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Skriftlig beretning generalforsamling 2019 

Indledning 

Hermed har vi, Socialpædagogerne kreds Storstrøm, den glæde at præsentere dig for 

kredsbestyrelsens skriftlige beretning. Det er 2 år siden, bestyrelsen sidst udarbejdede en 

skriftlig beretning. Generalforsamlingen valgte i 2017, at der ikke skulle udarbejdes en sådan 

til generalforsamlingen i 2018, men der skulle udelukkende aflægges mundtlig beretning. Så 

du er nu i gang med at læse om kredsens virke siden generalforsamlingen i 2017. 

Som altid er der meget at fortælle om, og som altid må og skal vi begrænse os. Vi tager derfor 

en indflyvning over de emner, som har betydet mest for Socialpædagogerne, for kreds 

Storstrøm og for jer medlemmer hos Socialpædagogerne. 

Og som altid følges denne beretning op af en mundtlig del, som aflægges på 

generalforsamlingen d. 8. oktober 2019. 

God læselyst. 

Politisk indflydelse: 

Siden den sidste skriftlige beretning har vi arbejdet intensivt på at styrke vores kontakter ind i 

de politiske organer i henholdsvis kommuner og region. Vi har i mange forskellige 

sammenhænge mødt lokalpolitikere og har ved disse møder sat socialpædagogerne og det 

socialpædagogiske arbejdsområde på dagsordenen. Det er vores klare oplevelse, at selv om 

det tager tid at etablere relationer og kendskab til hinanden, så lønner indsatsen sig. Målet for 

os er at være de troværdige samarbejdspartnere, som både kan udtale skarp, men også 

velbegrundet kritik. Men vi skal også være den organisation, som udviser vilje til at tænke nye 

tanker og udvikle ideer til gavn for både borgere, personale og organisationen. Vi er ikke nået 

lige langt i alle vores kommuner/region, men vi er godt på vej. I denne forbindelse har LO 

sektionerne været en god platform. Alle sektioner har en lang tradition for at mødes med 

borgmesteren i de pågældende kommuner, og her er en unik mulighed for at se på det 

samlede offentlige område. 

LO/FTF/FH 

I mange tidligere skriftlige beretninger har vi fortalt om vores arbejde i de 5 LO sektioner, som 

befinder sig i vores kreds. Nu er der kommet en lille ny, som vi skal huske navnet på. Det er 

måske ikke helt rigtigt at bruge betegnelsen ”en lille ny”, da vi taler om en hovedorganisation 

med mere end 80 fagforbund og 1,4 million lønmodtagere.  

I foråret 2018 besluttede LO og FTF at fusionere med virkning fra d. 1. januar 2019 og navnet 

på denne nye hovedorganisation blev: Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Målet med 

denne nye Hovedorganisation er at skabe en organisation, som med den volumen, der nu er til 

stede, vil kunne bidrage til et mere solidarisk og demokratisk samfund til gavn for 

lønmodtagere. 

På det helt lokale plan fusionerede 2 af de lokale LO sektioner. LO Næstved og LO Vordingborg 

blev til én, og hedder nu LO Sydsjælland med adresse i Vordingborg. Det kan synes underligt, 

at navnet på den nye sektion er ”LO Sydsjælland”, men den lokale struktur i FH er endnu ikke 

helt på plads og indtil dette sker, bevares de ”gamle” navne. 

I Fagbevægelsens Hovedorganisation drøfter man stadig rammerne for en ny FH struktur. LO 

og FTF har lokalt været organiseret meget forskelligt og denne forskellighed skal naturligvis 

rummes i den nye organisation. Der er dog ingen tvivl om, at vi (Socialpædagogerne) arbejder 
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for en udbredt lokalorganisering. Det giver stor mening, at FH er tæt på både medlemmer og 

arbejdsgivere for at sikre den fortløbende dialog med begge parter. Vi er heller ikke i tvivl om, 

at vi vil lande på en organisering, der kan rumme både det tidligere LO og FTF. I alle sektioner 

er der iværksat fælles aktiviteter og vi er sikre på, at dette nye samarbejde vil give nye 

muligheder og fællesskaber. 

Arbejdsmiljø: 

 

Vi har alle for alvor mærket, hvordan de knappe ressourcer i kommuner og region har påvirket 

arbejdsmiljøet på vores arbejdspladser. Henvendelser om dårligt psykisk arbejdsmiljø, 

stressbelastninger, pres på planlægning af arbejdstiden og ansøgninger om lokalaftaler 

indikerer, at arbejdspresset ikke er blevet mindre. Vores tillidsvalgte gør et stort arbejde for at 

optimere triosamarbejdet på den enkelte arbejdsplads og vi gør alt, hvad vi kan for at 

understøtte dette arbejde. Det er vigtigt for os at tilrettelægge indsatsen, så den giver mest 

mulig mening for den enkelte arbejdsplads. Det betyder, at indsatser spænder lige fra 

enkeltsagsbehandling fra konsulenterne til strategier for undervisning på den enkelte 

arbejdsplads. Vi har afholdt temadage for både Trio og den enkelte arbejdsmiljørepræsentant, 

og vi har inviteret AMR til at deltage i de kommunale netværk for tillidsrepræsentanter. Vi har 

holdt samtaler med alle nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter. Dels til en snak om indholdet i 

denne tillidspost, men lige så vigtigt har det været at sikre, at AMR altid ved, hvor de kan 

hente hjælp i det daglige sikkerhedsarbejde. Det er vores oplevelse, at samarbejdet mellem 

tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er blevet styrket til gavn for både 

kolleger, ledelse og de borgere, vi arbejder for.  

2019 er arbejdsmiljørepræsentanternes år. En landsdækkende indsats sætter fokus på de 

mere end 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter, der er tilknyttet en FH-medlemsorganisation. En 

række aktiviteter sætter fokus på 5 temaer, som omhandler roller og opgaver, tid til 

arbejdsmiljøarbejdet, uddannelse af AMR, strategisk arbejdsmiljøarbejde samt unge og 

rekruttering af nye AMR´ere. I de forskellige LO sektioner afholdes der løbende temamøder og 

året sluttes af med endnu en stor fælles AMR konference. Desværre har tilmeldingerne til flere 

at disse temamøder været for lave, og det har i nogle tilfælde været nødvendigt at aflyse 

arrangementet. 

Samtidig med FH/LO aktiviteterne har vi afholdt egne arrangementer for AMR og flere er i 

støbeskeen. 

Familieplejeområdet: 

 

Desværre er familieplejeområdet stadig ikke dækket af en overenskomst/aftale. Og det er 

ikke, fordi SL ikke ønsker en sådan aftale. Men der skal to til at indgå en aftale og den anden 

part i dette spil, Kommunernes Landsforening (KL), er desværre ikke helt så interesserede i at 

sætte en underskrift på et dokument, som kan sikre familieplejerne ensartede vilkår over hele 

landet. Så vi springer stadig fra tue til tue og forsøger at sikre aftaler i alle vores kommuner og 

dermed sikre familieplejerne ordentlige vilkår. Familieplejere kan opleve, at to børn anbragt fra 

hver deres kommune, har vidt forskellige muligheder. Og det kan være utrolig vanskeligt at 

navigere i dette farvand.  

I foråret anbefalede KL, at alle kommuner aftalte en ”gennemsnitsmodel” for tildeling af 

vederlag for det enkelte barn. Modellen går i korte træk ud på, at familieplejerne modtager en 

fast løn i hele anbringelsen og altså ikke skal forhandle vederlag med korte intervaller. Vi 

betragter denne model som et lille skridt i retning mod ensartede vilkår, og er i dialog med 

vores kommuner om denne model. Nogle steder støder vi på modstand, men andre kommuner 

er villige til at drøfte, hvordan en sådan model kan se ud. 
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Vi er Socialpædagogerne: 

 

På Socialpædagogernes kongres i 2018 blev det vedtaget at sætte medlemmerne i fokus 

gennem medlemsprojektet ”Vi er Socialpædagogerne”. 

På kongressen deltog, udover de 195 kongresdelegerede, 100 andre medlemmer, som på 

temadagen var med til at byde ind med, hvordan de syntes, at Socialpædagogerne skulle 

udvikle sig til som medlemsorganisation. Fra kreds Storstrøm var der 4 medlemmer med, som 

ikke før havde været på kongres. 

Vores vision er; at Socialpædagogerne også i fremtiden skal være et stærkt og attraktivt 

fagforbund, der kan rekruttere og fastholde medlemmer og udgøre et relevant og attraktivt 

fagligt fællesskab, lige fra studietiden og til arbejdslivets afslutning. 

Alle tilbagemeldingerne er der blevet arbejdet videre med på forskellige måder, både centralt 

og i kredsene. 

På tværs af alle kredse og forbundet centralt, er der lavet en videndelingsgruppe for at få 

afprøvet flest mulige nye tiltag og for at formidle erfaringerne videre til inspiration for 

hinanden. 

I kredsene afprøves både nye og kendte aktiviteter, som: Fyraftensmøder som cafebesøg, ny 

TR struktur, faglige medlemsarrangementer på forskellige måder, introduktionsmøder for 

ledere, ringeprojekter til forskellige medlemsgrupper, forskellige typer arbejdspladsbesøg, 

webinarer, debatcafemøder, netværksdannelser, særlige arrangementer for de 

pædagogstuderende, medlemsråd, arrangementer på Folkemødet Bornholm og Møn, 

arrangementer om faglig identitet, workshops og flere kommer til. 

I kreds Storstrøm deltog vi med en stand og debat på Folkemødet på Møn. I standen stod 

kredsbestyrelsesmedlemmer og delte forskelligt merchandise ud og snakkede med en masse 

besøgende, særligt i forbindelse med en konkurrence på standen. Kredsen stod også for en 

debat med temaet: Plejefamilien; din familie, din arbejdsplads. 

I Hovedbestyrelsen er der nu besluttet forskellige fælles indsatser på baggrund af de 

tilbagemeldinger, der kom fra kongressen og fra andre fora, hvor forbundet har været 

undersøgende på, hvad medlemmerne kunne tænke sig. Det er både nye måder at være i 

dialog med medlemmerne på og helt nye tilbud. 

Initiativpuljen:  

 

Et ønske om at medlemmerne selv kunne sætte initiativer i søen, som de syntes gav mening 

for dem og deres kolleger. Der har kunnet søges om op til 10.000 kr. til hvert initiativ. I 

starten af året blev der afsat 300.000 og på grund af mange ansøgninger, blev der afsat 

yderligere 300.000 kr. på hovedbestyrelsesmødet i juni. 

Det har været mangfoldigt, hvad der er søgt til. I kreds Storstrøm er der givet penge til 

følgende ansøgninger: Projekt for at måle sygefravær og langtidsfriskhed på en ny måde. 

Åbent medlemsmøde om udviklingshæmning og demens. Afholdelse af temadag om nænsom 

nødværge og konflikthåndtering. Faglig/social tur med kolleger til Mændenes Hjem, oplæg om 

projekt BLISKO og byvandring med Gadens Stemmer. Teambuilding i nyoprettet team. 

Arrangement med Thomas Milsted med fokus på arbejdsglæde og trivsel. Dialogmøde med 

lokale politikere for at synliggøre det socialpædagogiske arbejdsområde.  
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Alle initiativer evalueres og skal være med til at gøre os klogere på, hvad medlemmerne 

efterspørger. 

Medlemsråd:  

 

Målet er, at medlemmerne skal være med til at udvikle og forme vores fagforening. 

Medlemsrådet består af op til 30 medlemmer, som mødes 2 gange om året. 

Sammensætningen kan være forskellig og forbundsformanden er vært ved møderne. 

Medlemsrådet forholder sig så til forskellige tiltag, initiativer og tilbud, som medlemmerne har 

til rådighed. Opsamlingen bliver samlet op på skrift og bliver brugt til fælles læring og 

vidensdeling i organisationen. 

MedlemsPuls:  

 

Et digitalt medlemspanel, hvor medlemmerne svarer på spørgsmål om faglighed og 

arbejdsforhold. Det er planen, at medlemspanelet både kan være landsdækkende og kredsvis.  

Kompetenceudvikling og - efter- og videreuddannelse for medlemmer:  

 

Flere medlemmer har ytret ønske om, at Socialpædagogerne udbød kurser og uddannelse til 

medlemmerne. På den baggrund er der nu sat en undersøgelsesfase i gang for at afdække 

behov og ønsker hos medlemmerne. Dette skal efterfølgende holdes op imod ressourcer og 

hvordan vi kan være med til at give vores medlemmer et bedre overblik over mulighederne. 

Skal vi selv være kursusudbydere eller kan vi være med til at påvirke relevante aktører til at 

udbyde det, der er behov for? 

Mange nye tiltag er sat i gang allerede i første halvår efter kongresbeslutningen og flere vil 

være på vej. Der er stort fokus på at vidensdele og evaluere på de forskellige aktiviteter. 

Organiseringsprojekt:  

 

I forhold til mange andre LO forbund, har Socialpædagogerne været privilegeret, ikke løbende 

at miste medlemmer. I 2018 begyndte vi dog at se et lille fald / en stagnerende tendens. Dette 

afstedkom, at man i Hovedbestyrelsen besluttede at have et særligt fokus på at undersøge, 

hvad der skulle til for at eksisterende medlemmer ville blive og hvad der skulle til for at 

tiltrække nye medlemmer. Der bliver både lavet nogle centrale tiltag med tilbud og 

udarbejdelse af materialer samt tilført nogle ekstra midler til kredsene for at kunne afprøve 

nye tiltag. 

Der er fokus på at lave en systematisk indsats, i samarbejde med tillidsrepræsentanterne, 

overfor de studerende og nye kolleger på arbejdspladserne. Fokus på at komme i tættere 

kontakt med de studerende, både med rådgivning og faglige oplæg. 

Både fra Socialpædagogerne centralt og ude i kredsene er man på forskellige måder 

undersøgende på, hvad medlemmerne ønsker, at SL udbyder af aktiviteter og tilbyder af 

service. Det er via et digitalt medlemspanel, hvor forskellige medlemsgrupper kontaktes via 

telefon, spørgeskemaundersøgelser og nyhedsbreve. 

I Storstrøm er vi i gang med at afdække organiseringsprocenterne på vores arbejdspladser. 

Efterfølgende vil vi, i samarbejde med de tillidsvalgte på arbejdspladserne, lave nogle 

målrettede indsatser på de arbejdspladser med størst potentiale. 
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I kreds Storstrøm ser vi meget de tillidsvalgte som SL på arbejdspladsen, og det er højt 

prioriteret at understøtte dem i deres opgaver. På den måde oplever medlemmerne, at SL er 

synlige ude på arbejdspladsen.  

Som i projektet, ”Vi er Socialpædagogerne”, er der også her nedsat en gruppe for at 

vidensdele om lokale og centrale tiltag. 

Faglige Selskaber:  

 

Vi har i nogle år befundet os i en overgangsperiode. Vi er overgået fra at have faglige netværk 

til nu, hvor alle medlemmer er medlem i mindst et Fagligt Selskab. Tanken er, at alle skal 

kunne se sig selv som en del af et fagligt fællesskab. Der er nu 6 Faglige Selskaber: 

 Fagligt Selskab om mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i 

boenheder 

 Fagligt Selskab om udsatte børn og unge 

 Fagligt Selskab om marginaliserede og mennesker med rusmiddelproblematikker 

 Fagligt Selskab om mennesker med sindslidelser 

 Fagligt Selskab om uddannelses, - beskæftigelses, - og aktivitetstilbud 

 Fagligt selskab om mennesker med kognitive og kommunikative 

funktionsnedsættelser. 

 

Det har været, og er stadig svært, at få udbredt kendskabet til de Faglige Selskaber og deres 

aktiviteter. Ved forskellige spørgeundersøgelser, har mange givet udtryk for, at de ikke kendte 

til de Faglige Selskaber. Dette på trods af mails med tilbud til de enkelte medlemmer, 

Facebookgrupper, pjecer og omtale ved arrangementer, i nyhedsbreve, på hjemmesider og i 

Fagbladet Socialpædagogen. Der er i foråret 2019 blevet tilrettet lidt på prisen for deltagelse, 

antal medlemmer inden arrangementer bliver aflyst og gjort noget mere for at få formidlet 

tilbuddene ud. Men der er stadig et stykke vej, før det bliver almindelig kendt blandt alle 

medlemmer. Så det vil der være fokus på, både fra SL centralt og lokalt. Og husk endelig at 

alle kan gå ind og melde sig til yderligere et Fagligt Selskab. Dette gøres via SL’s hjemmeside. 

Og alle medlemmer kan deltage i alle de udbudte arrangementer, men man modtager kun 

målrettet tilbud fra højst 2 Faglige Selskaber. 

Afslutning: 

Som nævnt i indledningen er der rigtig mange emner, som vi synes fortjener en eller flere 

bemærkninger i denne beretning, men ikke alle har fået en plads. Denne skriftlige beretning 

følges op af den mundtlige beretning, som aflægges på generalforsamlingen. Og her bliver der 

rig mulighed for at spørge og kommentere begge beretninger.  

Vi vil slutte denne beretning med at udtrykke en stor, stor tak til alle jer, der i årets løb har 

deltaget i vores arrangementer. I gør SL Storstrøm levende og i den kommende periode vil vi 

lægge alle kræfter i at fortsætte udviklingen af kredsen. Tak til tillidsvalgte, som hver eneste 

dag er i kontakt med mange, mange medlemmer og som til stadighed arbejder for gode 

forhold på arbejdspladsen. I gør det godt og vi håber inderligt, at det gode samarbejde mellem 

jer og kredskontoret må fortsætte. 

På bestyrelsens vegne 

Lisbeth Schou 

kredsformand 


