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Generalforsamling den 7. oktober 2021 

Fremtidigt arbejde generalforsamling 2021 

1. Vi er Socialpædagogerne  I perioden skal der stadig sættes fokus på aktiviteter/indsatser, 

som øger værdien for kredsens medlemmer.  
Vi skal udvikle metoder til at komme i tættere dialog med 

medlemmerne og derigennem afdække ønsker og ideer til 

aktiviteter i kredsen.  
  
Vi skal planlægge og gennemføre medlemsarrangementer, som 

giver mening for medlemmerne.  
Vi skal afholde møder 2 gange årligt for nye medlemmer. 

Formålet er at lytte til behov og ønsker og at fortælle, hvor 

kredsens kan hjælpe. Når vi har hilst på hinanden, er det 

nemmere at ringe og drøfte problemstillinger/glæder på 

arbejdspladsen.  

 

Vi skal afprøve fleksible måder at afvikle medlemsmøder på. 
  

2. Organisering  Vi skal fortsat have fokus på, at det enkelte medlem oplever 

stor værdi af sit medlemskab hos Socialpædagogerne.  
  
I en erkendelse af at fællesskab gør stærk, vil vi arbejde for 

stærke faglige miljøer på de enkelte arbejdspladser. 

Tillidsrepræsentanterne bliver stærke medspillere i dette 

arbejde.  
  

3. Arbejdsmiljø  Vi skal holde fokus på arbejdsmiljøarbejdet på vores 

arbejdspladser og understøtte dette arbejde.  
  
Arbejdsmiljø skal have høj fokus og tænkes ind, så ofte det er 

muligt. Vi skal holde stadig tæt kontakt til 

arbejdsmiljørepræsentanterne og understøtte deres funktion.  

 

Med udgangspunkt i ”sammen former vi det gode arbejdsmiljø”, 

skal vi planlægge og gennemføre arrangementer med fokus på 

kongresbeslutningen. 

  

4. Familieplejeområdet  Vi skal fortsat være i tæt dialog med alle vores kommuner. 

Vi skal arbejde for at sikre familieplejerne et stabilt grundlag og 

bedre vilkår, for fortsat at kunne arbejde professionelt med 

sårbare børn og unge.  

  
Vi skal tættere på det enkelte familieplejemedlem og lytte til 

ønsker og behov fra denne gruppe medlemmer.  

5. Lederområdet  Vi skal i samarbejde med ledersektionen styrke lederområdet i 

kredsen. Vi skal synliggøre kredsens tilbud til lederne og 

udvikle nye samarbejdsflader.  
  
I samarbejde med den lokale ledersektion skal vi afholde 

velkomstmøder for nye ledere/mellemledere. 

 

6. Politisk indflydelse  Vi skal fortsat have stort fokus på de politiske beslutninger, der 

træffes i kommuner og region. Og vi skal i tæt dialog fortsat 

sætte fokus på det socialpædagogiske arbejdsområde.  
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Vi skal være en reel medspiller, når der tænkes nye indsatser i 

kommunerne. 

  

 7. Faglig sagsbehandling  Vi skal fortsat have stort fokus på det enkelte medlems ønsker 

og behov for individuel sagsbehandling.   
  
Uden medlemmer, ingen SL. Medlemsservice er en 

kerneopgave, som skal udvikles løbende. Det enkelte medlem 

skal være tryg ved at ringe til kredskontoret og få drøftet 

aktuelle problemstillinger. Man skal vide, at man kan hente 

hjælp hos os og at man ikke skal stå alene med de 

udfordringer, man møder i arbejdslivet.  
  

8. Rekruttering Det bliver stadig vanskeligere at rekruttere faguddannet 

personale til hele vores arbejdsområde. 

 

Vi skal i dialog med vores kommuner/region og 

uddannelsesstederne, i forhold til idéudvikling og 

gennemførelse af projekter for at imødekomme manglen på 

faguddannet personale. 

 


