviklingshæm-
mede, og gennem dette arbejde har jeg også fået smag for organise-
ring og arbejdsmiljø. Det er noget, der står mig meget nært, og som 
jeg mener er en af grundpillerne i det socialpædagogiske arbejde. 

• 28 år.
• Uddannet socialpædagog januar 2015 i Odense.
• Er p.t. sygemeldt 
•  Deltager på første hold på Socialpædagogernes fagpolitiske  

uddannelse.

Opstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Anne Mette Storgaard Mikkelsen

Jeg brænder for at bidrage aktivt i 
det mangfoldige, vigtige og omfat-
tende arbejde, der udføres i kreds-
bestyrelsen. Et par af mine vigtigste 
mærkesager er:
 Psykisk arbejdsmiljø, trivsel på 
arbejdspladsen og forebyggelse af 
vold har i mine mange erhvervsaktive 
år altid været en hjertesag for mig. 
Det er vigtigt i en tid med ”ressource-
tilpasning” via dialog med arbejds-
giverne at holde fokus på, at de 

ressourcer, der bruges forebyggende på vores område, vil komme 
mangefold tilbage i form af blandt andet et betydeligt lavere 
sygefravær, som igen har uvurderlig positiv effekt på udførelsen af 
arbejdspladsens opgaver.
 Fokus på dialogen om betydningen af det faglige fællesskab. Her-
igennem sikrer vi, at der skabes den nødvendige viden om Socialpæ-
dagogernes store betydning og indflydelse. Det skulle blandt andet 
meget gerne resultere i, at endnu flere prioriterer medlemskab af 
Socialpædagogerne. Vores fagforening er visionær, og jeg vil aktivt 
bidrage til, at Socialpædagogerne forbliver stærk og markant.
 Socialpædagogerne i fremtiden. Jeg vil ved at bringe jeres 
synspunkter og holdninger ind i dialogen gøre mit til at sikre, at de 
faglige pejlemærker bliver så nærværende som muligt for os alle.

Mette Rahbek 

Jeg er pædagogstuderende i Odense 
og har været aktiv i PLS (Pædagogstu-
derendes Landssammenslutning) si-
den april 2015. Derudover er jeg 
PLS-repræsentant i Kreds Lillebælts 
bestyrelse og deltog i sidste kongres, 
både som PLS-repræsentant og som 
en del af Kreds Lillebælts delegation.
 Inden længe er jeg færdiguddan-
net, men ønsker stadig at bidrage til 
arbejdet i kredsbestyrelsen og sætte 
et fortsat fokus på pædagoguddan-

nelsen, nyuddannede pædagoger, arbejdsmiljø samt børn og unge i 
udsatte positioner. 
 Hvis du stemmer på mig, får du et bestyrelsesmedlem, der aktivt 
og engageret vil fortsætte arbejdet med at styrke kredsens faglig-
hed og fællesskab samt yderligere udbrede kendskabet til vores 
traditionsbundne og stærke fagforening, både blandt kommende 
og nuværende medlemmer. 
 Det er vigtigt at fortsætte arbejdet med at gøre Socialpæda-
gogerne synlig på pædagoguddannelsen og få den danske model 
tilbage i de unges bevidsthed. 

• 41 år.
• Pædagogstuderende i Odense.
•  Vikar på Særforanstaltning Lindegården, Odense Kommune  

siden februar 2016.
• PLS-repræsentant i Kreds Lillebælts kredsbestyrelse.
• Valgt til Campusrådets bestyrelse på University College Lillebælt.
•  Valgt til Studenterrådets bestyrelse på UCL og  

studenterrepræsentant i UCL’s bestyrelse.
•  Medlem af Uddannelsesudvalget, Referencegruppen og  

Akkrediteringsudvalget på UCL.

Opstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 

Alle kandidater, der stiller op til kredsbestyrelsen, stiller  
samtidig automatisk op til kongresdelegationen.

 Hvis du stemmer på mig, får du et engageret og aktivt medlem af 
kredsbestyrelsen, der qua mine mange erhvervsaktive år har bred 
erfaring, som selvfølgelig anvendes i aktiv dialog.

• 53 år.
• Uddannet som pædagog i 1987.
•  Socialpædagog ved Bofællesskabet, Ullerupdalvej 90-96,  

Fredericia Kommune.
•  Valgt som suppleant til kredsbestyrelsen i 2015.  

Har tidligere været medlem af kredsbestyrelsen i perioder.
•  Har deltaget i alle forbundskongresser som kongresdelegeret 

siden 2006.

Opstiller som kredsbestyrelsesmedlem. 
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Jens Jørgen Carstensen

Mit hovedfokus som tillidsrepræsentant er 
arbejdsmiljøet. Jeg vil gerne genvælges til 
kongresdelegationen, fordi jeg her har mu-
lighed for at præge de fagpolitiske strømnin-
ger i Socialpædagogerne.

• 57 år.
• Uddannet socialpædagog i Aarhus, 1988.
•  Arbejder i Specialcenter for Unge og 

Voksne, afd. Kompasrosen 
(Region Syddanmark).

• Tillidsrepræsentant siden 2009. 
• Valgt som kongresdelegeret siden 2013.

Genopstiller som kongresdelegeret. 

Ann Fruergaard

Vi bør fortsat kæmpe for at bevare så mange 
fuldtidsstillinger som muligt. Det er efter-
hånden skræmmende at se stillingsopslag, 
der som oftest er deltidsstillinger. Jeg ser 
det som ødelæggende for vores fag.
 Det er også vigtigt, at de studerende får 
indblik i og forståelse for, at det fagpolitiske 
arbejde er nødvendigt at støtte. Både af 
hensyn til rekrutteringen i fagbevægelsen, 
så der ikke kun sidder 50 +, men også for at vi 
kan eksistere i fremtiden, da vores vilkår og 
løn jo ikke kommer af sig selv.

• 54 år.
•  Arbejder på Handicapcenter Storebælt, 

Nyborg (Region Syddanmark) og er tillids-
repræsentant for bostederne.

•  Medlem af lokalMED- og fællesMED- 
udvalget.

• Medlem af TR-udvalget i Kreds Lillebælt. 

Genopstiller som kongresdelegeret.

Ulla Øllgaard Jensen

Jeg vil arbejde for, at vi får et arbejdsliv, 
hvor vi kan blive ved i mange år med mindst 
mulig fysisk og psykisk nedslidning.
 Jeg vil have fokus på en stærk faglighed og 
undgå forråelse.
 Det er vigtigt, at vi på døgnområdet har 
arbejdstider, så der også er plads til familie- 
og fritidsliv.

• 48 år.
•  Pædagog ved Bo Vejle  

(voksne udviklingshæmmede).
• Valgt som kongresdelegeret siden 2007.

Genopstiller som kongresdelegeret. 

Lisbeth Kaalby

Jeg opstiller til kongresdelegationen for at 
få indflydelse på, hvordan fremtidens Social-
pædagogerne skal se ud, både fagpolitisk og 
socialpædagogisk. 
 Som ansat i socialpsykiatrien i en stor 
kommune kan jeg se, hvordan socialpædago-
ger i en sparetid bliver presset på faglighe-
den og ofte erstattet af sundhedsfaglige 
medarbejdere. 
 Jeg vil gerne udfordre arbejdstidsreglerne, 
diskutere medlemskab for os, der har valgt 
at være løst ansatte, samt være med til at 
synligøre, hvorfor det også i fremtiden er 
vigtigt at ansætte socialpædagoger.

• 55 år.
• Tidligere tillidsrepræsentant i 13 år.
• Valgt som kongresdelegeret siden 2011.

Genopstiller som kongresdelegeret. 

Didde Lyneborg 

Mens jeg var på arbejdsmarkedet, var jeg 
familieplejer. Det medførte, at jeg blev 
formand for familieplejerne i kredsen og 
yderligere i Landsudvalget. 
 Min store interesse er stadig familieple-
jerne og deres fremtid. 
 Min interesse for seniorernes velbefin-
dende udmønter sig i den daglige kontakt 
med dem. Det er mig magtpåliggende at 
repræsentere seniorerne i vores kreds på 
kongressen, da cirka 10 procent af alle med-
lemmer er seniorer.

• 70 år. 
•  Formand for Seniorsektionen i  

Kreds Lillebælt på niende år.
•  Talskvinde for de 10 kredses seniorsektio-

ner i Socialpædagogerne på tredje år. 
• Valgt som kongresdelegeret siden 2011. 

Genopstiller som kongresdelegeret.

Lis Nielsen

Fagpolitisk er jeg bredt interesseret, men 
overenskomster, medlemsdemokrati og etik 
fylder mest.
 Jeg har deltaget i Socialpædagogernes 
kongresser siden 2003 og sidder i Etisk 
udvalg på tredje år. Det giver god mening 
at være en del af kongresbeslutningerne og 
dermed bidrage til sammenhængen i Social-
pædagogernes faglige arbejde.

• 58 år.
•  Hjemmevejleder, ansat ved Forløb med-

født hjerneskade Nord, Odense Kommune.

Genopstiller som kongresdelegeret. 

Holger Torp

Lederarbejdet er et af mine naturlige fagpo-
litiske interesseområder, og jeg finder det 
vigtigt, at lederne er medlemmer af samme 
fagforening som alle andre socialpædago-
ger.
 Arbejdsmiljøet har også min store interes-
se, da et godt arbejdsmiljø er alfa og omega 
for alles trivsel på og omkring arbejdsplad-
sen.

• 52 år. 
• Uddannet socialpædagog i Odense, 1992. 
•  Centerleder for Længerevarende Botilbud, 

Fredericia Kommune.
•  Formand for Ledersektionen i Kreds 

Lillebælt og kredsens repræsentant i 
Landslederudvalget.

• Valgt som kongresdelegeret siden 2009. 

Genopstiller som kongresdelegeret. 

Anne-Dorthe Tuemose

Jeg genopstiller til kongresdelegationen, 
fordi det interesserer mig, hvordan vores 
faglige organisation udvikler sig i fremtiden.
 VI skal have fokus på en konstant udvik-
ling af vores faglighed samt på de områder, 
vi kan mestre med vores faglighed.
 Vi skal finde ud af, hvordan vi skaber ople-
velse af nærhed i en centraliseret verden, så 
man oplever sin fagforening som nærvæ-
rende, selvom kredskontoret er langt væk. 
 Tillidsrepræsentanternes vilkår bliver 
væsentligt forringet i disse år. Vi skal finde 
ud af, hvad vi kan gøre for at ændre dette.

• 54 år.
•  Pædagog og tillidsrepræsentant på  

Skansebakken gennem 10 år.
•  Næstformand i fagMED-udvalg Voksen, 

Vejle Kommune.
•  Medlem af kredsbestyrelsen i perioden 

2009-2015. 

Genopstiller som kongresdelegeret. 
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Stine Wittrup

Jeg genopstiller som kongresdelegeret, efter 
at jeg sidste år deltog for første gang. Her 
bragte jeg et forslag om sammenlægning 
af Socialpædagogerne og BUPL med til kon-
gressen. Det blev desværre ikke vedtaget. 
 Jeg har ikke planer om at genfremsætte 
forslaget ved den kommende kongres,  
men har ikke opgivet tanken om én stærk 
fagforening for pædagogerne i Danmark. 
I mellemtiden vil jeg gerne bidrage til debat-
ten om, hvordan vi styrker løn- og ansæt-
telsesforhold for medlemmerne af Socialpæ-
dagogerne.

• 48 år.
• Familiebehandler i Odense Kommune. 
•  Tillidsrepræsentant i Sundhed og  

Forebyggelse for pædagoger ansat under 
PFF-overenskomsten (Pædagogernes 
ForhandlingsFællesskab). Desuden  
fællestillidsrepræsentant for denne 
gruppe i Odense Kommune.

Genopstiller som kongresdelegeret. 

Hanne Skovsbjerg  
Bertelsen

Jeg opstiller til kongresdelegationen for at 
få indflydelse på, hvordan fremtidens vilkår 
skal være for socialpædagoger. Jeg vil gerne 
være med til at definere vores fag.
 Min store interesse er det psykiske ar-
bejdsmiljø. Jeg er ansat i en institution med 
200 ansatte og taler derfor med mange so-
cialpædagoger. Her møder jeg kolleger, der 
er pressede på fagligheden. Mange ønsker 
større balance mellem den tid, der bruges på 
dokumentation, og tiden, hvor vi er sammen 
med de borgere, hvis livsglæde og livskvali-
tet vi er ansat til at fremme. 
 Sidst, men ikke mindst vil jeg gerne være 
med til at synliggøre, hvorfor det også i 
fremtiden er vigtigt at ansætte socialpæda-
goger.

• 58 år. 
• Uddannet som pædagog i 1997.
•  Arbejder som socialpædagog ved Bo- og 

Aktivitetstilbuddet Postens Vej,  
Vejle Kommune. 

• Har været tillidsrepræsentant siden 2003.

Opstiller som kongresdelegeret 

Jane Green Bræmhøj

Min fagpolitiske interesse er lige vilkår for 
alle medarbejdere, da det medvirker til 
bedre trivsel og større arbejdsglæde. Jeg vil 
gerne arbejde for, at vi som medarbejdere 
bliver hørt på arbejdspladsen og i vores 
MED-struktur.
 Som aktiv i MED-sammenhæng mener 
jeg at have en reel mulighed for at præge 
organisationen. MED-strukturen er vigtig 
og ikke mindst arbejdet med at få den til at 
fungere, så den ikke blot er en ”bog”, som 
ingen forholder sig til.
 Jeg er god til at se hele vejen rundt om 
de problemer, vi står i, og at få ledelsen til 
at være lydhør og derved skabe indflydelse. 
Det er vigtigt, at medlemmerne føler, at de 
bliver hørt og taget alvorligt. Jeg brænder 
for at være med til at skabe gode arbejds-
forhold for medlemmerne og give lederne 
indsigt i forholdene. 
 Jeg stiller op som kongresdelegeret for 
også at kunne bidrage med de lokale fagpoli-
tiske interesser, udfordringer og løsningsfor-
slag i et større perspektiv og kunne bidrage 
med min viden og erfaring i kongresdelega-
tionen. 

• 52 år
•  Ansat i Socialpsykiatrien, Assens  

kommune, i ni år. 
• Har været tillidsrepræsentant i seks år. 
•  Næstformand i lokalMED- og fællesMED-

udvalget samt medlem af hovedudvalget.

Opstiller som kongresdelegeret. 

Connie Dreyer

Mine fagpolitiske interesser er bedre lønfor-
hold og bedre arbejdsvilkår for familiepleje-
området.
 Min begrundelse for at opstille er et ønske 
om at få råbt politikere og andre, som er 
involveret i familieplejerne arbejdsvilkår og 
de problemstillinger, vi i øvrigt slås med i 
den virkelige verden, op.

• 61 år.
• Uddannet socialpædagog og familieplejer.

Opstiller som kongresdelegeret. 

Sanne Kryger Falden

Mit fagpolitiske interesseområde er arbejds-
miljøet og den socialpædagogske faglighed, 
især bedre arbejdsforhold i socialpsykia-
trien og på døgnområdet.
 Vi skal være på arbejdsmarkedet i rigtig 
mange år, og derfor et det vigtigt med et 
sundt og solidt arbejdsmiljø, hvor trivsel 
og  faglighed er i højsædet. Især i arbejdet 
med udsatte borgere, hvor ens arbejdsmiljø 
hurtigt kan blive præget af voldsom adfærd 
fra frustrerede borgere.
 Det er ligeledes vigtigt, at lønnen afspej-
ler det arbejde, man udfører. Jeg ser gerne, 
at der arbejdes på, at man kan stige i løn 
også efter 10 år. Især da mange kommuner 
og regioner har sparekniven fremme, og de 
lokale lønforhandlinger til tider drukner 
i  spareforslag.
 Jeg vil gerne bidrage til, at vi får en stærk 
og synlig fagforening, der er tæt på sine 
medlemmer, og ligeledes bidrage til den 
faglige debat og udvikling.

• 37 år.
• Uddannet socialpædagog i 2004. 
•  Arbejder ved De Socialpsykiatriske  

Botilbud, Middelfart Kommune.
• Har været tillidsrepræsentant i otte år.
•  Har været medlem af LokalMED-udvalget  

i otte år.
•  Har været medlem af kredsens TR-udvalg 

siden 2013.

Opstiller som kongresdelegeret. 

Christina Olsen

Mit fagpolitiske interesseområde er arbejds-
miljø og socialpædagogisk faglighed. Det 
har stor betydning for os alle, uanset om 
man er leder eller medarbejder.
 Vi skal alle arbejde i mange år, siden efter-
lønnen blev afskaffet. Mange socialpædago-
ger skal arbejde, til de er 72 år, og vi har kun 
os selv som ”redskab” og ”værktøjskasse”. 
Derfor er det vigtigt, at der er fokus på et 
godt arbejdsmiljø med høj trivsel.
 Vi lever i en tid, hvor kommunerne tænker 
i stordrift og udlicitering. Det betyder, at 
vi bliver lagt sammen til større områder og 
organisationer, og nogle tilbud bliver endda 
lukket helt ned.
 Det kræver, at vi har et sundt og stærkt 
arbejdsmiljø, og at både ledere og medar-
bejdere er godt fagligt uddannede, så vi 
er de bedste til at varetage de fremtidige 
socialpædagogiske arbejdsopgaver.

• 52 år.
• Uddannet socialpædagog i 1996.
•  Arbejder i BO & AKTIV, Afd. Egeparken, 

Faaborg-Midtfyn Kommune.
• Tillidsrepræsentant siden 1998.
•  Næstformand i lokalMED-udvalget og 

medlem af hovedudvalget siden 2009.
•  Medlem af Kommunalpolitisk udvalg 

siden 2009.

Opstiller som kongresdelegeret.
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Sneda Bach Jørgensen

Sagsbehandler i  

a-kassen

Maibritt Kirk Kjær

Jobkonsulent

Maria Krogh 

Jobkonsulent

Hanne Ellegaard 

Kredsformand 

Ansvarlig for tillids-

repræsentanter, overenskomster og 

løn, ledere og mellemledere, seniorer, 

arbejdsmarkedspolitik, kontakt til LO.

Poul Erik Pedersen 

Faglig sekretær 

Ansvarlig for uddannel-

se, arbejdsmiljø og arbejdsmiljørepræ-

sentanter, MED-udvalg, familieplejere, 

socialpolitik.

Gitte Primdahl 

Kontorleder

Ansvarlig for den 

daglige administrative drift, persona-

leledelse, ledersektion, seniorudvalg, 

dispensationer. 

Bjarne Skygge Jensen 

Faglig konsulent 

Sygdom og afsked, 

arbejdsmiljørepræsentanter, løn, 

arbejdstid, overenskomster.

Karsten Esbjerg

Faglig konsulent 

Sygdom og afsked, løn, 

arbejdstid, overenskomster, ledere og 

mellemledere.

Lis Svanberg 

Faglig konsulent 

Løn, arbejdstid, over-

enskomster, ledere og mellemledere, 

konkurssager og afsked.

Jens Sørensen 

Faglig konsulent 

Løn, arbejdstid, over-

enskomster, TR-struktur og -vilkår, OAO, 

MED-udvalg, opholdssteder.

Maj-Britt Kjærgaard  

Faglig konsulent 

Projektkoordinator, 

herunder kommunikation, sociale 

medier og hjemmeside. Sygdom, løn, 

arbejdstid, overenskomster, familie-

plejere.

Jacob Hansen

Faglig konsulent

Løn, arbejdstid, 

overenskomster, lærere, det statslige 

område. 

Anja Grøndal 

Kaspersen

Kontorassistent 

og receptionist

Lone Thomhav

Kontorassistent og 

receptionist

Marianne Damkjær 

Kontorassistent og 

receptionist

Sonja Lynge

”Husfe”/ 

serviceassistent

Bent E. Andersen

Pedel

Kredskontoret – vi er der for dig

KONTAKT OS

Du er altid velkommen hos

Socialpædagogerne Lillebælt

Danmarksgade 16, 5000 Odense C

Tlf. 72 48 64 00

E-mail: lillebaelt@sl.dk

www.sl.dk/lillebælt

Kredsformand Hanne Ellegaard 

kan kontaktes på tlf. 40 86 68 54.

A-kassen kontaktes på 

tlf. 72 48 60 10.

Jobformidlingen kontaktes på 

tlf. 72 48 69 57.

Gå ikke forgæves til dit kreds-

kontor efter råd og vejledning. 

Ring og bestil tid til en samtale.

Åbningstider
Mandag – onsdag 09.30 – 15.00
Torsdag  13.00 – 16.00
Fredag  09.30 – 13.00

Middagslukket mandag – onsdag 
12.30 – 13.00

A-kassens telefontider 
Mandag – onsdag 09.00 – 15.00
Torsdag  09.00 – 17.00
Fredag  09.00 – 13.00
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SOCIALPÆDAGOGEN LILLEBÆLT UDSENDES PR. MAIL. HUSK AT GIVE OS BESKED, HVIS DU FÅR NY MAILADRESSE.
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AKTIVITETER I KREDSEN AKTIVITETER I KREDSEN AKTIVITETER I KREDSEN

TR, AMR OG LEDERE

Temadag
– Med Svend Brinkmann og 

Pelle Korsbæk Sørensen

Torsdag 14. december kl. 9.00-14.00.

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 

Odense.

TEMAMØDER I A-KASSEN

Uopfordret jobsøgning
– Jobsøgning uden begrænsninger
Tirsdag 19. september kl. 9.30-11.30.

Danmarksgade 16, Odense.

Bliv skarp på dine kompetencer
– Kompetenceafklaring
Mandag 25. september kl. 9.00-14.00.

Danmarksgade 16, Odense.

Webinar – Afskediget og hvad så?
Torsdag 28. september kl. 10.00-11.00.

JUL i KREDS LILLEBÆLT

Juletræsfest i Brejning
Lørdag 2. december kl. 14.00-16.30.

Brejning Forsamlingshus.

J.L. Varmings Vej 1, Brejning

Juletræsfest i Odense
Søndag 3. december 

kl. 14.00-16.30.

Odin Havnepark, 

Lumbyvej 11, Odense. 

ANDRE ARRANGEMENTER

Nairobi Chamber Chorus

– Koncert med kenyansk kammerkor

Tirsdag 19. september kl. 19.00-21.00.

AOF Center Sydfyn, Vestergade 23, Svendborg.

Arr.: AOF Center Fyn og LO Sydfyn.

Læs mere om aktiviteterne, og tilmeld dig på 

www.sl.dk/lillebælt.

STILLER DU OP TIL KOMMUNAL- 
OG REGIONSVALGET? 

Hvis du er kandidat til byråd, kommunalbestyrel-

se eller regionsråd ved det kommende valg, hører 

vi meget gerne fra dig. 

I forbindelse med valget vil vi gerne holde dig 

informeret om vores synspunkter og have mulig-

hed for at være i dialog med dig. 

Kontakt Kreds Lillebælt på tlf. 72 48 64 00 eller 

pr. mail til lillebaelt@sl.dk
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