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En rød tråd 
For et par kongresser siden besluttede vi med fagstrategien 

Socialpædagogerne i fremtiden at sætte endnu mere fokus 

på vores faglighed og arbejdsmiljø, på de nye jobarenaer og 

på større synlighed i forhold til det politiske system, både på 

landsplan og lokalt. Det har båret frugt, så det skal vi natur-

ligvis fortsætte med. 

På den seneste kongres 13.-15. november i år gik vi skridtet 

videre med vedtagelse af medlemsprojektet Vi er Socialpæ-

dagogerne. Det betyder, at vi nu også kigger indad i vores 

egen organisation med sigte på at blive endnu skarpere på, 

hvad der er vigtigt, og hvad der skaber værdi for vores med-

lemmer. Og også hvordan vi kan øge medlemmernes aktive 

engagement i deres fagforening. 

At give medlemskabet øget værdi og styrke engagementet 

er nødvendigt for at fastholde og få flere medlemmer, og det 

er vejen til at fastholde og øge vores styrke og indflydelse 

som faglig organisation. At bygge videre på det momentum, 

vi som fagforening – og fagbevægelse – oplevede under for-

årets succesfulde overenskomstfornyelse, som demonstre-

rede, at styrke og sammenhold virker. 

Der går således en rød tråd fra Socialpædagogerne i fremti-

den til Vi er Socialpædagogerne, som begge sætter retning 

for Socialpædagogernes virke på landsplan. Men den røde 

tråd går videre endnu – til det arbejde, vi allerede er i fuld 

gang med i Kreds Lillebælt. For få måneder siden satte vi med 

vores fagfestival, den første af sin slags, eftertrykkeligt fokus 

på både vores fagforening og det mangfoldige fag, vi udøver. 

Med et projekt, vi kalder Inside the Whale, er vi i gang med 

at optimere kredskontorets medlemsservice, og sidst – men 

ikke mindst – har vi indledt et arbejde, der skal styrke samar-

bejdet mellem vores mange tillidsrepræsentanter og kreds-

kontoret. 

Med andre ord – selv om Vi er Socialpædagogerne først of-

ficielt blev sat i søen på kongressen for en måned siden, er 

vi i Kreds Lillebælt allerede godt i gang med at realisere in-

tentionerne: at skabe øget værdi af medlemskabet og større 

engagement blandt medlemmerne. 

I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om, hvordan vores store 

og aktive kongresdelegation agerede på kongressen. Des-

uden kan du læse om den nyligt afholdte temamøde, hvor 

86 af vores 134 tillidsrepræsentanter deltog (fotos). Her gik 

startskuddet til et nyt og tættere samarbejde mellem kreds-

kontor og tillidsrepræsentanter. Noget, der i sidste ende skal 

komme dig, kære medlem, til gode. 

Med disse ord vil jeg gerne ønske dig og din familie rigtig 

glædelig jul og godt nytår. 

Hanne Ellegaard, 

kredsformand



Der er plads til 
forbedringer 

Medlemmerne værdsætter i høj grad 
den rådgivning, de får fra kredsen og tillids-
repræsentanterne. Alligevel opnår Kreds Lillebælt 
kun middelkarakterer på medlemstilfredshed 
og -loyalitet

Sådan opsummerede Jacob Stammer Larsen fra analyse-

firmaet Ennova resultatet af den seneste medlemsanalyse 

blandt medlemmer af Socialpædagogerne, foretaget i 2017. 

 I analysen opnår Kreds Lillebælt indeks 62,5 på medlems-

tilfredshed og 69 på -loyalitet (100 er maksimum). 

 Jacob Stammer Larsen kaldte det et middelresultat, da 

nogle fagforbund scorer væsentligt højere end Socialpæda-

gogerne – helt op til indeks 80 – på disse parametre.

 Hvis man kun sammenligner i egne rækker, befinder Kreds 

Lillebælt sig et par points under landsgennemsnittet, men 

hvad værre er: Både medlemstilfredshed og -loyalitet er fal-

det siden den forrige medlemsanalyse i 2015. Samtidig er an-

delen af kritiske medlemmer steget og udgør nu omkring 30 

procent af kredsens medlemmer. 

 Jacob Stammer Larsen opfordrede til at være særlig op-

mærksom på denne medlemsgruppe, hvor mange går med 

konkrete overvejelser om at melde sig ud. 

HVILKE HÅNDTAG KAN DER DREJES PÅ?

Jacob Stammer Larsen nøjedes dog ikke med at male sort. 

Han fremhævede blandt andet, at der i den anden ende af 

spektret er 22 procent af kredsens medlemmer, der er så til-

fredse og loyale, at de kan kaldes ambassadører for fagfor-

eningen. 

 Desuden kunne han ud fra medlemsanalysen udpege nog-

le af de håndtag, som kredsen og ikke mindst tillidsrepræ-

sentanterne kan dreje på for at ændre billedet: 

TR-TEMADAG

 – En tredjedel af jeres medlemmer oplever ikke deres  

tillidsrepræsentant som særlig synlig. Men dér, hvor tillids-

repræsentanten er synlig, er både medlemstilfredshed og 

-loyalitet markant højere. 

 – Jeres rådgivning fra tillidsrepræsentanter og kredskon-

tor vurderes generelt meget højt, men en tredjedel af med-

lemmerne ved ikke præcist, hvilken rådgivning de kan få. Det 

skal I blive bedre til at fortælle dem. 

 Åbenbart er det også værd at satse på gode medlemsarran-

gementer. I hvert fald kunne Jacob Stammer Larsen fortælle, 

at de medlemmer, der deltager i forskellige arrangementer, 

er mere tilfredse end andre.

TILLIDSREPRÆSENTANTERNE GØR EN KÆMPE FORSKEL

Afsluttende var der et opmuntrende skulderklap til de man-

ge deltagende tillidsrepræsentanter: 

 – I er nøglen til øget medlemsengagement og kan skabe 

den afgørende forskel med hensyn til tilfredshed og loyalitet.  

I gør en kæmpe forskel. De, der har en tillidsrepræsentant, er 

mere tilfredse og føler sig bedre rådgivet. 

Jacob Stammer Larsen 

til tillidsrepræsentanterne: 

– I er nøglen til øget 

medlemsengagement og 

kan skabe den afgørende 

forskel på tilfredshed 

og loyalitet.



Rollen som 
tillidsrepræsentant 
er fyldt med 
dilemmaer

Erhvervspsykolog Thomas Phillipsen kom med 
gode bud på, hvordan man tackler dem

Uklarheder, modsætningsfyldte krav og reelle dilemmaer er 

en uundgåelig del af hvervet som tillidsrepræsentant. 

 Det slog erhvervspsykolog Jacob Stammer Larsen fra  

Ennova fast som igangsætter af en debat om, hvordan man 

som tillidsrepræsentant håndterer de udfordringer, man stø-

der på. 

 Thomas Phillipsen oplistede en række af de krav, der stil-

les til en dygtig tillidsrepræsentant. F.eks. skal man på én 

gang kunne etablere et nært forhold til ledelsen og samtidig 

holde en vis afstand. Man skal byde forandringer velkomne 

og samtidig holde fast i fagligheden. Og man skal turde give 

udtryk for sine meninger og samtidig være diplomatisk. 

DEN BEDSTE STRATEGI: ACCEPT OG REFLEKSION 

Ofte bliver de paradoksale krav til reelle dilemmaer, hvor til-

lidsrepræsentanten skal træffe et valg. Et eksempel er scena-

riet, hvor en kollega melder sig syg for en længere periode, 

hvilket giver problemer for både leder og kolleger. 

 Thomas Phillipsen gennemgik forskellige strategier i for-

hold til problemstillingen. Man kan vælge at fortrænge den 

ved f.eks. ensidigt at stille sig på den syge kollegas side. En 

anden strategi er den ret umulige øvelse at forsøge at stille 

alle parter tilfredse.

 Anbefalingen fra Thomas Philipsen hed Accept og refleksi-

on: at man ser i øjnene, at det perfekte svar ikke findes, hvor-

efter man tager sig tid til at undersøge mulighederne for at 

løse problemet. 

TR-TEMADAG HVERDAGSDILEMMAER TIL DEBAT

Således klædt på gik de tilstedeværende tillidsrepræsen-

tanter i gang med gruppevis at drøfte håndteringen af fire 

genkendelige hverdagsdilemmaer, som Thomas Phillipsen li-

stede op. Svarene fra de forskellige grupper viste, at oplægs-

holderen havde leveret god inspiration. 

 Tag f.eks. svarene på, hvad man som tillidsrepræsentant 

stiller op, når kollegerne ønsker en arbejdstidsaftale, der går 

ud over rammerne for, hvad man kan aftale lokalt, og som 

forbundet derfor siger nej til. 

 Krydspresset, hvor man gerne vil tilgodese alle – medlem-

mer, fagforening, borgere og leder – er til at få øje på. De 

gode bud på en løsning var:

 – Hold et fyraftensmøde, hvor repræsentanter for kredsen 

kommer og fortæller, hvordan de ser på sagen. Med andre 

ord: få en dialog i gang. 

 – Forklar, at din troværdighed står på spil, når du den ene 

dag er nødt til at forsvare arbejdstidsreglerne for den næste 

dag at anmode om, at de bliver omgået. 

 – Forklar ”i fredstid”, hvorfor vi har arbejdstidsreglerne. 

Samarbejde om 
medlemstilfredshed

Thomas Phillipsen opfordrede til at tænke i samar-

bejdsrum frem for snitflader i samarbejdet mellem til-

lidsrepræsentanter og kreds. Det kræver en høj grad 

af tillid, god og hyppig kommunikation, videndeling 

og ikke mindst fælles mål.

 Et vigtigt fælles mål er at højne medlemstilfredshe-

den. Derfor blev deltagerne som afslutning på tema-

dagen bedt om at aflevere skriftlige input til kredsen 

ved at svare på tre spørgsmål:

 – Hvad skal kredsen skrue op for, hvis I sammen skal 

lykkes med at højne medlemstilfredsheden?

 – Hvad skal kredsen skrue ned for … ? 

 – Andre forslag? 

 Svarene vil indgå i det videre samarbejde mellem 

kreds og tillidsrepræsentanter. 

Thomas Phillipsen 

– leverede inspiration til 

håndtering af de 

dilemmaer, man som 

tillidsrepræsentant 

møder i hverdagen.



KREDS LILLEBÆLT PÅ KONGRES 

Sådan markerede vi os 

Kreds Lillebælts kongresdelegation bidrog flittigt til diskus-

sionerne på kongressen. Her er et uddrag af de mange ind-

læg under beretningsdebatten: 

ET GODT SKRIDT VIDERE 

Kredsformand Hanne Ellegaard erklærede sin uforbeholdne 

opbakning til det nye medlemsprojekt Vi er Socialpædago-

gerne. 

 – Med fagstrategien Socialpædagogerne i fremtiden har vi 

rustet os til de nye tider, styrket os i forhold til de nye kom-

muner og forberedt os på at træde ind på de nye jobarenaer. 

På baggrund af fagstrategien har vi arbejdet ihærdigt med 

de arbejdspladser og det samfund, vi er en del af, og som på-

virker medlemmernes hverdag. Det arbejde skal fortsætte, 

men samtidig går vi skridtet videre og kigger på os selv: Le-

ver fagforeningen op til dine og mine forventninger? 

 – For fortsat at sikre sammenhængskraften, medlem-

mernes opbakning og dermed vores styrke som fagforening 

handler det både om at være der for det enkelte 

medlem og at styrke vi-følelsen, sagde 

hun og takkede de 100 socialpædago-

ger fra hele landet, der som gæster 

og deltagere i kongressens tema-

diskussion om medlemsprojektet 

havde demonstreret lyst og vilje til 

at påvirke og udvikle fagforeningen. 

Hanne Ellegaard: 

– Vi skal være der for det enkelte medlem 

og samtidig styrke vi-følelsen.

DET HANDLER OM HVERDAGEN

Faglig sekretær Poul Erik Pedersen understregede med af-

sæt i et Dan Turell-citat, at projekt Vi er Socialpædagogerne 

handler om hverdagen på de socialpædagogiske arbejds-

pladser. 

 Derfor fremhævede han de mange arbejdspladsbesøg, 

som forbund og kredse sætter i værk. Det er her, man møder 

kolleger, der brænder for deres arbejde, men som frustreres, 

når fagligheden sættes under pres, eller når sammenholdet 

mellem faggrupperne trues af frygt for at miste jobbet. Eller 

tillidsrepræsentanter og ledere, der får problemer med nær-

været og synligheden, når arbejdspladser bliver til centre 

med afdelinger på flere matrikler.

 – Vi skal italesætte de historier, vi hører fra medlemmer-

ne på TR- og AMR-møder, og de hverdags-

fortællinger, vi møder på arbejds-

pladserne. Medlemsprojektet Vi er 

Socialpædagogerne skal tæt på 

medlemmernes arbejdsliv og give 

viden om, hvad der skaber værdi 

for dem.

Poul Erik Pedersen: 

– Vi skal italesætte de hverdagsfortællinger, 

vi møder på arbejdspladserne. 

TAG GODT IMOD DE UNGE OG DE NYE

Ida Tanita Lykkegaard tog udgangspunkt i egne oplevelser 

som ung og nyuddannet medlem af Socialpædagogerne. En 

oplevelse af at være kommet til en ret lukket klub, hvor man 

tilsyneladende først får indflydelse efter mange års medlem-

skab. 

 – Jeg så gerne, at vi blev bedre til at tage imod vores nye 

medlemmer. Det kunne være superfint, hvis vi havde et 

fagforeningstilbud, der passer til, hvor 

de er i deres liv lige nu, både privat og

arbejdsmæssigt. Det glæder mig, 

at vi i vores medlemsprojekt Vi er 

Socialpædagogerne faktisk tager 

det op og begynder at kigge på, 

hvordan vi også kan være der for 

den gruppe af medlemmer. 

Ida Tanita Lykkegaard: 

– Vi skal kigge på, hvordan vi også kan 

være der for de unge medlemmer. 

BRUG OS!

Mette Rahbek tog tråden op og opfordrede til i højere grad at 

satse på de yngre og aktive medlemmer:

 – Hør os, der er nye i kredsbestyrelserne. Inddrag os, der 

har valgt at stille op til tillidsposterne, for vi ønsker at bi-

drage, forandre og forbedre vores fagforening. De nyeste tal 

viser, at 18.496 af vores medlemmer er over 50 år, men 22.576 

af os er under. Hvorfor er vi så ikke bedre repræsenteret i So-

cialpædagogerne?

 Hun bifaldt fusionen mellem LO og FTF, men undrede sig 

over, at Socialpædagogerne i den forbindelse argumentere-

de for en større og mere slagkraftig organisation, men sam-

tidig afviser en fusion med BUPL med argumenter om, at en 

større organisation ikke nødvendigvis er bedre. 



DANMARKSGADE 16 · 5000 ODENSE C · TLF. 72 48 64 00 · E-MAIL: LILLEBAELT@SL.DK · WWW.SL.DK/LILLEBAELT

Socialpædagogen Lillebælt udsendes pr. mail. Husk at give os besked, hvis du får ny mailadresse. 
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FORTSAT KAMP FOR LIGELØN

Torben Schiermer hæftede sig ved lønforskellene mellem 

mænd og kvinder. 

 – I kvinder får mellem 14 og 18 procent mindre i løn end 

os mænd. Det er tankevækkende. I får en tredjedel mindre i 

pension. Det er endnu mere tankevækkende. 

Jeg ved godt, at der ved sidste over-

enskomst blev afsat 9 millioner 

kroner, men det var en pulje til alle 

lavtlønnede i vores organisation. 

Der er lang vej igen. Så op på he-

sten, Benny (forbundsformanden, 

red.). Der skal kæmpes en kamp her. 

Torben Schiermer: 

– I kvinder får 14-18 procent mindre 

i løn end os mænd. 

MEDLEMSMØDE

PKA-informationsmøde 

Tirsdag 19. marts kl. 17.00-19.30. 

Danmarksgade 16, Odense. 

MEDLEMSMØDE – FOKUS PÅ FAGET 

Robusthed og resiliens ved Dorthe Birkmose

Onsdag 3. april kl. 17.00-20.00. 

Danmarksgade 16, Odense. 

LEDERSEKTIONEN

Generalforsamling og temadag 

Fredag 22. marts kl. 9.00-16.00. 

Sted oplyses senere på hjemmesiden. 

VI KAN VÆRE STOLTE AF OVERENSKOMST 2018

– Overenskomst 2018 var vores vigtigste overenskomst i 

mange år. Vi beviste i fagbevægelsen, at vi kan stå sammen. 

Vi kan opnå resultater, og vi kan engagere medlemmerne. Vi 

havde medlemmer, der kom spontant og ville deltage i vo-

res aktiviteter. Og vi fik et resultat, som vi kan være stolte af, 

sagde Roger Lundberg og roste 

forbundsformanden:

 – Jeg er ret sikker på, at uden  

os – uden dig – var det endt ander-

ledes. Måske havde vi kastet  

Danmark ud i en udmarvende kon-

flikt, som vi ikke havde brug for, og 

som ikke havde givet et bedre resultat. 

AKTIVITETER I  KREDSEN

NB! Kredskontoret har lukket fra og med 
fredag 21.12. kl. 13 til og med onsdag 2.1. 
Vi åbner igen torsdag 3.1. kl. 11. 

En valgbombe

Benny Andersen blev på kongressen genvalgt til forbundsfor-

mand og Michael Madsen blev genvalgt som forbundskasserer 

uden modkandidater. Derimod var der kampvalg til posterne 

som 1. og 2. forbundsnæstformand, da Mette Rahbek fra Kreds 

Lillebælt uventet valgte at stille op til disse poster. 

  I sin præsentation fortalte hun om de kommentarer, hun 

havde fået – overvejende negative – og erkendte, at det nok 

var lidt af en valgbombe, hun havde droppet. En del kommen-

tarer havde handlet om hendes manglende erfaring og viden 

om faget og fagforeningen. 

  – Det kan der være noget om, men det er måske min aller-

største fordel og kompetence. Jeg er et nyt blad – et friskt pust. 

Hvor gammel skal man være, og hvor meget erfaring skal man 

have for at være en del af sin fagforening? Skal man have vis al-

der, før man opnår anerkendelse i organisationen? Hvis det er 

tilfældet, hvordan taler det så til de 22.000 af os, som er under 

50? Hvem skal vi spejle os i, spurgte hun, og tilføjede: 

  – Jeg er idealist, men også realist. Jeg ved i hvert fald, at jeg 

får én stemme til dette valg.  

  Lidt mere blev det dog til. Ved de to valg opnåede hun hhv. 

otte og fem stemmer. Dermed var der genvalg til Marie Sonne 

som 1. forbundsnæstformand (177 stemmer) og til Verne  

Pedersen som 2. forbundsnæstformand 

(176 stemmer). 

Mette Rahbek stillede op til 

valgene som 1. og 2. 

forbundsnæstformand.

Roger Lundberg: 

– Vi beviste i fagbevægelsen, at vi kan stå sammen. 


