
 

   
 

 

Forretningsorden for Socialpædagogernes udviklingspris 
 
Socialpædagogernes udviklingspris er stiftet af kredsbestyrelsen i Kreds Midt- 

og Vestjylland. 
Prisen uddeles hvert andet år i ulige år på Kredsens generalforsamling i 

henhold til nedenstående retningslinjer: 
 

 Prisen gives til den/de der i særlig grad har været med til at fremme 
udviklingen af det socialpædagogiske område – fag og vilkår.  

 Prisen er et kontantbeløb på kr. 10.000. Prisen kan i særlige tilfælde 
deles mellem 2 modtagere. 

 For at komme i betragtning til prisen skal indstillingen være 
Socialpædagogerne i Midt – og Vestjylland i hænde senest én mdr. før 

afholdelse af generalforsamlingen. 
 Priskomiteen udpeges af kredsbestyrelsens midte og består af 2 

ordinære medlemmer og af kredsformanden, som er født medlem af 

komiteen. 
 Priskomiteen fastsætter selv såvel formen for indhentning af indstillinger 

til prisen som procedure for udvælgelse af hvem, der skal modtage 
prisen. 

 Priskomiteen træffer sin afgørelse i enighed. Ved uenighed fremlægger 
komiteen sin uenighed for bestyrelsen, som så træffer en beslutning. I 

praksis kan det ende i en afstemning i bestyrelsen som allersidste udvej. 
 Prisen kan gives til enkelt personer, grupper, offentlige eller private 

arbejdspladser, kommuner eller regioner.  
 Hvis prisen gives til en enkelt person skal vedkommende være medlem 

af Socialpædagogerne. 
 Hvis prisen gives til en gruppe, skal der i gruppen være en eller flere 

personer med medlemskab af Socialpædagogerne. 
 Hvis prisen gives til en privat arbejdsplads skal arbejdspladsen være 

dækket af en overenskomst fra en fagforening organiseret under FH.    

 Det er muligt både at indstille tiltag, man selv er deltagende i, eller man 
kan indstille andre, hvor man har kendskab til, at der bliver arbejdet 

konstruktiv med udvikling af det socialpædagogiske område. 
 Hvis der ved tidsfristens udløb ikke er indkomne forslag til prisen, bliver 

der ingen uddeling af prisen det år. Dog har priskomiteen en særlig 
forpligtigelse til, løbende at afsøge kredsen for tiltag, der kan komme i 

betragtning til prisen. 
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