
Skriftlig beretning generalforsamling 2021 

Kære medlem. 

Tusind tak, fordi du tager dig tid til at læse denne skriftlige beretning. Beretningen bakkes op 

af en mundtlig del, som fremlægges på generalforsamlingen. Her afstemmes både den 

skriftlige og den mundtlige del. 

Denne beretning kommer, desværre, til at handle lidt om Corona, men bestyrelsen lover, at vi 

også kommer rundt om andre vigtige emner. 

Men lad os starte med Corona. En lille virus, som så sit snit til at påvirke livet for hele verdens 

befolkning. Vi lærte lynhurtigt mange, mange nye begreber, og vi lyttede med undren og frygt 

i forskellige grader på Søren Brostrøm, som for åben skærm lærte os alle, hvordan vi skulle 

påføre os et mundbind helt korrekt. Og en dag i marts 2020 lukkede Danmark.  

Vi måtte forholde os til sprit, mundbind, manglen på kram og håndtryk og stadig stigende 

smittetal fra Statens Serum institut. Nogen blev sendt på hjemmearbejde og andre måtte 

kæmpe med svigtende leverancer af værnemidler. Men vi kom igennem det værste og er i 

skrivende stund helt tilbage som før, næsten. For vi er stadig forsigtige. Vi støder stadig ind i 

sprit-dispensere og plexiglas, når vi handler ind, og mange af os er blevet vaccinerede. Både 

én og to gange. Men vi har også lært noget af denne pandemi. På mange arbejdspladser er der 

udviklet nye metoder og ændret arbejdsgange.  

Vi har opdaget, at nogen møder kan afvikles over teams og at hjemmearbejdspladser kan 

være et alternativ til fysisk fremmøde. Og så ved vi, at mange, mange af vores kolleger på 

arbejdspladserne har knoklet for at borgerne skulle komme godt og sikkert igennem 

pandemien.  

Det afføder den dybeste respekt, og viser, at personale på det socialpædagogiske område er 

gjort af et helt særligt stof. Tak for jer. 

FH 

Den nye hovedorganisation FH (Fagbevægelsen Hovedorganisation) er kommet rigtig godt i 

gang. FH er en fusion imellem det tidligere FTF og LO, og tæller nu 64 medlemsorganisationer 

og 1,3 mio. medlemmer. 

Lokalt er FH organiseret i 17 sektioner, som igen er organiseret i en række kommunale 

sektioner. Selv om kreds Storstrøm ikke hører til landets største kredse, så dækker vi 3 

sektioner (FH Storstrøm, FH Østsjælland og FH Vestsjælland).  

Vores engagement i FH Østsjælland er dog ganske lille, da vi kun dækker Stevns kommune i 

den sektion. Så vores kolleger i kreds Midtsjælland dækker bestyrelsesposten der.  

Tilbage er så FH Storstrøm og kommuneudvalgene i Lolland Falster, Vordingborg, Næstved og 

Faxe. Desuden har vi bestyrelsesplads i FH Region Sjælland. Vi har kastet os ind i arbejdet i 

alle bestyrelser, og det giver rigtig god mening.  

Vi oplever, at der er stadig større fokus på både vores arbejdsområde og på hele det offentlige 

arbejdsområde. Og det giver tyngde, at 64 organisationer, i større eller mindre grad, arbejder 

sammen om at forbedre arbejdsforholdene for vores rigtig mange medlemmer.  

Vores seneste fællesarrangement var Folkemødet på Møn og et event på torvet i Næstved i 

forhold til det kommende kommunal/regionsrådsvalg. 

Arbejdsmiljø 

Arbejdsmiljø, - bekendtgørelsen: Arbejdsmiljøet på arbejdspladserne er afgørende for 

medlemmerne, og kredsen arbejder løbende på at byde ind, hvor det er muligt. Det gælder 

både direkte på arbejdspladserne, men også ved at støtte op om arbejdet i TRIO’en og for de 

tillidsvalgte i de enkelte sager. 



Der er store forventninger til den nye bekendtgørelse om Psykisk Arbejdsmiljø, som samler 

gældende regler for at gøre arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø nemmere. Dette har der 

været møde om med de tillidsvalgte og det vil blive fulgt op, efterhånden som de forskellige 

vejledninger bliver færdige. Vi hører fra arbejdspladserne, at der mange steder er taget rigtig 

godt imod den nye bekendtgørelse og der bliver arbejdet seriøst med den. Her oplever vi 

TRIO’en som en rigtig vigtig part i forhold til indsatser for et bedre arbejdsmiljø. 

SL’s egen arbejdsmiljøundersøgelse fra 2020 konkluderer også, at der fortsat er brug for fokus 

på det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder den rette balance mellem krav og ressourcer, fysisk 

og psykisk vold, mobning, stress og uønsket seksuel adfærd samt de mange organisatoriske 

forandringer. Til gengæld ses, i forhold til tidligere undersøgelser, at der er en positiv udvikling 

i samarbejde på arbejdspladsen og oplevelsen af støtte fra ledelsen samt fokus på 

forebyggelse af både fysisk og psykisk vold. Til gengæld går det den forkerte vej med det 

fysiske arbejdsmiljø. Her er der blevet flere udfordringer med forflytninger, arbejde i akavede 

stillinger, støj og i forhold til instruktion i brug af hjælpemidler. 

Tallene fra vores arbejdsskadeenhed i 2020 viser, at der er udbetalt 125.758.915 kr. i 

erstatning. Det svarer til 873.326 kr. i gennemsnit pr. anerkendt arbejdsskade. 53% af alle de 

anerkendte arbejdsskader er forårsaget af vold og trusler om vold. 

Voksen – handicapområdet 

Vi har i perioden haft og har fortsat særlig fokus på voksenhandicapområdet. Både 

konsekvenserne af de mange besparelser i årenes løb og manglen på pædagogiske uddannede 

på området. 

Vi hører fra arbejdspladserne, at der er skåret til et niveau, hvor det i dagligdagen kan være 

svært at finde tid til det pædagogisk udviklende arbejde og at der skal laves benhårde 

prioriteringer i dagligdagen, som ofte påvirker de udviklingshæmmedes livskvalitet i negativ 

retning og presser arbejdsmiljøet. 

Der er store rekrutteringsudfordringer, nu også på arbejdspladser, hvor der ikke tidligere har 

været de udfordringer. Mange steder modtager de kun ansøgninger fra få kvalificerede 

ansøgere. Sommeren 2021 har været en særlig udfordring, både for at skaffe fast personale, 

men særligt med at skaffe de nødvendige vikarer til at afløse det faste personale.  

Ydermere opleves der er en større kompleksitet i opgaverne, hvor der bliver flere borgere med 

udadreagerende adfærd, psykiatriske diagnoser og demens. Dette stiller store krav til 

faglighed og kompetenceudvikling. Kompleksiteten bliver ikke mindre af, at der opleves store 

udskiftninger blandt de sagsbehandlere, der samarbejdes med. Samlet set oplever 

medarbejderne på arbejdspladserne, at der bliver lagt flere opgaver ud til den enkelte 

medarbejder uden nødvendigvis ekstra tid. 

Vi benytter os af enhver mulighed for at italesætte vigtigheden af den rigtige faglighed. Det 

betaler sig både menneskeligt og økonomisk. Dette understøttes blandt andet af kampagnen; 

”Når faglighed forandrer liv”, som sætter fokus på socialpædagogernes styrker og hvordan 

det både er til glæde for borgeren, arbejdsmiljøet og muligheden for at rekruttere nye 

kolleger. 

Ligeledes er der behov for at finde en fornuftig balance imellem den sundhedsfaglige tilgang og 

den pædagogfaglige tilgang. Her bliver der nemlig oplevet et pres om, at det sundhedsfaglige 

tilsyn opleves at vægte tungere end den pædagogfaglige tilgang. 

 



Børn- og unge 

Covid19 har sat sine spor på børneungeområdet. Mange børn har oplevet ensomhed og 

familier, der i forvejen var udfordrede, har haft det svært med diverse restriktioner. 

Konsekvensen har været en stigning i sagsantallet for den enkelte medarbejder og et øget 

forbrug på i forvejen knappe økonomiske ressourcer. Der er dog heldigvis også en anden side 

af historien. Børn med f.eks. angst har oplevet en mere rolig hverdag, først i forhold til 

undervisning online og senere den forsigtige genåbning.  

Barnets lov, som blev vedtaget i foråret 2021, sætter fokus på tidligere indsatser og flere 

anbringelser. Vi skal fastholde, at denne debat skal handle om barnets behov og ikke en 

økonomisk betragtning i den enkelte kommune. 

På familieplejeområdet blev den verserende grænsestrid endelig afgjort. Den udpegede 

dommer fastslog, at Socialpædagogerne er den fagforening, der repræsenterer familieplejerne. 

Vi anerkender, at familieplejerne yder et utroligt stort og kvalitativt godt arbejde for mange 

udsatte børne og unge, og derfor fortsætter arbejdet med at indgå aftaler med KL om en form 

for aftale, som sikrer plejefamilierne gode forhold. 

Ledersektion 

I flere år har en af kredsens ledere, Helle Riis, besat formandsposten i lederlandsudvalget i 

SLC. Helle har lagt meget tid og energi i dette arbejde, og har nu valgt at overgive stafetten til 

en anden. Der er al mulig grund til at sige stor tak til Helle for arbejdet med at udvikle 

ledersektionen til det, den er nu, og for at være med i idéfasen til den ledersektion, der stadig 

udvikles. Tak Helle. 

Helle er stadig en del af vores lokale ledersektionsbestyrelse. Sammen med 4 andre ledere 

drøfter bestyrelsen, hvordan kreds Storstrøm udvikler lokale tilbud til kredsens ledere. I den 

sidste periode har bestyrelsen, som så mange andre, ikke været samlet til fysiske møder.  

Vi har netop genoptaget arbejdet og har spændende oplæg og møder for nye ledere og 

drøftelser omkring netværksdannelse på dagsordenen til den kommende periode. 

Tillidsvalgte 

Vores tillidsvalgte har haft en travl periode. De har løbende skulle følge nye vejledninger, 

tolkninger er blevet udfordret, arbejdsgange ændret og der har skullet tages hånd om utrygge 

borgere og kolleger.  

Nedlukninger førte pludselig til helt nye måder at arbejde på. Til en start fik ikke alle borgere 

den hjælp, de egentlig havde brug for og medarbejdernes arbejdsforhold var ikke, alle steder, 

helt afklaret.  

Der blev mange justeringer hen ad vejen, da det gik op for os, at det ikke kun var for en 

meget kort periode. Nogle fik hurtigt sat online møder i system og andre steder gik der noget 

længere tid. Det blev hurtigt klart, at der er brug for at kunne tale sammen og der blev fundet 

nye måder at være kolleger på. Hurtige morgenmøder på skærm, frokost ved skærm og møder 

på terrasser i parker og andre steder udenfor.  

Det samme blev det med opgaver i forhold til borgerne. Nogle borgere blomstrede op og 

kunne klare mere selv og andre har manglet den tætte kontakt og de daglige rutiner. Mange 

steder har der efterfølgende været et vigtigt arbejde med at udlede de bedste erfaringer for at 

bringe dem med videre. Det kan være nye måder at tilrettelægge arbejdet på, hvilke møder, 

der egner sig til online eller hvornår hjemmearbejde kan være en gevinst for både 

medarbejder og arbejdsplads. 

 



Vores nyvalgte tillidsrepræsentanter har heller ikke kunnet få det uddannelsesforløb, som 

ellers plejer at gå hurtigt i gang. Det har været en periode med mange aflyste møder og 

kurser, med mere sparring over mail og telefon. Selv om vores kursusafdeling har gjort det ret 

godt med elektroniske kurser, både for basiskurser og efteruddannelseskurser, så foretrækker 

de fleste at afholde lige den slags kurser fysisk. Der er også rigtig meget netværksdannelse og 

læring i pauser og de mere sociale aktiviteter. 

Så særligt for vores nyvalgte tillidsrepræsentanter har det været en ekstra hård start. De 

lokale samtaler med nye arbejdsmiljørepræsentanter har også været aflyst og der arbejdes pt 

på at få kaldt alle ind til en samtale på kredskontoret. 

 

Men helt overvejende har indtrykket fra kredskontoret været, at opgaverne er blevet løst 

efterhånden som de er dukket op på arbejdspladserne og der har løbende været et godt 

samarbejde i arbejdsmiljøgrupperne og tingene er blevet løst, efterhånden som de er dukket 

op. 

Kredskontor 

I takt med at Danmark lukkede ned, måtte vi på kredskontoret drøfte, hvordan vi passede 

bedst på vores medlemmer og vores kolleger. Vi indførte ret hurtigt retningslinjer for færdsel 

på kontoret, der blev sat spritdispensere op alle steder og vi blev jævnligt testet. Vi lukkede 

for personlige henvendelser og desværre måtte en masse arrangementer aflyses.  

Ret hurtigt blev vi enige om, at hjemmearbejde også ville være en brugbar løsning hos os. 

Samtidig var det meget vigtigt for os, at vi stadig var nærværende og tilgængelige for vores 

medlemmer. Dette resulterede i, at vi arbejdede hjemme på skift. Derved kunne vi reducere 

antallet af personer på kredskontoret og mindske smitterisiko. Vi mødtes på teams 3 gange 

om ugen, og holdt derved fast i dels den faglige sparring, men også samhørigheden med 

kolleger. Det overordnede indtryk på kredskontoret er, at planen har fungeret og 

hjemmearbejde er blevet beskrevet som en fremtidig mulighed. 

Kredskontoret er nu tilbage til normal drift. Vi holder møder på kontoret og tager ud på 

arbejdspladser, hvis det er muligt. 

Hermed slutter vi en skriftlig beretning, som måske blev lidt kortere end normalt. Flere af 

emnerne vil blive foldet ud i den mundtlige beretning.  

 

Vi håber inderligt, at du har lyst og tid til at deltage på generalforsamlingen, som bekendt 

afholdes d. 7. oktober 2021. 

Vi glæder os til at se dig. 

 

 

 

 

 

 


