
6
SOCIALPÆDAGOGEN

LILLEBÆLTO K T O B E R  2 0 1 8  ·  1 2 .  Å R G A N G

FAGFESTIVAL

En dag 
med fokus 
på faget 
Medlemmer og ikke-medlemmer flokkedes til 
en bred og underholdende præsentation af det 
mangfoldige socialpædagogiske arbejdsområde 

24. september blændede Kreds Lillebælt op for kulminatio-

nen på en række initiativer under projekt ”Socialpædagoger-

ne i fremtiden”:  En fagfestival med smagsprøver på det so-

cialpædagogiske fagområde. Formålet var at give deltagerne 

appetit på de forskellige aspekter af faget og levere ny inspi-

ration til det daglige arbejde eller til et eventuelt jobskifte 

– måske til en af de nye jobarenaer, hvor der også har vist sig 

at være brug for socialpædagoger.  

 I det store telt uden for kredskontoret var der dagen igen-

nem livlig trafik mellem standene, hvor forskellige arbejds-

pladser og fagområder – samt pædagoguddannelsen, fagfor-

eningen og a-kassen – præsenterede sig selv. 

 Der blev netværket mellem venner og kolleger, og der blev 

lyttet til de oplæg og indslag, der fandt sted fra den lille sce-

ne midt i teltet eller i kredskontorets store mødelokale. 

FRA FOREBYGGELSE AF VOLD TIL STANDUPPER MED ADHD

De blev leveret af folk med fingeren på den socialpædagogi-

ske puls, der både kunne fortælle om de særlige udfordringer 

og om succeshistorierne på deres område. 

 Tommy Nesgaard, centerleder på De 2 Gårde i Vejle, be-

rettede om deltagelse i Socialstyrelsens pilotprojekt om 

nedbringelse af vold og magtanvendelse på jobbet. Via et 

vedholdende og metodisk arbejde er det på botilbuddet for 

udviklingshæmmede lykkedes at bringe magtanvendelsen 

ned til et minimum. Det ambitiøse mål er, at den skal ”gå i 

nul” i 2019. 

 Søren Carlos Rasmussen fra Carlos Kitsch’en i Svendborg – 

der også stod for dagens frokost – fortalte, hvordan det er at 

To af oplægsholderne 

– ”rebellen fra Langeland” 

og Tommy Nesgaard 

– får sig en snak. 

Fagfestivalen var 

en god lejlighed til 

at snakke fag – og møde 

venner og kolleger. 



drive en socialøkonomisk virksomhed, hvor man kun kan få 

job, hvis man har en plettet straffeattest (!). Via fælles ansvar 

for driften af caféen er det lykkedes at få mange tidligere 

kriminelle og kriminalitetstruede videre i uddannelse eller 

andet job. 

 Jobcentrene er en af de nye jobarenaer for socialpæda-

goger, og en del medlemmer af Kreds Lillebælt arbejder al-

lerede på området. Morten Bundgaard Fredsted, afsnitsleder 

i Jobcenter Vejle, fortalte om de særlige udfordringer i arbej-

det som mentor for udsatte unge, der står uden for arbejds-

markedet. Et område, hvor man ikke altid kan bruge de sæd-

vanlige værktøjer for at motivere de unge, men er nødt til at 

skubbe ekstra på og indimellem sige: ”Du skal!”. 

 Ole Sørensen, kendt som ”rebellen fra Langeland” og leder 

af øens voksenpsykiatri, rettede en bredside mod paragraf-

rytteri, bureaukrati og dokumentationskrav. Hans fokus var 

blik for det enkelte menneske og paratheden til at yde den 

nødvendige hjælp efter behov og i en fart. – Med lidt faglig-

hed og lidt menneskelighed når vi langt, lød det. 

 Anders Stjernholm – standupper, journalist, stedfortræder 

i Folketinget (for Alternativet) og efter eget udsagn i besid-

delse af en ADHD-diagnose – var konferencier og leverede 

undervejs et forrygende standup-show med masser af bid. 

GØR DET GERNE IGEN 

At dømme efter udsagn fra flere deltagere faldt fagfestivalen 

i god jord. 

 – Det var inspirerende og spændende at blive præsenteret 

for de forskellige fagområder, selv om oplægget fra jobcente-

ret var lidt provokerende.

 – Genialt, at der også var komik og standup inde over.

 – Oplæggene var lige lovlig korte. 

 – Jeg savnede lidt nogle politikere om embedsmænd fra 

kommunerne, der har med området at gøre. Hvor blev de af?

 – Der kunne godt have været lidt flere deltagere.

 – Det er sådan noget, der gør det værd af være medlem!

Sådan lød nogle af kommentarerne. Samstemmende hed det 

om fagfestivalen, der så vidt vides ikke er forsøgt tidligere 

rundt om i kredsene: – Gør det endelig igen!

Morten Bundgaard Fredsted, Jobcenter Vejle, 

fortalte om de særlige udfordringer som 

mentor for udsatte unge, der står uden for 

arbejdsmarkedet.  

Anders Stjernholm bandt programmet sammen 

og leverede forrygende standup.



GENERALFORSAMLING 

Hanne Ellegaard 
om besparelser: 
– Byrådsmedlemmer 
burde sige fra

Det fortsatte pres på de 
socialpædagogiske arbejdspladser, 
Overenskomst 2018 og nytænkning 
omkring tillidsrepræsentanternes 
arbejde var vigtige emner på 
Kreds Lillebælts generalforsamling

– Kommunerne er trods store opsparede midler presset ud i 

hovsa-besparelser, som mange steder presser de kommunale 

arbejdspladser til yderligere reduktioner i forhold til de en-

kelte borgere – børn, unge, ældre og socialt udsatte, sagde 

kredsformand Hanne Ellegaard i sin status over det forløbne 

år på kredsgeneralforsamlingen 24. september. 

 – Ligesom ved Overenskomst 2018 må vi sige, at nu er det 

nok. Det er utroligt, at så mange medlemmer af vores byråd 

ikke siger fra, tilføjede hun og fremhævede, at fagforening, 

tillidsrepræsentanter og MED-medlemmer vedvarende for-

søger at gøre politikerne opmærksom på det specialiserede 

socialområdes særlige udfordringer og behov.

VELLYKKET OVERENSKOMSTFORNYELSE

Kredsformanden glædede sig over sammenholdet i fagbevæ-

gelsen, der førte til et overenskomstresultat, som 93,4 pro-

cent af medlemmerne kunne sige ja til. Hun glædede sig også 

over en stemmeprocent i Kreds Lillebælt på 54, et stykke over 

landsgennemsnittet. 

 Der var ros til samarbejdet med tillidsrepræsentanter og 

ledelse på de arbejdspladser i Region Syddanmark og Vejle 

Kommune, der var udtaget til konflikt, men som til alles let-

telse slap, da der blev indgået forlig. Hanne Ellegaard under-

stregede, at de pågældende arbejdspladser var peget ud på 

baggrund af deres stærke fagpolitiske og faglige fundering:

 – Det var et gennemtænkt og bevidst valgt, der gav os sik-

kerhed for, at vi uanset, om konflikten skulle bryde ud eller 

ej – og også efterfølgende – kunne bevare en god dialog med 

hhv. regionen og kommunen og bygge videre på en fælles for-

ståelse af vigtigheden af at satse på fagligt uddannet perso-

nale på vores arbejdspladser. 

 Under den efterfølgende debat fortalte hun, at kredsen 

nu har aftalt med Vejle Kommune og Region Syddanmark at 

se på, hvor mange fuldtids- og deltidsansatte der er på de 

arbejdspladserne, og hvor meget faglært personale der bør 

være. 

NY TR-STRATEGI I STØBESKEEN 

Hanne Ellegaard nævnte temadagen 6. december for kred-

sens 161 tillidsrepræsentanter. Den bliver på baggrund af 

tillidsrepræsentanternes erfaringer og ønsker et skridt på 

vejen mod en ny strategi for kredsens TR-arbejde og nytænk-

ning af arbejdsfordelingen mellem tillidsrepræsentanter, 

kredskontor og bestyrelse. 

 Processen gik i gang efter evaluering af en tilsvarende te-

madag sidste år, hvor også ledere og arbejdsmiljørepræsen-

tanter deltog. Ledersektionens formand Holger Torp tilbød 

derfor også ledernes medvirken på dette års temadag og hå-

bede på at få en invitation. Kredsformanden understregede 

dog, at temadagen – skønt nytænkning af TR-politikken på 

sigt også vil berøre ledergruppen – er forbeholdt tillidsre-

præsentanterne. 

HVAD SKER DER MED MEDLEMSTALLET?

Hanne Ellegaard omtalte de gentagne medlemsundersøgel-

ser, som kredsen lader sig inspirere af for at leve op til med-

lemmernes forventninger. 

 Det fik fhv. forbundskasserer Kaj Skov Frederiksen til at ef-

terlyse nogle klarere konklusioner: – Hvorfor er der medlem-

mer, der forlader os, og hvorfor er der nogle, der ikke melder 

sig ind? – Jeg kan jo se, at medlemstallet falder lidt. Og med-

lemstallet er ikke alene vigtigt for vores økonomi, men også 

for vores repræsentative indflydelse. 

 Hanne Ellegaard forsikrede, at kredsen har fokus på med-

lemshvervning og -fastholdelse, blandt andet ved de hyppige 

arbejdspladsbesøg. Desuden har kredsen i en periode frikøbt 

to tillidsrepræsentanter til at ringe til ansatte på området, 

der ikke er medlemmer. 

Hanne Ellegaard: 

– TR-temadagen 6. december 

bliver et skridt på vejen 

mod en ny TR-strategi. 



GENERALFORSAMLING – VALG 

Ekstra suppleanter til 
kongresdelegationen

Kredsens kongresdelegation bestod før årets general-

forsamling af 25 medlemmer og fem suppleanter. 

På generalforsamlingen blev der valgt yderligere fire 

suppleanter:

 Christian Kjær (6. suppl.), Nikolaj Hamdrup (7. suppl.), 

Gitte Manby Kjær (8. suppl.), Jane Staunfeldt-Larsen 

(9. suppl.). 

 Dermed er der god sikkerhed for, at kredsen kan stille 

med et fuldt hold til den nært forestående kongres.

GENERALFORSAMLING – KONGRES

Er det andre og mere 

uformelle mødeformer, der 

skal til? – Som f.eks. 

Kreds Lillebælts fagfestival, 

der fandt sted som en 

anderledes optakt til general-

forsamlingen. 

Større synlighed og nye måder 
at møde medlemmerne på

Sådan lød nogle af buddene på, hvad 
Socialpædagogerne skal gøre for at engagere 
medlemmerne og tilføre medlemskabet værdi

Hvad skal der til, for at medlemskabet bliver mere værdifuldt 

for den enkelte? – Hvordan sikrer vi, at flere engagerer sig ak-

tivt i Socialpædagogerne? 

 Det er de spørgsmål, som bliver taget op i forbindelse med 

projekt ”Vi er Socialpædagogerne”, der bliver sat i søen på 

Socialpædagogernes kongres 13.-15. november, såfremt de 

delegerede vedtager det.

 Kongrestemaet, som i sidste ende handler om at fastholde 

og tiltrække medlemmer, blev introduceret i forbundskasse-

rer Michael Madsens gæstetale og siden af faglig sekretrær 

Poul Erik Pedersen. 

 Derefter blev deltagerne bedt om at give deres bud på, 

hvad der kan give medlemskabet større værdi og øge enga-

gementet. 

NÆRVÆR OG SYNLIGHED

Større synlighed i forhold til medlemmerne og i medierne 

var gengangere i besvarelserne. Det samme gjaldt ønsket om 

flere lokale møder og arrangementer, nye mødeformer som 

f.eks. webinarer og kortere generalforsamlinger, så man kan 

få fat i de unge og undgå, at det kun er ”Tordenskjolds solda-

ter”, der møder op. 

 Der var også modsatrettede meldinger: Nogle ønskede 

større fokus på det fagpolitiske (arbejdstidsregler m.m.) og 

mindre på de borgere, man arbejder med. Andre efterlyste 

mere socialpolitik og mindre lønkamp. 

ER VI DE RIGTIGE AT SPØRGE?

Flere deltagere tvivlede på, at kredsgeneralforsamlingen var 

det rette forum til at tage stilling til spørgsmålene.

 – Det er faktisk alle de medlemmer, der ikke sidder her, vi 

skal spørge. Vi er jo i forvejen engagerede i vores fagforening.

 – Spørgsmålene bør stilles til de medlemmer, der spørger, 

hvad de får for deres kontingentpenge, lød det.

 Poul Erik Pedersen oplyste, at besvarelserne vil indgå i 

kongresdelegationens forberedelser til kongressen, men at 

diskussionen siden vil blive bredt ud i medlemskredsen. Det 

sker allerede på kongressen, hvor 100 ”almindelige” medlem-

mer bliver inviteret til en særlig temadag, hvor de får lejlig-

hed til at give deres besyv med. 
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Socialpædagogen Lillebælt udsendes pr. mail. Husk at give os besked, hvis du får ny mailadresse. 
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A K T I V I T E T E R  I  K R E D S E N

Læs mere om aktiviteterne, 
og tilmeld dig på 
www.sl.dk/lillebaelt

FAMILIEPLEJERE

Forhandlercafé 

Onsdag 24. oktober kl. 9.30-15.00.

Danmarksgade 16, Odense.

Cafémøde

Onsdag 21. november kl. 9.30-12.00.

Danmarksgade 16, Odense.

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

AMR-dag

Tirsdag 27. november kl. 10.00-16.00.

Danmarksgade 16, Odense.

TILLIDSREPRÆSENTANTER

TR-temadag

Torsdag 6. december kl. 9.00-17.00.

Danmarksgade 16, Odense.

GENERALFORSAMLING – ØKONOMI 

Stram styring skal sikre 
balance i økonomien 

Underskud i 2017 på godt 400.000 kr. og et 
forventet underskud i 2018 på omkring 500.000 kr. 
bringer formuen tæt på nul

Der var den kedelige melding fra kredskasserer Roger Lund-

berg, da han fremlagde 2017-regnskabet og budgetforslag for 

2019. Han forklarede blandt andet de dårlige resultater med, 

at kredsen i 2017 havde en medlemstilbagegang på cirka 80 

fuldtidsbetalende medlemmer. Af andre årsager nævnte 

han en budgetoverskridelse på cirka 100.000 kr. til general-

forsamlingen i 2017 på grund af en dyr virksomhedsrapport, 

et merforbrug på 245.000 kr. til arbejdsmiljøforbedringer på 

kredskontoret samt – i 2018 – en personalesag, der kostede 

en del penge.  

 – Kredsbestyrelsen tager det meget alvorligt, sagde Roger 

Lundberg og lovede en stram økonomistyring, så 2019-bud-

gettet bringes i balance. For 2019 budgetteres med et over-

skud på 2.000 kr., der skal opnås via en række besparelser. Der 

bliver blandt andet skåret ned på udgifter til kommunikati-

on, generalforsamling, medlemsmøder og administration.  

 Økonomien affødte enkelte kritiske kommentarer: 

 Holger Torp: – Vi har ødslet omkring en million væk på to 

år, så kan vi nu stole på, at budgettet holder. Har I vendt hver 

en sten for at gøre overskuddet større?

 Tina Frydenlund: – Kunne vi bringe rejseudgifterne ned 

ved at holde nogle af vores møder via de elektroniske medier, 

f.eks. webinarer?

 Roger Lundberg svarede:

 – Jeg kan ikke garantere, at vi har vendt hver en sten, men 

vi har vendt mange og vil fortsætte med det i år og næste år. 

Vi har en stor udfordring, da 70 procent af budgettet går til 

løn til de medarbejdere, der servicerer medlemmerne. Vi er 

nødt til at holde fast i at yde den bedst mulige medlemsser-

vice.

 – Der vil helt sikkert være en fremtid i at holde møder på 

andre måder. Det vil dog fortsat være vigtigt af og til at mø-

des og se hinanden i øjnene.

 2017-regnskabet blev enstemmigt godkendt. Også budget-

tet for 2019 blev vedtaget. Her undlod en enkelt deltager at 

stemme. 

A-KASSEN – TEMAMØDER

Uopfordret jobsøgning 

– Jobsøgning uden  

begrænsninger 

Onsdag 24. oktober kl. 9.00-11.30.

Jobsøgning – Workshop

Mandag 29. oktober kl. 9.00-14.00.

Temamøderne henvender sig 

til alle medlemmer, uanset om 

de er ledige eller i job. Møderne 

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.

ANDRE AKTIVITETER

Arbejdsmiljøkonference 

Tirsdag 23. oktober kl. 16.00-20.00.

Lumbyvej 17F, Odense. 

Arr.: LO Fyn og FTF Region Syddanmark


