
SOCIALPÆDAGOGERNE
MIDT- OG VESTJYLLAND



Dagsorden 

Iht. vedtægterne for Socialpædagogernes Landsforbund §11, stk. 5.

Velkomst ved kredsformand Peter Sandkvist. 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referenter. 

3. Valg af stemmetællere. 

4. Kredsbestyrelsens beretning. 

5. Kredsens regnskab 2020. 

6.  Indkomne forslag: 

  1. Kredsbestyrelsen indstiller, at generalforsamling 2022 afholdes  

 med minimumsdagsorden. 

7. Fremtidigt arbejde. 

8. Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøbte:

 1.  Kredsbestyrelsen stiller forslag om, at kredsbestyrelsen fastholder  

det nuværende antal på 11 bestyrelsesmedlemmer, og at antallet af  

frikøbte er 3, med 1 formand og 2 faglige sekretærer. 

9. Kredsens budget for 2022. 

10. Valg efter præsentation af kandidater.

 a. Kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem. 

 b. Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer. 

 c. Faglige sekretærer. 

 d. Kredskasserer. 

 e. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. 

 f. Kongresdelegerede og suppleanter for disse. 

 g. Kritisk revisor og suppleant for denne.

Afslutning. 

Indhold

Program for generalforsamlingen

Kl. 15.30-16.00 Indskrivning

Kl. 16.00-18.30 Generalforsamling

Kl. 18.30-19.30 Spisning for tilmeldte deltagere

Kl. 19.30-21.30 Generalforsamling – fortsat 

3 Vi har bestået prøven

4 Indflydelse på socialpolitikken

6  Socialpædagogisk arbejde kræver 
socialpædagogisk faglighed

8  Det gedigne fagforeningsarbejde 
er fortsat i højsædet

10  Gode overenskomstresultater 
med solid opbakning fra  
medlemmerne 

11  Tillidsrepræsentanterne er den 
faglige krumtap

12  Fornyet opmærksomhed på  
psykisk arbejdsmiljø

13  Behov for mere og bedre  
uddannelse

14 Rekruttering og fastholdelse 
 af medlemmer 
 Lille medlemsfremgang

16  Lederne er vigtige for  
organisationen

17  Fortsat fokus på familie- 
plejernes vilkår 
Et mere tilgængeligt kredskontor

18  Fusionen mellem LO og FTF  
har styrket os 

19 Fremtidigt arbejde

2



Den forgangne toårsperiode har budt på helt sær-
lige udfordringer. Jeg tænker naturligvis på coro-
napandemien, som har præget hele samfundet og 
også vores daglige arbejde som socialpædagoger 
og som fagforening. Vores faglighed og faglige 
styrke har været sat på prøve, og jeg oplever, at vi 
har bestået.

Mens mange andre blev sendt hjem, måtte I ude 
på arbejdspladserne blive og fortsætte arbejdet 
for og med udsatte borgere. Det har I gjort på for-
billedlig vis. I har udvist fleksibilitet, tænkt nyt og 
påtaget jer nye opgaver. I har navigeret i et hav 
af skiftende retningslinjer og restriktioner, og I 
har taget en risiko for at blive smittet eller brin-
ge smitte hjem til familie og omgangskreds. I har 
gjort det, fået det bedste ud af det og holdt den 
faglighed i hævd, som vi gerne vil kendes for. 

En stor tak for det – også til vores tillidsrepræ-
sentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, 
der har ydet en stor indsats for at få det hele til at 
hænge sammen. 

Kredskontor og kredsbestyrelse har også måttet 
tænke nyt og f.eks. omlægge en række aktiviteter 
fra fysiske møder til online-møder, lige fra møder 
med tillidsrepræsentanterne til sidste års kredsge-
neralforsamling. Det har givet vigtige erfaringer. Vi 
har lært at udnytte de digitale muligheder bedre 
og er blevet klogere på, hvad der virker godt og 
mindre godt online. En kredsgeneralforsamling 
hører til de aktiviteter, der bør foregå ansigt til an-
sigt. Derfor glæder det mig meget, at dette igen 
er muligt. 

Lokalt og centralt vil vi fortsat slå de nødvendige 
slag for en bedre socialpolitik som ramme for ud-
foldelse og udvikling af den socialpædagogiske 
faglighed. Uddannelsen til socialpædagog skal for-
bedres, så vi kan sikre fortsat rekruttering til vores 
fag. Samtidig holder vi fast i det klassiske fagfor-

eningsarbejde, der handler om at sikre medlem-
merne gode løn- og arbejdsvilkår. Også det er en 
forudsætning for, at vi fortsat kan rekruttere til 
vores fag og fagforening. 

Jeg glæder mig over at kunne se tilbage på et 
overenskomstresultat, der sikrer medlemmernes 
realløn de næste tre år. Jeg glæder mig ligeledes 
over, at det for nylig blev slået fast, at Socialpæ-
dagogerne fortsat er familieplejernes fagforening. 
Og så ser jeg frem til at slå et slag for oppriori-
tering af det specialiserede socialområde op til 
det forestående kommunalvalg. Efter en mager 
økonomiaftale mellem regeringen og KL samt en 
kommende og formentlig stram finanslov er det 
vigtigere end nogen sinde, at vi højt og tydeligt får 
gjort opmærksom på, at vores arbejdsområde – 
og indsatsen for de svageste og mest udsatte bor-
gere – er vigtig.

God fornøjelse med beretningen – og vel mødt til 
kredsgeneralforsamling.

Med venlig hilsen
Peter Sandkvist, kredsformand

Vi har bestået prøven
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En god socialpolitik er en vigtig for-
udsætning for at kunne udøve god 
socialpædagogik, ligesom den er 
afgørende for arbejdsvilkårene og 
arbejdsmiljøet på vores arbejdsplad-
ser.

Derfor har Kreds Midt- og Vestjylland 
også i den forløbne periode arbejdet 
politisk for at præge de kommunale 
dagsordner i kredsens ni kommu-
ner på de punkter, der handler om 
socialpolitikken lokalt, og som har 
betydning for vores medlemmers ar-
bejdsvilkår og for de mennesker, de 
arbejder med.

Tillidsrepræsentanterne har øvet 
indflydelse gennem det vigtige MED-
arbejde, og politikere og medarbej-

dere fra kredskontoret har arbejdet 
for at fremme socialpædagogernes 
mærkesager over for lokalpolitikere 
og embedsværk. Fokus har været at 
sætte begrebet kvalitet højt på den 
politiske dagsorden med udgangs-
punkt i, at socialpædagogisk arbejde 
kræver socialpædagogisk faglighed.

Kredsens socialpolitiske indsats har 
haft flere former: særlig tilrettelagte 
kampagner, ad hoc-tiltag på bag-
grund af konkrete begivenheder el-
ler beslutninger fra én eller flere ar-
bejdsgivere samt sæsonbetonede og 
tilbagevendende tiltag.

Generelt har vi fokus på de aktivite-
ter, som erfaringsmæssigt har størst 
gennemslagskraft, ligesom en stor 

BERETNING 2021

Indflydelse på socialpolitikken

Den løbende dialog med lokale 
beslutningstagere skaber relationer, 

der er vigtige, når vi søger 
indflydelse på socialpolitikken 

eller står over for konkrete 
forhandlinger. 
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del af arbejdet består af kontakter, 
der alene har til formål at skabe 
gode relationer, så disse er på plads, 
når konkrete behov opstår.

Dialog om aktuelle sager 
Eksemplerne på ad hoc-kontakter 
til de lokale beslutningstagere er 
mange:

Efter en afgørelse i ankestyrelsen 
om socialpædagogisk contra prak-
tisk støtte til borgere i eget hjem tog 
vi kontakt til politikerne i Lemvig 
Kommune, hvor sagen var på dags-
ordenen for et udvalgsmøde. Formå-
let var at klæde politikerne på ved at 
redegøre for vores synspunkter om 
emnet.

Med et lignende sigte kontaktede vi 
politikerne i Herning Kommune som 
reaktion på hhv. et forslag til bespa-
relser på familieplejeområdet og på 
Tjørringhus, hvor man ville spare 
ved at ændre på personalesammen-
sætningen (færre socialpædagoger, 
mere SOSU-personale).

I Silkeborg Kommune mødtes vi med 
socialudvalgsformanden om plan-
lagte besparelser gennem opsigelse 
af selvtilrettelægger-tillæg. Formålet 
var at kvalificere beslutningen gen-
nem vidensdeling om konsekvenser-
ne for kvaliteten af indsatsen.

En række møder med kommunerne 
har handlet om Covid-19, hvor vi ud 
over at sætte fokus på arbejdsmiljø 
også drøftede sikring af de udsatte 
borgere mod smitte samt mulige 
konsekvenser af besøgsrestriktio-
nerne.

Det vedvarende og seje træk
En væsentlig del af vores kontakt 
til det politiske system er sæsonbe-
tonet og dermed tilbagevendende. 
Vi er således i jævnlig kontakt med 
både lokalpolitikere og embedsværk 
i forbindelse med den kommunale 
budgetlægning.

Via kredsens deltagelse i FH-samar-
bejdet sætter vi løbende fokus på so-
cialpolitikken og dens indflydelse på 
vores arbejdsområde og den social-
pædagogiske faglighed, f.eks. når vi 
i FH-regi mødes med borgmestre og 
kommunaldirektører. I 2020 har vi 
blandt andet drøftet situationen på 
ældreområdet samt besparelser på 
hhv. voksenhandicap- og familieple-
jeområdet.

Blandt andre aktiviteter kan nævnes 
velkomst- og kaffemøder med nyan-
satte chefer og direktører i de for-
valtninger, hvor socialpædagogerne 
arbejder, kvartalsmøder med Social- 
og sundhedsudvalget i Viborg Kom-
mune (sammen med MED-udvalget) 
samt nytårskur i Silkeborg Kommu-
ne med borgmesteren.

Et slag for bedre aflønning 
af familieplejerne
En række møder med udvalgsfor-
mænd og forvaltningschefer i kom-
munerne har handlet om indførelse 
af gennemsnitslønmodellen for fa-
milieplejerne. 

Her har vi påpeget, at klare rammer 
for samarbejdet mellem plejefamilie 
og kommune er et centralt element 
i en bedre dialog mellem parterne, 
og at det i sidste ende bidrager til 
at skabe bedre forhold for plejebør-
nene. 

Fokus på nedprioritering og 
afspecialisering 
Et overordnet afsæt for vores kon-
takt til de lokale beslutningstagere 
har været de senere års beklagelige 
nedprioritering af socialområdet. 

Den fremgår klart af en analyse af 
de kommunale budgetter og regn-
skaber for det specialiserede social-
område i perioden 2010-2019. Ana-
lysen bruger vi til at sætte fokus på 
sammenhængen mellem økonomi 
og kvalitet i indsatsen samt på den 
afspecialisering, der er gået hånd i 
hånd med besparelserne. 

Uddannelsesniveauet på de social-
pædagogiske arbejdspladser i kred-
sen hænger tæt sammen med ten-
denserne til afspecialisering. Ved 
rekruttering af nyt personale oplever 
vi en klar tendens til, at man går ef-
ter generalister fremfor specialister.

En anden problemstilling, vi har 
fokus på, er, at andelen af med-
arbejdere med socialpædagogisk 
uddannelsesbaggrund på de so-
cialpædagogiske arbejdspladser i 
gennemsnit kun er cirka 50 procent.

Socialpolitikken på de indre linjer
Internt gør vi i kredsen en indsats 
for at klæde hovedudvalgsmedlem-
mer og fællestillidsrepræsentanter 
på til at agere socialpolitisk i de fora, 
de kommer i, og til at skabe kontak-
ter mellem chefer eller direktører og 
kredskontoret, hvor det giver me-
ning.

Kredsens indsats i forhold til pæ-
dagoguddannelsen har også et so-
cialpolitisk sigte. Vi har vedvarende 
fokus på niveauet for det socialpæ-
dagogiske område på uddannelsen, 
og i vores etik-oplæg på uddannel-
sen sætter vi også fokus på Social-
pædagogernes socialpolitiske profil. 
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Socialpædagogisk arbejde 
kræver socialpædagogisk faglighed

Det lyder som en selvfølge, men er 
det desværre langtfra. På det spe-
cialiserede socialområde, hvor vi 
arbejder med børn, unge og voksne 
med særlige udfordringer og behov, 
ansættes alt for mange, som ikke er 
klædt godt nok på til de udfordrende 
opgaver på området. 

Det gælder overalt i landet og også i 
kommunerne i Kreds Midt- og Vest-
jylland, hvilket en nylig gennemført 
undersøgelse dokumenterer. I gen-
nemsnit er omkring 50 procent af 
personalet i de socialpædagogiske 
tilbud for voksne med særlige behov 
i vores kommuner uddannede social-
pædagoger – lidt flere end på lands-

plan. Tallene varierer mellem 43 pro-
cent i Lemvig til 54 procent i Viborg 
Kommune. Noget tilsvarende gælder 
på børn- og ungeområdet, om end 
med større usikkerhed omkring tal-
let og større variation fra kommune 
til kommune. 

Det er baggrunden for, at Socialpæ-
dagogerne overalt, hvor vi har mu-
lighed for det, forfægter kravet om 
uddannelse til alle, der arbejder på 
vores område. Desuden har både 
forbundet og kredsen forstærket 
indsatsen for at styrke og synliggøre 
den socialpædagoger faglighed.

Fagligt Fokus 
– et nyskabende initiativ
Socialpædagogernes nye digitale 
univers, der sætter den socialpæda-
gogiske faglighed i centrum, er et 
rigtig godt eksempel. Her kan med-
lemmer og andre interesserede finde 
podcasts, webinarer, guides og prak-
sisfortællinger med stof til eftertan-
ke og faglig inspiration.

Medlemmernes historier om hverda-
gen på jobbet er med til at synliggøre 

den socialpædagogiske faglighed. 
Et eksempel var historien på vores 

hjemmeside om, hvordan personalet 
på bostedet Brohuset håndterede 

coronasituationen.

6



BERETNING 2021

Initiativet er ikke kun slået an blandt 
medlemmerne, men er også blevet 
bemærket af andre. Projektet, p.t. 
med 19 forskellige podcasts, blev 
således nomineret til at modtage 
Anders Bordings Idépris 2021 ”for 
med podcastserien Fagligt Fokus at 
skabe et sted, hvor socialpædagoger 
kan gå i dybden med deres fag og 
formidle teoretisk stof på en nær-
værende og relevant måde, og hvor 
lytteren er fastholdt gennem hele 
udsendelsen.”

Spændingen om, hvem der ville vin-
de prisen, blev udløst 26. august. 
Desværre vandt vi ikke.

Kredsen går til filmen 
Med et tilsvarende formål har kred-
sen, støttet af Herning Kommune og 
LEV, produceret fire små film, som er 
blevet til på initiativ af tillidsrepræ-
sentant Hanne Laier. 

Formålet er at vise forskellige sider 
af den socialpædagogiske faglighed 
og synliggøre, at den bygger på den 
professionelle relation, at socialpæ-
dagoger er helhedsorienterede, an-
erkendende og har fokus på samspil-
let – at vi gør det sammen med de 
borgere, vi er der for.

Medlemmernes historier
Som en udløber af Vi er Socialpæda-
gogerne satte vores kongresdelega-
tion projekt Medlemmernes stemme i 
søen. En del af det handler om at få 
medlemmernes historier frem i lyset 
og sætte fokus på forskellige facet-
ter af den socialpædagogiske faglig-
hed og den måde, vi som socialpæ-
dagoger tackler de udfordringer, vi 
møder på jobbet. 

På kredsens hjemmeside bragte vi 
således artikler om hverdagen på to 
af vores arbejdspladser under coro-

nalukningen, ligesom medlemmer 
fra kredsen har medvirket til tilsva-
rende artikler i Socialpædagogen. 

På vores Facebookside har ni indlæg 
fra medlemmer handlet om hverda-
gen og kerneopgaven i coronaperio-
den, mens tre indlæg har omhandlet 
faget samt glæden ved at være ansat 
lige præcis i det job, man varetager. 

Onlinemøder i samarbejde med A-
kassen med titlen Mød en fagfælle, 
hvor medlemmer af kredsen præsen-
terer deres arbejdsplads og deres so-
cialpædagogiske praksis, faglighed 
og metoder, trækker på samme ham-
mel. Vi synliggør vores faglighed, 
inspirerer og gør hinanden bedre. 
Indtil videre har vi holdt to af disse 
møder. 

Medlemsmøder med fagligt fokus
I lighed med tidligere år har kredsen 
afholdt en række medlemsmøder 
med oplæg og faglige input målret-
tet vores mange og forskelligartede 
arbejdsområder. 

Som følge af coronarestriktionerne 
er mange medlemsmøder afviklet 
virtuelt. Vi har efterhånden opbyg-
get både positive og negative erfa-
ringer med virtuelle møder, og de vil 
danne grundlag for, om vi skal for-
sætte med at afholde nogle af vores 
fremtidige medlemsmøder online. 

Initiativpulje får 
medlemmernes idéer til 
at blomstre

En af ambitionerne med medlemsprojektet Vi er socialpædagogerne 
er at øge medlemmernes engagement, og derfor har Socialpædago-
gernes hovedbestyrelse prioriteret aktiviteter, som understøtter dette. 

Ikke mindst blev der etableret en initiativpulje, hvor medlemmer kan 
søge om støtte til at realisere et initiativ til gavn og glæde for borgere, 
kolleger eller andre medlemmer af Socialpædagogerne. 

Initiativlysten har været stor og idéerne mange – alt fra faglige inspi-
rationsoplæg, arbejdsmiljøindsatser, netværksopbyggende aktiviteter, 
oplysningskampagner og arrangementer for og med borgerne. 

I kongresperioden er det blevet til 76 medlemsdrevne initiativer med 
i alt omkring 2.000 deltagere. Medlemmer af Kreds Midt- og Vestjyl-
land stod for fem af disse arrangementer, både faglige og sociale. 

Puljen er videreført i 2021 med fokus på faglige og netværksskabende 
initiativer samt initiativer, der styrker det gode arbejdsmiljø. 
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Udviklingen af socialpolitikken er 
forudsætningen for, at vi har so-
cialpædagogiske arbejdspladser af 
høj kvalitet. At søge indflydelse på 
socialpolitikken og det klassiske fag-
foreningsarbejde, der handler om 
medlemmernes løn- og arbejdsfor-
hold, er forbundne kar og dermed 
hinandens forudsætninger. De to si-
der af fagforeningsarbejdet kalder vi 
tilsammen det gedigne fagforenings-
arbejde, som vi på flere generalfor-
samlinger under punktet Fremtidigt 
arbejde har besluttet fortsat skal 
kendetegne vores indsats.

Det klassiske fagforeningsarbejde 
handler blandt andet om det dagli-
ge og tilbagevendende arbejde med 
løntjek, lønforhandlinger, sparring 
om arbejdstidsregler, at være bisid-
dere ved tjenstlige samtaler og syge-
fraværssamtaler, ansættelsesretlige 
sager, gennemgang af privatansat-

Det gedigne fagforeningsarbejde 
er fortsat i højsædet

tes ansættelseskontrakter, hjælp til 
tolkning af overenskomster og af-
taler samt behandling af sager, der 
udspringer heraf. Disse sager løses 
af tillidsrepræsentanterne eller kon-
sulenterne på kredskontoret – ofte i 
et tæt samarbejde.

I den forløbne periode har det også 
handlet om coronasituationen, hvor 
det gav god mening, at fagforenin-
gen spillede en central rolle med at 
tackle de specielle udfordringer, som 
coronaforholdsregler, -restriktioner 
og nedlukninger stillede os over 
for. Det blev tydeligt, at arbejdsgi-
verne godt vidste, hvem de skulle 
henvende sig til, når driften skulle 
sikres under de meget usædvanlige 
forhold på arbejdspladserne. Det 
handlede ikke kun om det gedigne 
fagforeningsarbejde, men i lige så 
høj grad om kernen i den danske 
model: at der er sat nogle klare og 

funktionsdygtige rammer, som også 
virker, når der skal findes løsninger 
her og nu. 

De sociale sager
En stor opgave er de sociale sager 
om langtidssygemeldinger. Hvor det 
er muligt og hensigtsmæssigt for 
medlemmet, er det primære formål 
fastholdelse på arbejdspladsen – se-
kundært at fastholde tilknytningen 
til arbejdsmarkedet generelt. Alter-
nativt er opgaven at vejlede med-
lemmet om mulighederne for offent-
lige ydelser.

Et andet fokus er jobformidling – 
både i forhold til ledige og som fore-
byggelse af ledighed ved at forsøge 
at skaffe medlemmer, der er opsagt 
eller er fratrådt frivilligt, i gang i et 
nyt job allerede i opsigelsesperioden. 

På generalforsamlingen i 2019 be-
sluttede vi at prioritere tre områder: 
TR-arbejdet i forhold til studerende 
og nyansatte, at gøre kredskontoret 
mere synligt på arbejdspladserne 
samt at styrke solidariteten, fælles-
skabsfølelsen og den faglige stolt-
hed under overskriften Vi er social-
pædagogerne.

TR-arbejdet i forhold til 
studerende og nyansatte
Denne opgave er vigtig i forhold til 
både rekruttering og fastholdelse. 
Når der ansættes nye medarbejdere 
på arbejdspladsen, har tillidsrepræ-
sentanten en særlig opgave, ikke 
mindst med at tage godt imod nyud-
dannede kolleger.

Arbejdspladsbesøg er det vigtigt redskab til at gøre fagforeningen 
synlig og nærværende for tillidsrepræsentanter og medlemmer.
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Målet med tillidsrepræsentantens 
indsats for studerende i praktik og 
nyansatte på arbejdspladsen er at 
sikre dem gode løn- og arbejdsvil-
kår og at introducere dem til det 
faglige fællesskab i Socialpædago-
gerne. Herudover er målet, at alle 
studerende i praktik bliver medlem-
mer af PLS, og at alle nyansatte 
bliver medlemmer af Socialpæda-
gogerne.

Der er udarbejdet et særligt mate-
riale, som blev præsenteret for og 
bearbejdet af tillidsrepræsentan-
terne på møder i september 2020. 
Materialet understøtter tillidsre-
præsentantens dialog med den stu-
derende og indeholder blandt andet 
en trin for trin-guide til den gode 
velkomst, en folder om den stude-
rendes rettigheder i praktikken og 
en lille gave.

På TR-møderne gav flere udtryk for, 
at det er et godt materiale, som kan 
medvirke til at systematisere og 
planlægge modtagelsen af de stu-
derende på arbejdspladsen.  

Der er ligeledes udarbejdet et ma-
teriale om tillidsrepræsentanternes 
modtagelse af nyansatte.

Større synlighed på 
arbejdspladserne
Kredskontorets synlighed på ar-
bejdspladserne handler især om at 
understøtte tillidsrepræsentanten 
som Socialpædagogernes repræ-
sentant på jobbet samt at under-
støtte arbejdsmiljørepræsentanten 
og TRIO’en i arbejdet med det gode 
arbejdsmiljø. Desuden handler det 
om at imødekomme kritiske med-
lemmer, der oplever deres fagfor-
ening som ”usynlig”. 

Arbejdspladsbesøg er et vigtigt red-
skab og har f.eks. været afholdt i 
forbindelse med valg af tillidsrepræ-
sentant, besøg hos nyvalgte arbejds-
miljørepræsentanter, som optakt til 
lokale lønforhandlinger eller med et 
tema, som arbejdspladsen (tillidsre-
præsentanten) har ønsket. Temamø-
derne, der har handlet om arbejds-
tidsregler og den nye ferieaftale, har 
på grund af coronasituationen været 
afholdt som onlinemøder.

I Silkeborg afholdt vi et medlemsmø-
de om besparelserne på kommunens 
2021-budget og konsekvenserne for 
aflønning og arbejdstidsplanlægning 
for de ansatte. Der var stor opbak-
ning til dette møde.

Coronapandemien har understreget 
behovet for at gentænke den måde, 
vi planlægger og gennemfører med-
lemsaktiviteter og arbejdspladsbe-
søg. Lige nu oplever vi en ”mæthed” 
i forhold til online-møder, og at med-
lemmerne ønsker at vende tilbage 
til fysiske møder. Ikke desto mindre 
har coronaperioden givet os nogle 
erfaringer, som på sigt udvider vo-
res muligheder for øget synlighed 
på arbejdspladserne – i forhold til at 
kunne tilgodese flere medlemmers 
ønsker om emner, i forhold til aktua-
litet (hurtig planlægning) og i forhold 
til at møde flere medlemmer.

Solidaritet – Fællesskab – 
Faglig stolthed
Disse begreber opsummerer, hvad det 
kongresvedtagne projekt Vi er Social-
pædagogerne handler om, og som vi 
lokalt arbejder på at virkeliggøre via 
vores indsats i forhold til bedre løn- 
og arbejdsforhold, et godt arbejds-
miljø og udvikling af faget. 

I den forløbne periode var inten-
tionen at udmønte begreberne via 
en række medlemsarrangementer, 
men coronasituationen tvang os til 
at aflyse alle arrangementer i andet 
halvår af 2020.

Da coronaen ikke bare ”forsvandt” 
efter et halvt års tid, besluttede 
bestyrelsen, at vi ikke længere ville 
aflyse, men i stedet afvikle møderne 
online – eller hvis det ikke var muligt 
udskyde dem til et senere tidspunkt, 
hvor det var forsvarligt at mødes.

Den nye praksis med online-møder 
åbnede for et større udbud af med-
lemsarrangementer, idet kredsene 
havde mulighed for at give medlem-
merne adgang til at følge de øvrige 
kredses arrangementer.

Som led i forberedelserne til Over-
enskomst 21 blev der afviklet et fy-
sisk medlemsmøde. Begreberne so-
lidaritet, fællesskab og arbejdsmiljø 
blev – på baggrund af den sam-
fundssituation, som overenskomst-
forhandlingerne tog afsæt i – helt 
automatisk centrale begreber for 
Overenskomst 21.

23 procent af vores medlemmer har 
i generalforsamlingsperioden delta-
get i et arrangement arrangeret af 
kredsen. Det drejer sig om medlems-
møder generelt samt familiepleje-, 
leder- og seniorarrangementer samt 
TR-møder.

De erfaringer, vi har gjort, med vir-
tuelle foredrag, møder og webinarer 
vil vi integrere i planlægning og gen-
nemførelse af medlemsarrangemen-
ter fremadrettet.

9
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På det private område fandt over-
enskomstfornyelsen sted i 2020. 
Her blev overenskomsten for private 
opholdssteder, botilbud og dagbe-
handlingstilbud samt vikaroverens-
komsten vedtaget med opbakning 
fra et stort flertal af de medlemmer, 
der deltog i urafstemningen. 

Aftalen er et resultat af de samlede 
overenskomstforhandlinger mellem 
FH-organisationerne og Dansk Er-
hverv, som omfatter over 600.000 
lønmodtagere. For Socialpædago-
gernes vedkommende omfatter af-
talen cirka 1.000 medlemmer.

Gode overenskomstresultater  
med solid opbakning fra medlemmerne

Aftalen indeholder blandt andet en 
forhøjelse af fritvalgskontoen fra 2 
til 5 procent. Pengene kan udbetales 
som løn, pension, løn under barns 
sygdom eller ferie. Der er forbedret 
betaling for aften- og weekendarbej-
de, mulighed for en yderligere fridag 
ved barns sygdom, mere forældreor-
lov og forbedrede vilkår for tillidsre-
præsentanterne.

Forhandlingerne om Overenskomst 
21 på det offentlige område blev på 
lønmodtagersiden ført af Forhand-
lingsfællesskabet, der repræsente-
rer 51 fagforeninger med ansatte i 
kommuner og regioner. Socialpæda-
gogernes formand Benny Andersen 

sad med ved det centrale forhand-
lingsbord.

Udgangspunktet var en meget stram 
ramme, og den klare prioritering var 
at sikre medlemmernes realløn i en 
situation, hvor vi på grund af coro-
naen var klar over, at der ikke var 
meget at forhandle om. Det lykkedes 
at sikre, at de offentlige lønninger 
fortsat følger de private, så når der 
igen kommer gang i lønstigningerne 
på det private arbejdsmarked, bliver 
de offentligt ansatte også tilgodeset.

Tillidsrepræsentanterne var 
med til at sikre en høj stemmeprocent 

ved urafstemningen om de nye 
overenskomster. 

10
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Udover generelle lønstigninger blev 
der ved forhandlingerne afsat penge 
til blandt andet lavtløns- og ligeløns-
puljer, en styrket seniorpolitisk ind-
sats og forbedringer af arbejdsmil-
jøet. Desuden blev der sat fokus på 
deltids- og tidsbegrænsede stillinger, 
tryghedspuljen og kompetenceud-
vikling.

Stor tak til tillidsrepræsentanterne 
Kreds Midt- og Vestjyllands stem-
meprocent var på 58, hvoraf 89,8 
procent stemte ja, og 10,2 procent 
stemte nej. Æren for den høje stem-
meprocent kan i høj grad tilskrives 
tillidsrepræsentanterne, der med 
idérigdom og stor energi formidlede 
betydningen af at bakke op om den 
danske model og give sin mening om 
de indgåede aftaler til kende ved at 
deltage i urafstemningen. 

Ligelønsproblem skal 
løses politisk

I kølvandet på overenskomstfornyelsen på de øvrige områder har 
vi oplevet en langvarig sygeplejerskekonflikt. Som bekendt endte 
den med et politisk indgreb, der ophævede mæglingsskitsen, som 
sygeplejerskerne havde stemt ned, til lov. 

Det har hele tiden været Socialpædagogernes klare holdning, at 
det er en lønkomité og efterfølgende trepartsforhandlinger, der 
skal løse problemet med uligeløn mellem typiske mande- og kvin-
defag på det offentlige arbejdsmarked. 

Vi har været meget tydelige omkring dette, og det er vigtigt at 
bemærke, at alle FH-organisationer forud for overenskomstfor-
handlingerne var enige om, at der skulle findes en politisk løsning 
på ligelønsproblemet – og at det hverken kan eller skal løses ved 
overenskomstforhandlingerne.

TR-netværket i hver kommune fik 
nogle midler til en lokal indsats for 
at få kollegerne til at stemme, og 
blandt de mange initiativer var ud-
lodning af morgenbrød og påskeæg 
blandt dem, der havde afgivet deres 
stemme. 

Tak til tillidsrepræsentanterne for 
at formidle både proces og resultat 
og for arbejdet for en højere stem-
meprocent.

En høj stemmeprocent og et over-
bevisende ja til overenskomsterne 
sender et vigtigt signal om, at vores 
aftalesystem er den rigtige og hold-
bare måde at fastsætte spilleregler-
ne på arbejdsmarkedet. 

Tillids-
repræsentanterne 
er den faglige 
krumtap

Vores tillidsrepræsentanter 
og fællestillidsrepræsentanter 
bidrager som fagforeningens 
lokale repræsentanter på ar-
bejdspladserne i høj grad til at 
skabe værdi for medlemmerne. 
En række eksempler fra arbejdet 
med at styrke socialpolitikken 
og skabe gode løn- og arbejds-
forhold for kollegerne er nævnt, 
men det blev ikke mindst tyde-
liggjort under coronapandemien.

Her var tillidsrepræsentanterne 
med til at udmønte de særafta-
ler, der blev indgået på grund af 
coronaen. På en række virtu-
elle FTR-møder blev aktuelle 
coronaspørgsmål gennemgået, 
hvilket medvirkede til at fore-
bygge problemer og utryghed på 
arbejdspladsen. 

Her i 2021 har vi sat særligt  
fokus på den lokale løndannelse, 
hvor tillidsrepræsentanterne 
også spiller en central rolle. 

Det er vigtigt at klæde tillidsre-
præsentanterne godt på til deres 
mangeartede og ofte vanskelige 
hverv. Kredskontoret og fælles-
tillidsrepræsentanterne tilbyder 
løbende sparring i forhold til de 
konkrete opgaver, tillidsrepræ-
sentanterne har.

Ud over forbundets grundud-
dannelse og efteruddannelse 
tilbyder kredsen intromøder for 
nyvalgte tillidsrepræsentanter, 
tre-fire årlige møder for alle 
tillidsrepræsentanter samt en 
række netværksmøder i  
de enkelte kommuner. 

Nogle af disse møder har været 
påvirket af coronasituationen, 
og f.eks. måtte vi aflyse et plan-
lagt todages seminar.  
Det er nu planlagt til at finde 
sted i december 2021. 
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Siden udgivelsen af den nye bekendt-
gørelse om psykisk arbejdsmiljø har 
der været fokus på kendskabet til og 
implementeringen af denne, hoved-
sageligt via virtuelle møder og kur-
ser. 

Med bekendtgørelsen har det psy-
kiske arbejdsmiljø fået et fornyet 
og tiltrængt fokus. Fagbevægelsens 
Hovedorganisation (FH) har gjort et 
stort arbejde med at formidle be-
kendtgørelsen til arbejdsmiljørepræ-
sentanter, tillidsrepræsentanter og 
faglige organisationer. Det er sket i 
samarbejde med konsulenter fra Ar-
bejdstilsynet.

Med bekendtgørelsen er der sendt 
et klart signal om, at arbejdet med 
at forbedre det psykiske arbejds-
miljø er vigtigt og skal prioriteres. 
Bekendtgørelsen skal medvirke til at 
gøre det lettere for arbejdspladserne 
at efterleve reglerne, og den frem-
mer gennemsigtigheden i forhold til 
Arbejdstilsynets praksis.

BERETNING 2021

Fornyet opmærksomhed 
på psykisk arbejdsmiljø

Coronapandemien har påvirket 
arbejdsmiljøet
Coronapandemien har også haft 
stor betydning for arbejdsmiljøet., 
og arbejdsmiljøorganisationerne på 
arbejdspladserne har spillet en væ-
sentlig rolle omkring både kommu-
nikation og handling i forhold til de 
ændrede arbejdsvilkår i coronaperio-
den. 

I den store og første nedlukningsfa-
se blev arbejdsmiljøorganisationen 
mange steder sat på pause, hvilket 
de tillidsvalgte i samarbejde fik ita-
lesat nødvendigheden af at ændre. 
Arbejdsmiljøorganisationens vigtige 
arbejde blev gjort synligt og blev ef-
terfølgende styrket. 

Arbejdsmiljørepræsentanternes 
vigtige rolle 
Arbejdsmil jørepræsentanterne 
(AMR) arbejder hver dag for et godt 

arbejdsmiljø på arbejdspladserne, og 
det skal vi i fællesskab støtte op om.

I kredsen er vi overbevist om, at so-
lidt fagligt arbejde kun kan leveres, 
hvor arbejdsmiljøet er i orden. Fag-
lighed og arbejdsmiljø går hånd i 
hånd, og derfor lægger vi stor vægt 
på at bakke vores arbejdsmiljøre-
præsentanter op. Derfor prioriterer 
vi:

•  at inddrage AMR tættere i kred-
sens arbejde.

•  at AMR og tillidsrepræsentanterne 
(TR) skal have et tæt samarbejde.

•  at AMR, TR og ledere samarbejder 
i TRIO’en for at sikre et godt ar-
bejdsmiljø.

Arbejdsmiljøet er flere steder pres-
set som følge af de pressede norme-
ringer, så det er et område, der fort-
sat kræver stor fokus. 

Både tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentanter 

har spillet en vigtig rolle 
med håndteringen af de 
ændrede arbejdsvilkår i 

coronaperioden.
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Pædagoguddannelsen er adgangs-
billetten til masser af spændende 
job på det socialpædagogiske om-
råde med mulighed for at udfolde 
og udvikle sin faglighed til gavn for 
samfundets udsatte og svage borge-
re – for børn, unge og voksne med 
sociale, fysiske og psykiske udfor-
dringer. 

Specialiseringen skal styrkes
Desværre ruster den nuværende ud-
dannelse og specialisering ikke de 
studerende i tilstrækkelig grad. Det 
specialiserede socialområde har æn-
dret sig. Der er flere borgere med 
mere komplekse problemstillinger 
end tidligere og dermed højere krav 
til medarbejdernes faglighed. Disse 
krav modsvarer uddannelsen ikke 
i dag. Socialpædagogerne arbejder 
derfor for en styrket specialisering 
til gavn for fremtidens socialpæda-
goger. 

Pædagoguddannelsen er ved at blive 
evalueret. I februar kom Uddannel-
ses- og Forskningsministeriets del-
rapport, som er en del af evaluerin-
gen. Desværre går rapporten slet 
ikke nok i dybden med specialiserin-
gerne, som udgør en meget stor del 
af uddannelsen. Derfor beholder vi 
arbejdshandskerne på og fortsætter 
dialogen med politikere landet over.

Vores bud på en bedre uddannelse 
er først og fremmest at give mere 
plads til socialpædagogernes spe-
cialisering. Derudover skal social- og 
specialpædagogisk faglighed, meto-
der og teoretisk viden i højere grad 
matche borgernes og arbejdsmarke-
dets behov. Tværfaglighed, etik samt 

viden om fysisk og mental sundhed 
skal inkorporeres i hele uddannel-
sen. Modulopbygningen skal afskaf-
fes, fagstrukturen skal tilbage, og 
praktikforløbene skal styrkes. Og 
så er der brug for flere undervisere 
med erfaring fra socialpædagogisk 
praksis.

Hvis Danmarks udsatte, udviklings-
hæmmede og omsorgssvigtede børn, 
unge og voksne skal have den bedst 
mulige støtte og de mest kompeten-
te indsatser, skal pædagoguddan-
nelsen styrkes. Både de udsatte bor-
gere og fremtidens socialpædagoger 
fortjener mere.

Bedre uddannelse kan 
fremme rekruttering
Vi kan se, at det bliver stadig svæ-
rere at rekruttere til faget. I kredsen 
har vi næsten ingen ledige medlem-
mer, arbejdspladserne får for få an-
søgninger, og ansøgerne har ikke 
altid de nødvendige kvalifikationer.

Der er behov for at uddanne flere 
socialpædagoger, og det skal blandt 
andet ske ved at forbedre uddan-
nelsen og dermed gøre den mere at-
traktiv. På kort sigt kan problemet 
afhjælpes ved at give medhjælpere 
på arbejdspladserne adgang til en 
merituddannelse.

I forhold til rekruttering er det vig-
tigt at forbedre fagets image, især i 
forhold til voksenhandicapområdet. 
Vi skal tale faget op og synliggøre, at 
det handler om at hjælpe mennesker 
til et indholdsrigt liv, hvilket kræver 
stærke kompetencer, høj faglighed 
og faglig stolthed.

Praktikstederne skal have større fo-
kus på at profilere arbejdspladserne 
og faget, og endelig gælder det om 
at skabe flere fuldtidsstillinger på 
vores område – og dermed mere at-
traktive job, som man kan leve af. 
Der er indgået aftaler mellem par-
terne om dette, men vi er langtfra i 
mål. 

Den lokale uddannelsesindsats
Den lokale uddannelsesindsats er 
især rettet mod de studerende under 
studieforløbet samt opfølgning, når 
de springer ud som nyuddannede so-
cialpædagoger. 

Kredsen deltager i de halvårlige in-
tromøder på uddannelsesstederne 
for studerende, der vælger den so-
cial- og specialpædagogiske spe-
cialisering, hvor vi præsenterer det 
socialpædagogiske arbejdsområde. 
Sammen med BUPL deltager vi i 
konferencedagene for praktikvejle-
dere på VIA University College og 
bidrager på den måde til kvaliteten 
i uddannelsen. Endelig står kredsen 
for undervisningen i etik på de tre 
uddannelsessteder i hhv. Holstebro, 
Ikast og Viborg.

I forbindelse med dimissionen mø-
der vi op, ønsker til lykke og invite-
rer til et brunchmøde tre måneder 
senere, hvor vi snakker om fagfor-
ening, jobsøgning og jobmæssige 
udfordringer. 

Vi deltager også i a-kassens møder 
for nyledige – herunder dimittender 
– og har tilrettelagt et velkomstfor-
løb for studerende og nye kolleger 
på arbejdspladserne ud fra et mate-
riale, der er udviklet til vores tillids-
repræsentanter.

Behov for 
mere og bedre 
uddannelse

Uddannelsen til 
socialpædagog skal 
gøres mere attraktiv, 
hvis det skal lykkes 
fortsat at rekruttere 
kvalificeret arbejds-
kraft til faget. 
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En høj organisationsprocent er vig-
tig. Det styrker organisationens 
mandat til at arbejde for medlem-
mernes interesser, fremføre deres 
ønsker og krav samt komme med 
bud på fagets udvikling, når vi sid-
der over for arbejdsgivere og politi-
ske beslutningstagere. 

Derfor er det afgørende, at både nu-
værende og kommende medlemmer 
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oplever Socialpædagogerne og kred-
sen som nærværende og relevant. 

En positiv fortælling
Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at 
fortællingen om Socialpædagogerne 
Midt- og Vestjylland er en positiv for-
tælling, der styrker vores omdømme 
som en troværdig og tidssvarende 
fagforening.

En væsentlig del af denne fortæl-
ling handler om en række faglige og 
kontante medlemsfordele med afsæt 
i medlemmernes ønsker – både in-
dividuelt og i forhold til det faglige 
fællesskab. Medlemstilbuddene er 
mangeartede og omfatter blandt an-
det:

Rekruttering og fastholdelse 
af medlemmer

•  Faglige medlemsmøder, der 
understøtter medlemmernes 
faglige refleksion og udvikling 
via foredrag med fremtrædende 
eksperter og meningsdannere på 
det socialpædagogiske område.

•  Medlemsmøder om fysisk og 
psykisk arbejdsmiljø. 

•  Medlemsmøder om løn, arbejds-
tids- og ferieregler. 

•  medlemsmøder med inspiration 
og viden for små eller særlige 
medlemsgrupper – ledere, fami-
lieplejere eller særlige overens-
komstgrupper, f.eks. medlemmer, 
der arbejder på ældreområdet.

•  Vejledning om stress. Alle med-
lemmer i kredsen, der oplever 
tegn på stress, tilbydes en sam-
tale med en faglig konsulent, der 
har gennemgået et stressvejleder-
forløb. 

•  Faglige selskaber er et tilbud til 
alle medlemmer. Gennem forskel-
lige aktiviteter og arrangementer 
kan medlemmerne få ny viden 
samt udveksle erfaringer og 
indgå i et fællesskab med andre, 
der arbejder på det samme  
fagområde. 

De unge skal opleve os som 
deres fagforening
En særlig udfordring er rekruttering 
og fastholdelse af unge medlemmer. 
Derfor har Socialpædagogerne lavet 
en undersøgelse af de 30-35-åriges 

Vi skal dyrke den positive 
fortælling om de mange fordele 

ved medlemskab af 
Socialpædagogerne 

– ikke mindst i forhold 
til de unge. 
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Lille 
medlems-
fremgang

Medlemstallet lå i 2020 
under den budgetterede 
medlemsudvikling, mens 
udviklingen i 2021 stort set 
har fulgt denne.

Medlemstallet er stigende, 
men i forbindelse med 
vores særlige indsatser med 
rekruttering og fastholdelse 
var vores mål en endnu 
større stigning. Det nåede 
vi ikke, blandt andet 
fordi der er blevet færre 
socialpædagogiske stillinger 
i kredsen. 

Af grafen fremgår, at 
kredsens medlemsudvikling 
i første halvår af 2020 lå en 
smule under forbundets, men 
at billedet siden er vendt, så 
vi nu ligger lidt over.

I kredsen er vi fortsat 
overbevist om, at det at 
fastholde og tiltrække 
medlemmer er tæt 
forbundet med det gedigne 
fagforeningsarbejde, som vi 
tidligere har beskrevet, samt 
at synliggøre vores indsats.

Her er vi som organisation 
afhængig af, at vores 
medlemmer medvirker til at 
italesætte fagforeningens 
arbejde og fordelene ved 
medlemskab – gerne med 
personlige eksempler.

oplevelse af os som fagforening, der 
munder ud i en række anbefalinger 
om tiltag, der er vigtige i forhold til 
denne medlemsgruppe.

I kredsen hæfter vi os navnlig ved 
følgende konklusioner og anbefa-
linger:

•  De unge er solidariske og søger 
tryghed i en fagforening – mang-
lende opbakning fra Socialpæda-
gogerne kan få dem til at melde 
sig ud. 
Derfor skal vi vise de unge, at vi 
også kæmper deres kamp og kan 
hjælpe dem med at finde fod-
fæste på arbejdsmarkedet. Det 
er vigtigt, at vi er synlige for de 
unge – bl.a. ved på de sociale me-
dier at fortælle de gode historier 
om, hvad vi kæmper for, og hvilke 
konkrete sager vi løser. 

•  De unge er fagligt stolte social-
pædagoger og vil gerne spejles 
fagligt i fagforeningen – de, der 
går nye veje, har svært ved at 
passe ind. 
Derfor skal vi bestræbe os på at 
være en relevant faglig sparrings-
partner for de unge, herunder 
tage ejerskab til nye retninger og 
specialiseringer inden for social-
pædagogikken, så vi kan forblive 
relevante for unge socialpædago-
ger, der ønsker at gå nye karrie- 
reveje.

•  De unge står i situationer, hvor 
de overvejer deres økonomi – det 
er ikke tydeligt for dem, hvad 
kontingentet giver. 
Derfor skal vi være gode til at 
informere om, hvad de unge med-
lemmers kontingent går til, og om 
alt det, de får som medlemmer 
hos os, men ikke kan forvente af 
en gul fagforening.

Indekseret medlemsudvikling MV 
i forhold tilhele landet.
Januar 2020 = indeks 100

MV

Hele SL

102,50

102,00

101,50

101,00
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100,00
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Vores ledermedlemmer er en natur-
lige del af vores fagforening – og 
vigtige for vores fag og for den so-
cialpædagogiske faglighed. 

Uden ledernes medvirken kan vi ikke 
løfte den store opgave med at skabe 
udviklende og bæredygtige arbejds-
pladser, hvor den socialpædagogiske 
faglighed kan forankres, udvikles og 
nytænkes, hvor der er rummelighed 
og plads til alle, og hvor medarbej-
derne trives.

Derfor har vi i kredsen vedvarende 
fokus på tiltag, der gør det attraktivt 
for nuværende og kommende ledere 
at blive – eller forblive – medlem-
mer.

Vi hilser det således velkommen, at 
der i Fagbevægelsens Hovedorga-
nisation (FH) er etableret et Leder-
forum, der består af ledere fra FH’s 
medlemsorganisationer. Socialpæ-
dagogerne er selvfølgelig repræ-

senteret og har desuden den ene af 
Lederforums to observatørpladser i 
FH’s hovedbestyrelse og kongres. 

Lederløn og -kompetencer 
Aktuelt kører der i forbundet to pi-
lotprojekter om ledernetværk og 
lederløn. I samarbejde med for-
bundssekretariatet deltager Kreds 
Midt- og Vestjylland sammen med 
Kreds Sydjylland og Kreds Storkø-
benhavn i lederlønsprojektet.

Det handler om at strukturere og or-
ganisere forhandlinger om ledernes 
løn i alle kommuner og om at sikre 
årlige lønforhandlinger for alle le-
dere. Desuden skal der udvikles nye 
metoder og værktøjer til sikring og 
styrkelse af kontakten og hjælpen til 
lederne i deres lønforhandlinger.

Herudover er der i samarbejde med 
Center for Offentlig Kompetenceud-
vikling udviklet et særligt tilrettelagt 
uddannelsesforløb for socialpæda-
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Lederne er vigtige for organisationen

gogiske ledere og mellemledere. De 
første tilbagemeldinger fra kursi-
sterne har været meget positive.

Særlige serviceydelser
Via Socialpædagogernes såkaldte 
platform for ledere og mellemledere 
udbydes en række målrettede ser-
vices: 

•  Konferencer og seminarer med 
  fokus på ledere og ledelse.

•  Nyhedsbreve, magasiner og  
pjecer med fokus på ledernes 
særlige opgaver og udfordringer.

•  Telefonisk sparring med erhvervs-
psykolog til ledere med behov for 
coaching – gratis og anonymt.

• Lønforsikring.

Lokal opbakning til lederne
Også i kredsen har vi fokus på at un-
derstøtte lederne og tydeliggøre, at 
vi ser dem som en vigtig medlems-
gruppe. 

Kvalificeret faglig rådgivning og 
sparring, forhandling af ledernes løn 
og en særlig ”velkomstpakke” til nye 
ledermedlemmer er således fast på 
programmet.

Bestyrelsen for vores ledersektion 
har høringsret i forhold til de dele 
af kredsens politikker, der specifikt 
vedrører lederne. Desuden lægger 
vi vægt på at have en lederrepræ-
sentant i kredsbestyrelsen, ligesom 
lederne har to poster i vores social-
politiske udvalg. 

Telefonisk sparring med 
en erhvervspsykolog er blandt 

de særlige tilbud til vores 
ledermedlemmer. 
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Familieplejere løfter en vigtig opga-
ve, der bør afspejles i gode og faste 
rammer for deres ansættelse. So-
cialpædagogerne har været i en god 
dialog med Kommunernes Landsfor-
ening (KL) om en forpligtende aftale 
om deres løn- og ansættelsesvilkår, 
men der er endnu ikke opnået et re-
sultat. 

En over to år lang grænsestrid med 
Serviceforbundet/ PLF har ikke gjort 
det nemmere. På lokale informati-
onsmøder har repræsentanter fra 
Socialpædagogerne orienteret fa-
milieplejerne om status for grænse-
sagen, og i august i år fastslog FH’s 
grænsenævn omsider, at familieple-
jerne qua deres socialpædagogiske 
indsats fortsat hører til hos os. En 
glædelig afgørelse, der uden tvivl 
vil styrke os i de fortsatte drøftelser 
med KL. 

Øget bistand ved fastsættelse 
af vederlag
Socialpædagogerne har i mellemti-
den sat ind på andre fronter. Sam-
men med øvrige interessenter og KL 
er der udarbejdet principper for god 
forhandlingsadfærd, der skal bruges 
af kommunerne, når der forhandles 
vederlag. 

Særligt vederlagsdelen kan være 
konfliktfyldt, og derfor er kredsens 
bistand ved vederlagsforhandlinger 
forbedret, ligesom vi har haft fokus 
på at bistå familieplejerne ved mø-
der med Socialtilsynet. 

Gennemsnitsmodellen 
skal udbredes
Desuden har vi både i forbund og 
kreds slået et slag for den såkaldte 
gennemsnitsmodel for aflønning af 
familieplejerne. Den skaber større 
tryghed om familieplejernes øko-

nomi, forbedrer mulighederne for 
rekruttering af nye familieplejere og 
er ikke dyrere for kommunerne.

Flere kommuner i kredsen har 
indført gennemsnitsmodellen, og 
kredsen har sammen med repræ-
sentanter fra familieplejeudvalget 
gennemført møder med flere kom-
muner for at dele vores erfaringer 
med implementeringen af den nye 
honoreringsmodel og arbejde for en 
realistisk vurdering ved fastsættelse 
af vederlag.

Det politiske arbejde for familieple-
jerne i kredsen organiseres af fami-
lieplejeudvalget, der består af fem 
familieplejere og en faglig sekretær.

BERETNING 2021

Fortsat fokus på familieplejernes vilkår

Et mere tilgængeligt kredskontor 

En god og professionel service fra kredskontorets side er en vigtig del 
af den solide faglige indsats, som er målet i forhold til vores medlem-
mer og tillidsrepræsentanter. 
 Som på de fleste andre arbejdspladser har kredskontoret været på-
virket af coronasituationen og har i lange perioder måttet lukke for 
fysisk adgang, både for ansatte og medlemmer. I stedet har vi i stort 
omfang været henvist til hjemmearbejde og virtuelle møder med med-
lemmer, arbejdsgivere, kolleger og samarbejdspartnere. De gode erfa-
ringer med virtuelle møder mellem konsulenter og medlemmer eller 
mellem konsulenter, medlemmer og arbejdsgivere vil vi også udnytte 
fremadrettet.
 I perioden er der sket ændringer i kredskontorets bemanding. Både 
som følge af coronanedlukninger og en opnormering af det administra-
tive personale er telefonåbningstiden øget fra 16 til 21 timer ugentligt, 
så vi nu har åbent for telefoniske henvendelser alle ugens hverdage. 
 Den telefoniske kontakt med medlemmerne handler om andet og 
mere end blot at stille om til en ønsket medarbejder, men først og 
fremmest om at sikre medlemmerne den rigtige og fornødne hjælp. 
Desuden lægger vi vægt på at kunne giver medlemmerne klar besked 
om, hvornår de kan blive ringet op af den relevante medarbejder, hvis 
denne ikke er til stede. 

Gennemsnitslønmodellen 
bidrager til større økonomisk 

tryghed for familieplejerne. 

17



I den forgangne generalforsamlings-
periode har det vist sig, at fusionen 
mellem LO og FTF til Fagbevægel-
sens Hovedorganisation (FH) var 
den rigtige beslutning. 

FH repræsenterer nu 1,3 millioner 
lønmodtagere og er en stærk af-
talepartner på arbejdsmarkedet og 
i samfundet generelt. FH indgik 
blandt andet en historisk trepartsaf-
tale i foråret 2020, der sikrede dan-
ske lønmodtagere lønkompensation 
som følge af coronapandemien, og 
flere aftaler er kommet til, efterhån-
den som pandemien trak ud. I alt er 
det blevet til 14 aftaler om lønkom-
pensation, udbetaling af feriepenge, 
barselsdagpenge til forældre med 
hjemsendte børn og arbejdsforde-
ling m.v.
 
Socialpædagogerne har sæde i FH’s 
forretningsudvalg og er dermed 
med til at præge hovedorganisatio-
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Fusionen mellem LO og FTF har styrket os

nens strategi og fokusområder, ikke 
mindst hovedorganisationens social-
politik. 

Indflydelse via lokalt samarbejde 
på tværs 
I kredsen er der oprettet fire lokale 
FH-sektioner (FH Herning og Ikast-
Brande, FH Vestjylland, FH Skive-
Viborg og FH Østjylland (med blandt 
andet Silkeborg Kommune). De lo-
kale FH-sektioner arbejder med poli-
tisk interessevaretagelse i forhold til 
de enkelte kommuner i deres dæk-
ningsområde. Sektionerne er derfor 
en vej for Socialpædagogerne til at 
søge indflydelse på kommunal bud-
getlægning, prioriteringer og indsat-
ser.

I Det Regionale Organisationsfæl-
lesskab (DRO) samarbejder kredsen 
med de øvrige faglige organisatio-
ner med medlemmer ansat i Region 
Midtjylland om fælles interesser – 

Det tværfaglige samarbejde 
i FH viste sin styrke, da der 

skulle indgås aftaler om 
lønkompensation som følge af 

coronapandemien. 

både i forhold til løn- og arbejdsfor-
hold og i forhold til at øve indflydelse 
på regionens politiske prioriteringer 
med betydning for de regionale ar-
bejdspladser.

I forhold til de kommunalt ansatte 
i Silkeborg Kommune har vi et tra-
ditionsrigt og helt særligt fagligt 
fællesskab med deltagelse af stort 
set alle faglige organisationer, der 
har medlemmer ansat i kommunen. 
Fagligt Fællesskab i Silkeborg er en 
stærk aktør og talerør for kommu-
nens ansatte i forhold til fælles af-
taler om løn- og ansættelsesforhold. 
Her henter de valgte medarbejder-
repræsentanter fælles baggrundsvi-
den til deres hverv i hoved-MED, og 
herfra organiseres politiske høringer 
i forbindelse med budgetlægning og 
valg m.m.
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1.  Faglighed og rekruttering til det socialpædagogiske område 
Gennem flere år har forskellige undersøgelser og prognoser peget på, at 
der kommer til at mangle socialpædagogisk arbejdskraft i fremtiden  
– og nu er vi her. 

  Det er et vigtigt for vores fags vilkår, for vores faglighed og for kerne-
velfærden i Danmark, at det er veluddannede og kompetente socialpæda-
goger, der udfører socialpædagogisk arbejde. Socialpædagogisk arbejde 
kræver socialpædagogisk faglighed. 

 Derfor skal vi arbejde for: 
 • mere specialisering på pædagoguddannelsen.
 • merituddannelser for medhjælpere.
 • flere fuldtidsstillinger – færre deltidsstillinger. 

2.  Sammen former vi det gode arbejdsmiljø
  Et godt arbejdsmiljø er grundlæggende for, at vi kan yde en kvalificeret 

socialpædagogisk indsats til gavn for mennesker med behov for særlig 
støtte. Socialpædagogerne har fokus på samspillet mellem faglighed og 
arbejdsmiljø – faglighed og arbejdsmiljø går hånd i hånd.

  Vores udgangspunkt er, at vi er hinandens arbejdsmiljø, og at det enkelte 
medlems indflydelse og involvering i arbejdsmiljøet har stor betydning 
for hele arbejdspladsen.

 Derfor skal vi arbejde med: 
 • TRIO’en som et vigtigt fundament for et godt arbejdsmiljø.
 •  arbejdsmiljørepræsentanterne som et vigtigt omdrejningspunkt for 

arbejdsmiljøet.
 • arbejdspladsen og arbejdsgiverne i en fælles indsats for  
  det gode arbejdsmiljø.

3. Gedigent fagforeningsarbejde
  Dette tema har været en del af kredsens fremtidige arbejde siden 2013, 

hvor Socialpædagogerne i fremtiden tog fart. I 2019 tog vi for første gang 
gedigent fagforeningsarbejde op som et selvstændigt tema. Temaet er 
stadig meget aktuelt og rummer alt det, vi står for som fagforening: vores 
værdier, vores service, vores åbenhed, vores synlighed, vores forandrings-
parathed og vores fællesskab. 

  Det gedigne fagforeningsarbejde skal derfor fortsætte med at være det 
helt overordnede kendetegn for kredsens arbejde.
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Fremtidigt arbejde

Ses vi til 
generalforsamlingen?

Vi håber, at du har lyst til at 
deltage i generalforsamlingen, 
blande dig i debatten og være 
med til at træffe beslutninger 
om det fremtidige arbejde og 
om sammensætningen af den 
nye kredsbestyrelse. 

Husk at tilmelde dig, hvis du 
ønsker at deltage i fælles-
spisningen i forbindelse med 
generalforsamlingen. Send din 
tilmelding pr. mail senest 
4. oktober. 

Vi glæder os til at se dig. 
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