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NYHEDSBREV FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

Udsigt til konflikt

Kære tillidsrepræsentant – Her får du en særudgave af vores 

nyhedsbrev, der på de næste sider fortæller om aktiviteter 

i Socialpædagogerne Lillebælt resten af året, der er særlig  

relevante for dig og dine TR-kolleger. 

Men først vil jeg kommentere det, der fylder mest for os alle 

lige nu: Udsigten til en storkonflikt. Overenskomstforhand-

lingerne er som bekendt brudt sammen på både det statsli-

ge, det regionale og det kommunale område, og de offentlige 

ansattes organisationer har varslet konflikt, som kan træde 

i kraft 4. april.

Det er dog langtfra sikkert, at det sker. Forhandlingerne er 

overgået til forligsinstitutionen med mulighed for, at forligs-

kvinde Mette Christensen kan strikke et mæglingsforslag 

sammen. I den forbindelse kan hun udsætte konflikten to 

gange 14 dage, så den først kan træde i kraft hhv. 23. april  

eller 7. maj. Skulle det lykkes at nå frem til et mæglings-

forslag, som parterne kan acceptere, vil det blive sendt til  

afstemning blandt medlemmerne på linje med et ”alminde-

ligt” forhandlingsresultat. 

Men vi må være forberedt på konflikt, og I vil blive holdt 

løbende orienteret pr. mail, telefon, hjemmeside og 

Facebookside samt via møder, som vi indkalder til ef-

ter behov. Vi har brug for tæt kontakt og for at stå sam-

men. Det gælder alle medlemmer af Kreds Lillebælt, af 

Socialpædagogerne og også af de øvrige forbund for  

offentligt ansatte. 

Forløbet indtil nu har vist et hidtil uset sammenhold på 

tværs af faggrupper. Vi har demonstreret, at vi som en del 

af fagbevægelsen ikke bare er os selv (nok), men er en del 

af noget større. Vi har været enige om, at ingen faggruppe 

denne gang skal stå alene og dermed risikere at blive klemt 

(som det skete for lærerne i 2013). Og vi har været enige om 

de krav, vi skulle stille til arbejdsgiverne – først og fremmest 

kravet om reallønsfremgang nu, hvor den økonomiske krise 

er endelig aflyst, og efter at vi ved de seneste overenskomst-

fornyelser har udvist løntilbageholdenhed. 

Arbejdsgiverne har ikke tilnærmelsesvist imødekommet  

vores krav, så det er nu, sammenholdet skal stå sin prøve. 

Målet er i fællesskab at nå i mål med et resultat, som vi kan 

acceptere. Vi har ikke bedt om en konflikt, men vi må være 

klar til at tage den – og stå sammen om den – medmindre der 

i sidste øjeblik bliver fundet en løsning. 

Hvis strejken bliver en realitet, er cirka 10 procent af  

Socialpædagogernes medlemmer omfattet. Det betyder, 

at en række arbejdspladser landet over er udtaget til at gå 

i strejke. For Kreds Lillebælt gælder det otte arbejdspladser 

i Vejle Kommune samt fire regionale arbejdspladser og der-

med i alt 375 medlemmer. (Disse arbejdspladser er informe-

ret, inden dette nyhedsbrev sendes ud). 

Vær opmærksom på, at flere medlemmer og arbejdspladser 

kan blive berørt af konflikten, hvis arbejdsgiverne svarer 

igen med lockoutvarsler. Vi vil orientere om eventuelle lock-

outvarsler, så snart vi ved mere. 

De medlemmer (og deres tillidsrepræsentanter), der berøres 

af strejke eller lockout vil få al den opbakning og støtte fra 

forbund og kreds, som de får brug for – herunder naturligvis 

økonomisk kompensation i form af konfliktunderstøttelse. 

Vi står sammen om det her, ligesom vi har stået sammen i 

hele overenskomstforløbet – som del af noget større.

Obs

Husk, at du altid kan ringe til mig på tlf. 40 86 68 54, hvis du 

har spørgsmål eller ønsker at drøfte den aktuelle overens-

komstsituation eller andre ting, der vedrører dit hverv som 

tillidsrepræsentant – ring hellere en gang for meget end en 

gang for lidt.  

Med venlig hilsen

Hanne Ellegaard

Kredsformand og 

TR-ansvarlig



TR-møder og 
aktiviteter i 2018 
For de fleste møder og aktiviteter, som vi har planlagt for vo-

res tillidsrepræsentanter i det kommende år, er tid, sted og 

emner fastlagt. Vi vil informere dig i takt med, at de sidste 

brikker falder på plads. 

Følg også med i vores almindelige nyhedsbreve og på vores 

hjemmeside, som altid har en opdateret oversigt over TR- og 

andre aktiviteter i kredsen. 

((FOTO uden billedtekst – Temadag-arkiv1))

Socialpædagogerne i 
fremtiden
Socialpædagogerne i fremtiden er Kreds Lillebælt’s store 

projekt, der startede på kongressen  i 2010, hvor vi valgte 

Benny Andersen som forbundsformand. Formålet er, at vi i 

hele forbundet fokuserer på den socialpædagogiske faglig-

hed og arbejder på at synliggøre socialpædagogernes kom-

petencer og arbejdsområder.

I 2018 har vi flere nye projekter i støbeskeen: fagfestival og 

jobmesse, ligestilling, arbejdsmiljø og organisering. Arbejds-

miljøprojektet er ikke egentlig nyt, men en genganger set i 

lyset af, at vi på den seneste kongres besluttede at fastholde 

et særligt fokus på dette område. 

Fagfestival og jobmesse afholdes mandag 24. september, 

samme dag som kredsens generalforsamling på kredskon-

toret. Her vil vi forsøge at præsentere samtlige områder på 

det socialpædagogiske arbejdsfelt, både det private og det 

offentlige, det frivillige arbejde samt uddannelse og efter- 

og videreuddannelse. Målgruppen er både ansatte, ledige, 

studerende og de, der overvejer karriereskift. Kort sagt alle 

interesserede.

Valg af tillids-
repræsentant på din 
arbejdsplads
Alle tillidsrepræsentanter skal stille deres mandat til  

rådighed hvert andet år. Du ved formentlig, hvornår du 

har været valgt i cirka to år. Hvis du er i tvivl, så ring til dit 

kredskontor og få råd og vejledning.

Én leder – én tillidsrepræsentant

Socialpædagogernes hovedbestyrelse og kredsbestyrel-

sen har besluttet at forfølge målet om ”Én Leder – én til-

lidsrepræsentant” på hver enkelt arbejdsplads. 

Vi har drøftet dette på TR-møder og har aftalt, at vi imple-

menterer det i samarbejde med jer tillidsrepræsentanter.

Vær opmærksom på, at I ved nyvalg og genvalg får regi-

streret valget på en TR-blanket, som findes på Socialpæ-

dagogernes hjemmeside, og at blanketten bliver sendt 

ind til kredskontoret. Dette for at sikre, at formaliteterne 

i forbindelse med frikøb og deltagelse i møder i organisa-

tionen er på plads.

Mulighed for at stemme pr. brev

Socialpædagogernes hovedbestyrelse vedtog på et møde 

3. december 2015 en ny valgprocedure for valg af tillids-

repræsentanter. 

Det er en god beslutning, som betyder, at vi kan arbejde 

med andre måder at vælge tillidsrepræsentanter på, især 

muligheden for at brevstemme. Hvis I har overvejelser 

om brevafstemning på jeres arbejdsplads, skal I kontakte 

kredskontoret for at aftale nærmere.

Vi vil gerne have flere arbejdspladser, der forsøger sig 

med valg ved skriftlig afstemning. Kontakt gerne kreds-

formand Hanne Ellegaard, som også er kredsens TR-an-

svarlige. 

TILLID



TR-MØDER OG AKTIVITETER I 2018 … FTS. 

Møder i TR-grupperne
TR-gruppe Vejle

• Onsdag 16. maj kl. 10.00-16.00.

• Torsdag 30. august kl. 10.00-16.00.

•  Torsdag 6. december kl. 8.00-18.00. 

 (Temadag og julefrokost).

TR-gruppe Odense

• Torsdag 24. maj kl. 10.00-16.00.

• Tirsdag 4. september kl. 10.00-16.00.

•  Torsdag 6. december kl. 8.00-18.00. 

 (Temadag og julefrokost).

TR-gruppe Svendborg

• Torsdag 8. marts kl. 10.00-16.00.

• Tirsdag 8. maj kl. 10.00-16.00.

• Onsdag 12. september kl. 10.00-16.00.

• Torsdag 6. december kl. 8.00-18.00. 

 (Temadag og julefrokost).

TR-gruppe Nordvest – Nordfyn, Middelfart, 

Assens og Fredericia

• Onsdag 14. marts kl. 10.00-16.00.

• Tirsdag 15. maj kl. 10.00-16.00.

• Onsdag 5. september kl. 10.00-16.00.

• Torsdag 6. december kl. 8.00-18.00. 

 (Temadag og julefrokost).

TR-gruppe Sydøst – Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn, 

Nyborg og Kerteminde

• Onsdag 23. maj kl. 10.00-16.00.

• Torsdag 13. september kl. 10.00-16.00.

• Torsdag 6. december kl. 8.00-18.00. 

 (Temadag og julefrokost).

TR-gruppe Regionen

• Torsdag 15. marts kl. 10.00-16.00.

• Torsdag 17. maj kl. 10.00-16.00.

• Tirsdag 11. september kl. 10.00-16.00.

• Torsdag 6. december kl. 8.00-18.00. 

 (Temadag og julefrokost).

TR-gruppe PFF (Pædagogisk Forhandlingsfælleskab)

• Mandag 16. april kl. 10.00-16.00.

• Torsdag 14. juni kl. 10.00-16.00.

• Torsdag 20. september kl. 10.00-16.00.

• Torsdag 4. oktober kl. 10.00-16.00 

 – Generalforsamling i BUPL Fyn.

• Tirsdag 6. november kl. 10.00-16.00. 

• Torsdag 6. december kl. 9.00 – 16.00. 

Møderne afholdes som udgangspunkt på kredskontoret, 

Danmarksgade 16, Odense C. TR-gruppen PFF mødes dog hos 

BUPL, Fyn, Bornholmsgade 1, Odense. Se også indkaldelsen 

for det enkelte møde. 

Alle møder i TR-grupperne er med frikøb, medmindre vi oply-

ser andet.

Din TR-suppleant er velkommen til at deltage sammen med 

dig, men uden frikøb og med egenbetaling af kost. Supple-

anter deltager kun gratis og med frikøb, hvis du selv er for-

hindret.

Vi forventer, at du kommer eller sender din TR-suppleant, 

hvis du ikke kan deltage. Og vi vil bede dig om at melde  

afbud, hvis ingen af jer kan deltage.

Det er en god idé at notere alle datoer i din kalender og vide-

regive dem til din leder, så din arbejdsplads er forberedt på, 

at du skal have fri til at deltage i møderne.

TR-udvalget
TR-udvalget består af en tillidsrepræsentant 

fra hver TR-gruppe. Udvalget planlægger 

og følger op på årets TR-møder i samarbejde 

med et medlem af kredsbestyrelsen og den 

TR-ansvarlige i Kreds Lillebælt.



TR-MØDER OG AKTIVITETER I 2018 … FTS. 

Introkurser for nyvalgte 
tillidsrepræsentanter

Alle nyvalgte tillidsrepræsentanter vil blive inviteret til et 

introkursus, men notér allerede nu de datoer, du kan vælge 

imellem: 

• Mandag 23. april kl. 10.00-16.00.

• Tirsdag 28. august kl. 10.00-16.00.

• Onsdag 7. november kl. 10.00-16.00.

NB. Du kan først tilmelde dig forbundets basiskursus for 

tillidsrepræsentanter, når du har deltaget i et endags intro-

kursus i din kreds. Så tøv ikke med at tilmelde dig.

TR-samtaler 

Vi vil opfordre dig til at benytte dig af muligheden for en TR-

samtale i din kreds.

Du skal deltage i en TR-samtale som ny tillidsrepræsentant, 

når du har afsluttet TR- basisuddannelsen, og inden du opnår 

forhandlingskompetence.

Men derudover kan du også have gavn af en TR-samtale i ny 

og næ, efter behov.

Du kan booke en TR-samtale ved at kontakte kredsens TR-

ansvarlige, kredsformand Hanne Ellegaard på tlf. 40 86 68 54 

– eller pr. mail til hep@sl.dk.

Mini MED-møder

•  Onsdag 4. april: Sydøst.

•  Mandag 16. april. Nordvest.

•  Tirsdag 24. april: Odense, Vejle og Regionen. 

Temadage for hovedudvalgs-
medlemmer

Hvis du som tillidsrepræsentant er udpeget til at repræ-

sentere LO i et hovedudvalg i din kommune eller regionen,  

tilbyder vi følgende temadage, specielt for hovedudvalgs-

medlemmer:

• Tirsdag 10. april kl. 10.00-16.00.

• Tirsdag 20. november kl. 10.00-16.00.

I løbet af året kommer der flere tilbud for dig og dine kolle-

ger i hovedudvalgene – så følg med på hjemmesiden. 

Temadag og 
julefrokost

Vi holder fælles temadag og julefrokost for alle tillidsrepræ-

sentanter i Socialpædagogerne Lillebælt:

•  Torsdag 6. december kl. 9.30–16.00  

med efterfølgende julefrokost.

Reserver allerede dagen nu. 

Temadage for 
arbejdsmiljø-
repræsentanter 

 Kreds Lillebælt har arrangeret to temadage 

for arbejdsmiljørepræsentanterne. 

Giv venligst arbejds miljørepræsentanten på 

din arbejdsplads besked om datoerne allerede nu:

• Onsdag 25. april kl. 10.00-14.00.

• Tirsdag 27. november kl. 10.00-16.00.

Intro for 
arbejdsmiljø  -
repræsentanter

• Tirsdag 5. marts kl. 10.00-13.00.

• Onsdag 3. oktober kl. 10.00-13.00

Fra den velbesøgte 
temadag i 2017, blandt 
andet med oplæg af 
Svend Brinkmann.
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Socialpædagogen Lillebælt udsendes pr. mail. Husk at give os besked, hvis du får ny mailadresse. 
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Medlemsmøder

I årets løb afholder vi en række 

medlemsmøder og andre møder uden 

frikøb, hvor du som tillidsrepræsen-

tant med fordel kan deltage. Møderne 

afholdes i Danmarksgade 16 i Odense:

•  Tirsdag 10. april kl. 17.00-20.00. 

Fag-fagligt medlemsmøde  

– Skam er fravær af kærlighed  

– ved Anette Holmgren, DISPUK.

•  Tirsdag 17.april kl. 15.00-19.00.  

Medlemsmøde om efterløn.

•  Torsdag 31. maj kl. 17.00-20.00.  

Fag-fagligt medlemsmøde  

– Mobning  

– ved Sanne Søndergaard.

•  Tirsdag 4. september kl. 17.00-19.30. 

Medlemsmøde – PKA-pension.

•  Onsdag 3. oktober kl. 17.00-20.00. 

Fag-fagligt medlemsmøde  

– Rejsen til Oregon, 

en forandringsproces  

– ved Kitty Dencker.

Hold dig opdateret om yderligere 

medlemsmøder og arrangementer på 

lillebaelt.sl.dk. 

Årets første medlemsmøde med fokus 

på faget bliver med Anette Holmgreen 

som oplægsholder. 

Webinarer

Webinarer er digital undervisning, 

som du kan deltage i via din PC der-

hjemme eller på din arbejdsplads, i 

direkte dialog med dit kredskontor. 

Det kan handle om arbejdstid, sygdom 

eller andre emner, der er relevante for 

socialpædagoger på vores arbejds-

pladser.

Webinarerne afholdes oftest om 

formiddagen, men vi optager dem og 

lægger dem på hjemmesiden, så du 

kan se dem, når det passer dig. 

Julemarked og 
juletræsfester 

•  Onsdag 12. december – Bustur til 

julemarked på Christiania.

•  Lørdag 1. december kl. 14.30-17.00 – 

Juletræsfest i Odense, HK, Lumbyvej 

11 (Fynssiden).

•  Lørdag 1. december kl. 14.30-17.00 – 

Juletræsfest i Brejning forsamlings-

hus (Jyllandssiden).

    

Generalforsamling 
i Kreds Lillebælt

Årets generalforsamling i Kreds 

Lillebælt sætter fokus på kred-

sens arbejde og på temaet for 

Socialpædagogernes kommende 

kongres i november 2018, ”Vi 

Socialpædagogerne”. Kredsgene-

ralforsamlingen med jobmesse 

og fagfestival finder sted:

• Mandag 24. september.

Husk at bede om en arbejdsfri 

aften og evt. bytte din vagt, så 

du kan deltage og være aktiv i 

din lokale fagforening. 

Arbejdsplads-
besøg året rundt

Som forbund arbejder vi året 

rundt med organisationskam-

pagner for at fastholde og 

hverve medlemmer. Materialet 

er målrettet det enkelte medlem 

og de enkelte arbejdspladser.

Også i 2018 iværksætter vi under 

sloganet ”Styrke til at være 

noget for andre” en opmærksom-

hedskampagne, der sætter fokus 

på, at alle, der arbejder på vores 

overenskomst, er medlemmer af 

vores fagforening. I den forbin-

delse arrangerer vi arbejdsplads-

besøg, der kan understøtte dig, 

dit tillidshverv og din arbejds-

plads.

Formålet er at møde tillidsre-

præsentanten på hver enkelt 

arbejdsplads, drøfte hvad der  

rører sig på arbejdspladsen, 

svare på spørgsmål og fortælle 

om det daglige arbejde i Social-

pædagogerne Lillebælt.

Emnerne kan være mange, f.eks. 

Hvorfor være medlem af en  

fagforening?, Arbejdsmiljø, 

Voldspolitik på arbejdspladsen, 

Arbejdstid, Kompetenceudvik-

ling eller Læs din lønseddel m.m. 

Kort sagt: Som tillidsrepræ-

sentant er det dig, der vælger 

temaet, og vi stiller op.

Kontakt os, så vi kan planlægge 

besøget sammen.

Følg med på vores hjemmeside, 

og se om der er nyt for dig som tillids-

repræsentant – lillebaelt.sl.dk. 


