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Socialpædagogerne 
– det er dig og mig

24. september bliver en stor dag i Kreds Lillebælt. Hele  

dagen vil kredskontoret og de nærmeste omgivelser syde af 

aktiviteter på vores fagfestival under overskriften Følg tan-

ken – Lev drømmen. På fagfestivalen vil vi vise alle interesse-

rede og ikke mindst vores medlemmer, hvor bredt et område  

vores fag og vores faglighed spænder over. 

Her kan du få indsigt i, hvad andre kolleger arbejder med, og 

hente inspiration til dit fortsatte arbejde eller til din jobsøg-

ning, dit jobskifte, dit karrierespring og dine muligheder for 

efter- og videreuddannelse. 

Fagfestivalen er en ny satsning, som vi håber giver værdi for 

dig som medlem. På den måde tager vi forskud på temaet 

for Socialpædagogernes kongres i efteråret: Vi er Socialpæ-

dagogerne. Det bliver startskuddet på en kampagne, der 

skal afdække, hvordan vi som fagforbund bliver endnu mere 

attraktive for vores medlemmer, og hvordan vi kan styrke 

engagementet og fællesskabet – og dermed vores organisa-

tion. For Socialpædagogerne skal være for alle medlemmer. 

Socialpædagogerne er dig og mig. Vi er Socialpædagogerne.  

Med venlig hilsen

Hanne Ellegaard,  

kredsformand

Efter fagfestivalen holder vi generalforsamling i kredsen. 

Her skal vi blandt andet drøfte kongrestemaet, ligesom vi 

skal have valgt et antal suppleanter til kongresdelegationen, 

så vi kan være helt sikre på at stille fuldtalligt op på kongres-

sen i november. 

Vi håber meget, at du får lyst til at dukke op 24. september. 

Du kan læse mere om fagfestivalen på side 3, og på side 4 og 

5 informerer vi om økonomi og kongrestema, som er blandt 

emnerne på generalforsamlingen. På side 6 kan du læse om 

medlemsaktiviteterne i kredsen de næste måneder. Vi glæ-

der os til at se dig – for sammen er vi Socialpædagogerne. 

Generalforsamling 
i Kreds Lillebælt

Mandag 24. september kl. 16.00 - ca. 22.00

Indskrivning fra kl. 14.30

Danmarksgade 16, Odense 

Socialpædagogerne Lillebælt holder ordinær 

generalforsamling, jf. indkaldelse i Socialpædagogen 

nr. 10/2018.

Dagsorden

1. Velkomst ved kredsformand Hanne Ellegaard. 

2.  Hilsen fra Forretningsudvalget ved forbunds-

kasserer Michael Madsen. 

3. Formalia.

 a. Valg af dirigenter.

 b. Valg af referenter.

 c. Valg af stemmetællere.

4. Formanden har ordet.

5.  Kredsens regnskab 2017 ved kredskasserer  

Roger Lundberg.

6. Indkomne forslag.

7.  Kredsens budget 2019 ved kredskasserer  

Roger Lundberg.

8. Kongres 2018. 

9.  Suppleringsvalg af suppleanter til kongres-

delegationen.

10. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam-

lingen, skal være kredsbestyrelsen i hænde senest 

10 dage før, dvs. fredag 14. september kl. 8.00, og 

være forsynet med medlemsnummer (CPR-nr.) og 

underskrift.

Alle medlemmer af Socialpædagogerne Lillebælt kan 

stille op til suppleantposterne helt frem til valghand-

lingen (jf. dagsordenens punkt 9). 

Hvis du har problemer med transport til og fra  

generalforsamlingen, så kontakt kredskontoret.

Tilmelding til spisning i forbindelse med 

generalforsamlingen til kredskontoret senest 

onsdag 19. september på www.sl.dk/lillebælt 

eller tlf. 72 48 64 00.



FAGFESTIVAL 

Følg tanken 
– Lev drømmen 

Mandag 24. september kl. 10.00 - 14.30, 

Danmarksgade 16, Odense

På fagfestivalen breder vi hele viften af socialpædagogiske 

områder ud – store og små, veletablerede og nye. Vi gør det 

for at vise alle interesserede deltagere, hvor stort og bredt 

et arbejdsfelt, vi spænder over, og hvor mange steder vores 

faglighed kan bringes i spil. 

Men vi gør det ikke mindst for, at du kan lade dig inspirere 

i forhold til de mange forskellige jobmuligheder på vores 

fagområde. Hvor er de nye jobmuligheder? – Hvilke faglige 

udviklingsmuligheder ligger for dine fødder? – Hvilke karri-

eremuligheder er der, hvis du overvejer et jobmæssigt spor-

skifte?

På fagfestivalen forsøger vi at give et så mangfoldigt billede 

og præsentere så mange fagområder som muligt: voksenhan-

dicap, børn og unge, familiepleje, private opholdssteder, æl-

dre og demente, forebyggelse og dagbehandling, senhjerne-

skader og neuropædagogik, børne- og voksenpsykiatri m.m. 

Dagen igennem har du mulighed for at møde repræsentanter 

for de forskellige områder og blive klogere på, hvad der rører 

sig på de pågældende arbejdspladser. 

Også University College Lillebælt (UCL) er repræsenteret og 

kan give dig aktuel information om pædagoguddannelsen og 

om mulighederne for efter- og videreuddannelse. 

Fagforening og A-kasse vil naturligvis også være til stede – 

klar til dialog om de mange medlemsfordele og ikke mindst 

give gode råd om dine job- og karrieremuligheder. Desuden 

er pensionsselskabet PKA klar med tilbud om at gå din pen-

sionsopsparing efter i sømmene. 

OPLÆG OG DEBAT – FASTE PROGRAMPUNKTER

Samtale og dialog er i centrum for fagfestivalen, men derud-

over har vi lagt et program, hvor repræsentanter fra nogle 

af fagområderne kommer med et kort oplæg (5-10 minutter) 

med mulighed for efterfølgende spørgsmål og debat: 

Kl. 10.30

Forebyggelse af vold på jobbet

Tommy Neesgaard, centerleder på Udviklingscentret  

De to gårde i Vejle.

Om et pilotforløb i samarbejde med Socialstyrelsen om de 

nye nationale retningslinjer vedrørende forebyggelse af 

vold.

Kl. 11.00

Rollen som mentor 

Morten Bundgaard Fredsted, Afsnitsleder for Unge på vej, 

mentorområdet, Jobcenter Vejle.

Om, hvad der er interessant ved dette område, og hvordan 

det adskiller sig fra at arbejde på en døgninstitution, men 

samtidig gøre brug af nogle af de samme kompetencer.

Kl. 13.00

Carlos Kitsch’en

Søren Carlos Rasmussen, Carlos’ Kitsch’en.

Om at drive en socialøkonomisk virksomhed, succeshistori-

erne, udfordringerne og meget andet.

Kl. 13.30

Psykiatri på en anden måde

Ole Sørensen, ”Rebellen fra Langeland”.

Om voksenpsykiatri, de gode historier og udfordringerne. Be-

tydningen af relationsarbejdet, og hvor går grænsen?

DET KAN DU OGSÅ OPLEVE

Der bliver ikke kun noget for hjernevindingerne på fagfesti-

valen. Stand-up-komiker Anders Stjernholm sørger for, at der 

er også er vitaminer til lattermusklerne, og binder det omfat-

tende program sammen. 

Du skal heller ikke sulte på fagfestivalen. Carlos’ Kitsch’en 

tager sig af forplejningen. 

Vi håber at se dig til fagfestival – og du er meget velkommen 

til at blive og deltage i den efterfølgende generalforsamling 

i din fagforening. 

Kom til FAGFESTIVAL i Kreds Lillebælt 
Mandag 24. september 
kl. 10.00 – 14.30, 
DANMARKSGADE 16, 
Odense C
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Psykiatri på
en anden måde
– mød Rebellen
fra Langeland

VOKSENHANDICAP

BØRN OG UNGE

PRIVATE OPHOLDSSTEDER

ÆLDRE OG DEMENTE

FOREBYGGELSE
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HVAD SKAL VI 
MED SOCIAL-
PÆDAGOGERNE?

– sørger for forplejning og fortæller om 
at være socialøkonomisk virksomhed

Inspiration til jobsøgning – jobskifte – uddannelse  – karriere

Professionelle og frivillige

Stand-up-komiker
Anders Stjernholm 

– binder det hele sammen

Uddannelse 
– til hvad og
hvordan? 

Hvor er de nye 
jobarenaer?
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Vind en
iPad!

Følg tanken ...

Anders Stjernholm 

Stand-up-komiker. 

Ole Sørensen 

Rebellen fra Langeland. 



Erklæring fra 
Socialpædagogerne Lillebælts 
kritiske revisor 

Som generalforsamlingsvalgt kritisk revisor i SL Kreds  

Lillebælt har jeg foretaget en gennemgang af årsregnska-

bet for året 2017.

Den kritiske revision af årsregnskabet er foretaget i 

overensstemmelse med ”Internt organisationscirkulære  

nr. 5” og har omfattet en budgetkontrol af årsregnskabet. 

Væsentlige budgetafvigelser er drøftet med kredskonto-

ret. Det er påset, at kredsbestyrelsen har behandlet bud-

getafvigelserne. 

I mødet vedrørende kritisk revision, hvor kontorleder, 

kasserer og kritisk revisor deltog, er det drøftet, at der 

efter godkendelse i kredsbestyrelsen er overflyttet bud-

getmidler til Socialpædagogerne i fremtiden. 

I udgifter til det organisatoriske område er der et større 

forbrug til generalforsamling. Dette er begrundet i ekstra 

udgifter til udarbejdelse af virksomhedsrapport og gene-

ralforsamlingsblad. 

Ved gennemgangen af årsregnskabet har jeg endvidere 

kontrolleret, at kredsen efter min opfattelse anvender 

de økonomiske midler i overensstemmelse med Social-

pædagogernes Landsforbunds formålsparagraf. 

Den kritiske revision har ikke givet anledning 

til bemærkninger. 

Odense, 14. marts 2018

Tommy Neesgaard 

Kritisk revisor

Budget 2017  Resultat 2017 Budget 2018

INDTÆGTER

Kontingent 9.300.000 9.276.000 9.300.000

Akutfond 1.000.000 1.020.600 1.000.000

Socialpædagogerne i fremtiden 469.500 465.440 469.500

Renter 3.000

INDTÆGTER I ALT 10.769.500 10.762.040 10.772.500

UDGIFTER

Fagligt område Budget 2017  Resultat 2017 Budget 2018

Løn og ansættelsesforhold 220.000 214.590 250.000

Arbejdsforhold i øvrigt 45.000 33.701 45.000

TR-aktiviteter 600.000 617.716 600.000

Socialpolitik, fag og uddannelse 10.000 4.962 10.000

Anden kommunikaton 55.000 89.209 55.000

Socialpædagogen Lillebælt 55.000 49.696 55.000

Socialpædagogerne i fremtiden 469.500 430.669 469.500

Fagligt område i alt 1.454.500 1.440.543 1.484.500

Organisatorisk område Budget 2017  Resultat 2017 Budget 2018

Kongresdelegationer 0 -38.858 120.000

Generalforsamlinger 150.000 236.168 70.000

Kredsbestyrelse 150.000 157.387 170.000

Politisk ledelse i øvrigt 60.000 113.507 60.000

Ledersektionen 30.000 36.152 30.000

Seniorsektionen 30.000 31.792 30.000

Familieplejersektionen 30.000 34.616 30.000

Udvalg 10.000 20.643 10.000

Organisatorisk samarbejde 210.000 180.284 160.000

Solidaritetsbevillinger 10.000 11.500 10.000

Repræsentation 25.000 19.897 25.000

Medlemsmøder 80.000 89.445 120.000

Arbejdspladsbesøg 20.000 15.465 20.000

 Organisatorisk område i alt 805.000 907.998 855.000

Kontordrift og administration Budget 2017  Resultat 2017 Budget 2018

Ledelse/personale 200.000 209.127 150.000

Økonomi/IT 15.000 3.248 5.000

Lokaleudgifter 455.000 585.418 490.000

Reception og telefoni 45.000 92.304 45.000

Post og forsendelse 40.000 32.304 40.000

Kontordrift og inventar 200.000 280.484 300.000

Kontordrift og administration i alt 955.000 1.202.885 1.030.000

Løn 7.550.000 7.614.127 7.375.000

Driftsudgifter i alt 10.764.500 11.165.553 10.744.500

Anlægsudgifter / afskrivninger 0 0 20.000

Udgifter drift og anlæg 10.764.500 11.165.553 10.764.500

SPIF overført -141.000

ÅRETS RESULTAT 5.000 -544.513 8.000

BALANCEREGNING Budget 2017  Resultat 2017 Budget 2018

Skyldig Forbundet 1/1 

Tilgode Forbundet 1/1 652.992 938.849 394.336

Årets Resultat 5.000 -544.513 8.000

Tilgode Forbundet 31/12 657.992 394.336 402.336

Regnskab og budget

GENERALFORSAMLING

Forslag til budget for 

2019 omdeles på 

generalforsamlingen.



GENERALFORSAMLING

Kongrestema: 
Vi er Socialpædagogerne 

Socialpædagogernes succes afhænger af medlemmernes 

aktive opbakning. Socialpædagogerne er medlemmerne, og 

omvendt. Socialpædagogerne skal også i fremtiden være et 

stærkt fagforbund, der kan rekruttere og fastholde medlem-

mer og udgøre et attraktivt fagligt fællesskab. Derfor sæt-

ter Socialpædagogernes kongres 13. - 15. november gang 

i et medlemsprojekt med titlen Vi er Socialpædagogerne, 

der skal styrke fællesskabsfølelsen og tilhørsforholdet til  

Socialpædagogerne. 

Projektet, som skal udføres af kredse og forbund i fælleskab, 

skal opfylde to formål:

•  Give ny viden om, hvad der skaber værdi for medlemmerne 

og udvikle idéer til, hvordan flere medlemmer får lyst til at 

engagere sig i Socialpædagogerne.

•  Udvikle og afprøve indsatser, der kan øge værdien af med-

lemskab og styrke medlemmernes involvering. 

Det handler ikke mindst om at komme tæt på medlemmerne 

og deres arbejdsliv. Det er dér, vi skal finde svarene på, hvor-

dan vi skaber et fagforbund, som man finder det relevant at 

være medlem af. Vi vil motivere flere medlemmer til at enga-

gere sig i Socialpædagogerne, og vi vil skabe rum for, at man 

som medlem kan involvere sig og bringe værdi ind i fælles-

skabet. Samtidig ønsker vi også, at Socialpædagogerne som 

forbund bliver mere synligt i medlemmernes arbejdsliv og på 

de socialpædagogiske arbejdspladser.

Medlemsprojektet skal øge medlemmernes opfattelse af, at 

Socialpædagogerne er nærværende, og at medlemskab er 

gavnligt både for fællesskabet og for den enkeltes arbejdsliv. 

Og det skal styrke oplevelsen af, at Socialpædagogerne har 

afgørende betydning for forholdene på arbejdspladsen og 

for udviklingen af faget. Flere medlemmer skal i endnu hø-

jere grad end i dag føle sig som en del af Socialpædagogerne.

Derfor vil vi i den kommende kongresperiode: 

•  Undersøge medlemmernes ønsker til Socialpædagoger-

nes rolle, så vi kan tilbyde det, som skaber mest værdi  

i medlemmernes arbejdsliv.

•  Udvikle og afprøve initiativer, der kan skabe mere værdi 

for medlemmerne.

•  Undersøge medlemmernes ønsker til hjælp, rådgivning og 

tilgængelighed.

•  Udvikle medlemstilbud relateret til medlemmernes  

arbejdsliv, f.eks. i forhold til kompetenceudvikling, net-

værk, mentorordninger samt job- og karriereplanlægning. 

For at lykkes med dette vil et bredt udvalg af medlemmer 

blive inddraget i afdækning af medlemmernes behov og 

forventninger til Socialpædagogerne. Det sker allerede på 

kongressen, hvor 100 medlemmer fra hele landet – ud over 

de kongresdelegerede – bliver inviteret til en temadag, hvor 

projektet er til debat forud for den endelige vedtagelse på 

kongressen. 

I tiden efter kongressen skal vi fortsætte med at blive klogere 

på, hvad medlemmer, der normalt ikke ytrer sig, forventer af 

deres fagforening. Vi skal udvikle mulighederne for, at man 

kan engagere sig i Socialpædagogernes faglige fællesskab 

på forskellige måder og i forskellige faser af sit arbejdsliv. Vi 

skal støtte medlemmer, der har lyst til at skabe aktiviteter 

sammen med andre medlemmer af Socialpædagogerne. Og 

vi skal understøtte, at medlemmer kan bruge Socialpædago-

gerne til at danne formelle og uformelle netværk med andre 

medlemmer.

Nye medlemsprojekt 

skal styrke det faglige fællesskab 

i Socialpædagogerne. 
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Socialpædagogen Lillebælt udsendes pr. mail. Husk at give os besked, hvis du får ny mailadresse. 
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MEDLEMSMØDE OM FAGET

Forandringsprocesser 

– Ved Kitty Dencker

Onsdag 3. oktober kl. 17.00-20.00 

Danmarksgade 16, Odense 

FAMILIEPLEJERE

Forhandlercafé 

Onsdag 24. oktober kl. 9.30-15.30.

Danmarksgade 16, Odense.

Cafémøde

Onsdag 21. november kl. 9.30-12.00.

Danmarksgade 16, Odense.

SENIORER 

Tur til Trapholt

Torsdag 27. september kl. 8.30-17.00.

Bus fra Odense kl. 8.30 og Fredericia kl. 9.25.

A-KASSEN

Generalforsamling i SL’s A-kasse

Mandag 3. september kl. 16.00-17.00.

Danmarksgade 16, Odense. 

A-KASSEN – TEMAMØDER

IT-værktøjer – Workshop

Mandag 3. september kl. 9.30-11.30.

Erfaringsudveksling og muligheder 

i ledighedsperioden

Torsdag 6. september kl. 9.30-12.00.

Ledig uden stress – få trivsel som jobsøgende

Fredag 28. september kl. 9.00-12.00.

Temamøderne henvender sig til alle medlemmer, 

uanset om de er ledige eller i job. Alle møder finder 

sted i Danmarksgade 16, Odense. Begrænset antal 

pladser, så tilmeld dig i god tid. 

JUL i KREDS LILLEBÆLT 

Juletræsfest i Odense

Lørdag 1. december kl. 14.00-16.30.

HK’s lokaler, Lumbyvej 11, Odense.

Juletræsfest i Brejning

Søndag 2. december kl. 14.00-16.30.

Brejning Forsamlingshus, 

J.L. Varmingsvej 1, Børkop.

FAGFESTIVAL OG GENERALFORSAMLING

Bliv ikke P-frustreret

Der bliver rift om P-pladserne i forbindelse med fagfesti-

valen og generalforsamlingen 24. september, så forvent 

ikke, at du kan stille bilen helt tæt på kredskontoret. 

Derimod er det muligt at parkere langs vejene i kvarteret og 

ved koncerthuset ODEON ca. 700 m fra Socialpædagogerne 

Lillebælt.

På www.odenserundt.dk finder du information om mere 

end 4.000 parkeringspladser i centrum og på havnen.  

Her kan du også se priser, betalingsperioder og tidsbe-

grænsninger samt finde livedata for i alt 1.200 P-pladser.

Aktiviteter i kredsen

Læs mere om aktiviteterne, og tilmeld dig på 

www.sl.dk/lillebaelt


