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SOCIALPÆDAGOGEN

LILLEBÆLTA P R I L  2 0 1 8  ·  1 2 .  Å R G A N G

Hanne Ellegaard,  

kredsformand

På vej mod  
en OK-løsning?

Vi har ventet længe på en overenskomstløsning, og omsider 

kom så det gennembrud i det lange forhandlingsforløb, der 

måske kan bane vejen for en løsning for alle. Det skete, da 

der natten mellem tirsdag og onsdag blev indgået forlig på 

det regionale område. 

Forbedring af reallønnen, parallel lønudvikling mellem det 

offentlige og det private, stop for forringelse af seniorord-

ningerne, lavtløns- og ligelønspuljer samt sikring af den 

retten til betalt spisepause for de medlemmer, der har den 

i dag, var de vigtigste resultater af forhandlingerne. Fagfor-

eningerne havde krævet en økonomisk ramme på 8,17 pro-

cent og fik 8,1 procent. Derfor sagde LO-forbundene og Dansk 

Socialrådgiverforening (FTF-organisation) ja til aftalen med 

Danske Regioner, mens de øvrige FTF- og AC-organisationer 

ikke ville være med. 

Det er mit håb, at disse organisationer i sidste ende tilslutter 

sig forliget, hvilket fortsat er muligt for dem. Jeg håber også, 

at spørgsmålet om lærernes arbejdstid, der skal afgøres i de 

kommunale forhandlinger, bliver løst. Ikke mindst håber jeg, 

at det flotte resultat i regionerne vil smitte af og bane vej for 

et lige så godt resultat på de øvrige områder, ikke mindst i 

kommunerne, hvor de fleste af vores medlemmer arbejder. 

Jeg ville gerne have orienteret om det endelige resultat her, 

men nyhedsbrevet skal ud nu, da vi jo gerne vil minde jer om, 

at det lige om lidt er 1. maj (se bagsiden), hvor de røde faner 

i lyset af slutspillet i overenskomstforhandlingerne, nok vil 

blafre lidt stærkere i vinden end sædvanligt. 

Det er mit håb, at vi kan fejre 1. maj på baggrund af et forlig, 

hvor der i kraft af sammenhold og vedholdenhed i vores egen 

organisation og i hele fagbevægelsen er fundet en tilfreds-

stillende løsning for alle. Men lykkes det ikke på de øvrige 

områder, skal vi bruge 1. maj til at markere, at vi ikke slår os 

til tåls med et forlis, men er klar til at tage den varslede kon-

flikt og kæmpe videre for vores rimelige og berettigede krav. 

Vi har mærket opbakningen til dette i egne rækker og i hele 

fagbevægelsen, men ikke kun det. Vi har også oplevet forstå-

else og opbakning fra befolkningen. 

Vi ønsker ikke konflikten. Hvad der end sker, satser vi på et 

resultat og helst hurtigst muligt. Vi har et stærkt ønske om 

og et stærkt fokus på, at de borgere – på vores område nogle 

af de svagest stillede borgere i samfundet – bliver berørt 

mindst muligt af en eventuel konflikt. Med disse ord vil jeg 

ønske jer alle en rigtig god – og forhåbentlig solrig og festlig 

– 1. maj.

De mange demonstranter 

foran forligsinstitutionen 

har understreget den 

brede opbakning bag 

overenskomstkravene 

og banet vejen for det 

første delforlig. 
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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

1. maj
i Socialpædagogerne Lillebælt 

Tirsdag 1. maj kl. 9.00-11.30

Danmarksgade 16, Odense.

Sammen med BUPL og DS.

Kl. 11.30 går vi til 

fælles 1. maj i Kongens Have.

Vær opmærksom på, at der også er 1. maj-arrangementer i flg. byer i kredsen: 

Vejle • Assens • Middelfart • Ringe • Rudkøbing • Svendborg • Ærøskøbing.

SENIORER

Rügen – Tysklands største ø

Mandag 21. maj – torsdag 24. maj.

ANDRE AKTIVITETER

Forebyggelse af mobning – TEMAMØDE

– Ved erhvervspsykolog Eva Gemzøe Mikkelsen

Torsdag 3. maj kl. 14.00-17.00.

Danhostel Esbjerg, Gl. Vardevej 80, Esbjerg. 

Arr. Branchefællesskabet Velfærd og Offentlig 

administration og CABI.

Læs mere om aktiviteterne, og tilmeld dig på 

Lillebaelt.sl.dk

FAGFESTIVAL I KREDS LILLEBÆLT

Følg tanken 
– lev drømmen
Dette er overskrift og motto for et nyt initiativ i Socialpæda-

gogerne Lillebælt. 

Forud for kredsens generalforsamling 24. september arran-

gerer vi på pladsen foran kredskontoret en stor fagfestival 

med præsentation, dialog, udstillinger og underholdning 

m.v.

Her vil eksperter – både i og uden for egne rækker – præsen-

tere forskellige sider af vores mangfoldige og spændende 

fag samt den faglighed, vi mestrer på de forskellige områder. 

Både de mere traditionelle som voksenhandicap, børn og 

unge og familiepleje, men også nye jobarenaer som demens- 

og psykiatriområdet. 

Der vil være præsentation af socialøkonomiske virksomhe-

der, forebyggende socialt arbejde samt frivilligområdet m.m. 

Desuden vil man dagen igennem kunne få mere at vide om 

socialpædagogerne som faglig organisation, få gode råd om 

efter- og videreuddannelse samt om job- og karrieremulighe-

der. 

Måske er du ledig og håber på at finde et nyt job. Måske er 

du i arbejde, men overvejer et jobskifte. Så handler det om at 

følge tanken – og leve drømmen ud, og her er fagfestivalen 

tænkt som den inspiration eller det lille skub, der kan hjælpe 

dig på vej. 

Fagfestivalen er både for medlemmer og ikke-medlemmer 

samt for vores uddannelsessteder, arbejdsgivere og andres 

samarbejdspartnere, der er eller vil blive inviteret. 

Når programmet er helt på plads, vil vi orientere nærmere. 

Masser af spændende oplægsholdere er fundet, bl.a. Ole Sø-

rensen (rebellen fra Langeland), og flere vil komme til. Stand-

up-komiker m.m. Anders Stjernholm vil på munter vis binde 

dagen sammen som konferencier, og Carlos Kitsch’en (social-

økonomisk virksomhed) fra Svendborg vil sørge for mad og 

drikke i løbet af dagen.

Rebellen fra Langeland 

– vil fortælle om det voksen- og 

børnepsykiatriske område.

Stand-up-komiker 

Anders Stjernholm er konferencier 

på fagfestivalen.


