
Med venlig hilsen

Hanne Ellegaard,  

kredsformand

Overenskomst 2018 
skal i hus

Selv om overenskomstfornyelsen først og fremmest er et an-

liggende for vores forbund, fylder det også meget lokalt. Det 

er afgørende, også for os i Kreds Lillebælt, at vi kommer ud af 

forhandlingerne med et godt resultat. 

Startskuddet gik i december sidste år, hvor kravene blev 

udvekslet. Samtidig blev det gjort klart, at der først kommer 

gang i forhandlingerne, når der er indledt reelle forhandlin-

ger om lærernes arbejdstidsaftale. Det har Socialpædago-

gerne og de øvrige organisationer i forhandlingsfællesska-

bet givet hinanden håndslag på. Situationen fra sidst, hvor 

lærerne blev isoleret og trynet af Kommunernes Landsfor-

ening, må ikke gentage sig.
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Noget at stå op til

Butiksjob til udviklings-
hæmmede i Vejle 
giver ekstra livsglæde 

Et nyt samarbejde mellem Bilka Vejle og Center for Beskyt-

tet Beskæftigelsen i Vejle Kommune har sikret mere end 

20 udviklingshæmmede et job. 

– Formålet er at give de udviklingshæmmede faste rammer 

og et reelt ansvar. Det er med til, at de får endnu større glæ-

de ved hverdagen, fortalte centerleder Marianne Maasbøl 

forleden til TV Syd. 

Ligeledes er der opnået historisk enighed mellem Social-

pædagogerne, FOA, BUPL og Sundhedskartellet om, at der 

skal etableres en særlig ligelønspulje som et bidrag til at 

minimere lønforskellene mellem de traditionelle mande- og  

kvindefag. Derudover bliver generelle lønstigninger, der  

sikrer reallønsfremgang for alle, det store tema. Krisen er 

ovre, og det skal kunne mærkes. 

Vi tror og håber på et godt resultat, og når det er i hus, skal 

vi i gang med at følge op lokalt. Der skal sikres lokale lønfor-

handlinger for alle vores medlemmer, hvad enten de er ansat 

i kommunerne eller i regionen. Det vil vi sætte fokus på – og 

afsætte ressourcer til, så snart Overenskomst 2018 er i hus. 

Alle skulle gerne kunne se resultater, også af de lokale løn-

forhandlinger. Men det gælder ikke mindst de områder, hvor 

vi i sidste overenskomstperiode har været særlig udfordret: 

medlemmer med høj anciennitet, PFF-gruppen, medlem-

mer ansat i særlige stillinger 

samt vores team-, afdelings- 

og centerledere, der har fået 

større arbejds- og ansvars-

områder uden en tilsvarende 

lønregulering. 

I indslaget satte TV-kanalen særligt fokus på 40-årige Alex 

Lund Andersen, der arbejder som medhjælper hos bageren 

i Bilka Vejle. 

– For mig er det guld værd at have noget at stå op til, sagde 

Alex Lund Andersen, hvis handicap skyldes, at han som 

dreng blev kørt ned af en bil, men i dag trives i sit nye job.

Flaskeafdelingen i Bilka Vejle fungerer som indslusning 

for de udviklingshæmmede, der gerne vil arbejde, men 

derfra har de mulighed for at komme videre til forskellige 

arbejdsfunktioner. 

Et lignende samarbejde eksisterer mellem Esbjerg Kom-

mune og Bilka Esbjerg, som har haft udviklingshæmmede 

ansat i over 10 år.

LØN

LIGELØN
RESULTATERFOR ALLE
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Socialpædagogen Lillebælt udsendes pr. mail. Husk at give os besked, hvis du får ny mailadresse. 
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FAGLIGT MEDLEMSMØDE

Skam er fravær af kærlighed
– Ved Anette Holmgren, DISPUK

Tirsdag 10. april kl. 17.00-20.00.
Danmarksgade 16, Odense.

LEDERE

Temadag – fælles med Kreds Sydjylland
Fredag 20. april kl. 9.00-14.30.
Severin, Skovsvinget 25, Middelfart.
I tilknytning til temadagen afholdes 
generalforsamling i Ledersektionen. 

FAMILIEPLEJERE

Voksenansvarsloven
– Ved Wencke Svensson
Mandag 9. april kl. 9.30-12.00.
Danmarksgade 16. Odense. 

SENIORER

Tirpitz-bunkeren
Tirsdag 27. februar kl. 9.00-18.00.
Busafgang fra Odense og Fredericia.

Årsmøde
Torsdag 5. april kl. 10.00-12.00.
Danmarksgade 16, Odense.

Moesgaard Museum
Torsdag 15. april kl. 9.00.
Samkørsel fra Odense.

Rügen – Tysklands største ø
Mandag 21. maj – torsdag 24. maj.

TEMAMØDER I A-KASSEN

Workshop om jobsøgning
Tirsdag 30. januar kl. 9.00-14.00.
Danmarksgade 16, Odense.

Ledig uden stress
– Få trivsel som jobsøgende
Fredag 2. februar kl. 9.30-11.30.
Danmarksgade 16, Odense. 

Uopfordret jobsøgning
– Jobsøgning uden begrænsninger
Torsdag 15. februar kl. 9.30-12.00.
Danmarksgade 16, Odense.

Workshop om jobsøgning
Mandag 19. februar kl. 9.30-14.00.
Danmarksgade 16, Odense.

IT-værksted
– Brug af jobloggen m.m.
Onsdag 21. februar kl. 9.00-11.00.
Danmarksgade 16, Odense.

Socialøkonomiske virksomheder
– Ny jobarena for socialpædagoger
Mandag 26. februar kl. 13.00-15.00.
Danmarksgade 16, Odense.

ANDRE AKTIVITETER

Fyraftensmøde om kommunikation
Onsdag 7. marts kl. 16.00-18.00.
HK’s lokaler, Lumbyvej 17, Odense.
Arr.: LO Fyn.

Læs mere om aktiviteterne, og tilmeld dig 
på Lillebaelt.sl.dk

Ny bestyrelse i arbejdstøjet 

Kredsbestyrelsen, der blev valgt på generalforsamlingen 30. 

oktober sidste år, og som tæller flere nye ansigter, er truk-

ket i arbejdstøjet og har drøftet og besluttet, hvordan vi vil 

arbejde med det, der blev vedtaget på generalforsamlingen. 

Vi er således i gang med at trække gardinerne fra i forhold til 

de vigtige opgaver, der venter i forhold til tillids- og arbejds-

miljørepræsentanter og alle medlemmer i kredsen. Vi har:

•  lagt planer for den fortsatte udmøntning af fagstrategien 

Socialpædagogerne i fremtiden. Det er sket med afsæt i et 

møde med de øvrige kredse, hvor vi har udvekslet idéer og 

hentet inspiration til nye initiativer. 

•  besluttet at forstærke og relancere arbejdsmiljøstrategien 

Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd. De gode resul-

tater, der er opnået, bl.a. via styrkelse af TRIO-samarbejdet, 

skal fastholdes, ligesom der fortsat er plads til forbedrin-

ger. 

•  besluttet at fortsætte med de faglige medlemsmøder med 

fokus på forskellige sider af faget. Det næste med titlen 

Skam er fravær af kærlighed holdes tirsdag 14. april (se ne-

denfor og på hjemmesiden).

•  søsat et nyt tiltag – en stor jobmesse, der finder sted man-

dag 24. september på kredskontorets gårdsplads i forbin-

delse med årets generalforsamling. Alle samarbejdspart-

nere og interessenter bliver inviteret indenfor i det store 

telt til oplæg, debat og boder m.m. Alt sammen med faget 

i centrum, men med særligt fokus på de nye jobarenaer og 

jobmuligheder. 

•  sat turbo på fyraftensmøder og arbejdspladsbesøg, selv 

om der i år ikke er en landsdækkende kampagne i uge 4-5. 

I januar havde vi 14 arbejdspladsbesøg i kalenderen og er 

klar til mange flere.  

Den nye kredsbestyrelse er i fuld gang med at tilrette-

lægge den faglige indsats i de kommende to år. 


