
Mundtlig beretning generalforsamling 7. oktober 2021 

I den skriftlige beretning har vi skrevet lidt om Corona pandemien. Desværre er jeg også nødt 

til at dvæle lidt ved virus i den mundtlige beretning. Hele perioden med nedlukning af 

Danmark har trukket store veksler på jer, jeres kolleger, jeres familie og de borgere, I 

arbejder for og med. I har været nærværende på trods af vanskelige forhold og jeres og jeres 

kollegers faglighed og styrke har hjulpet vores arbejdsområde igennem denne periode. Vi er 

alle blevet fortrolige med diverse digitale platforme, og vi vil helt sikkert benytte os at disse 

muligheder, når det giver mening for jer, jeres medlemmer og kredskontoret. Så endnu en 

gang tak for jer og tak for at I igen har bevist, at medarbejdere på vores arbejdsområde er 

gjort af et særligt stof. 

Politisk indflydelse. 

Vi ser desværre, at vores arbejdsområde er udfordret på en række områder. Dels den gamle 

historie om svingende økonomi, men også på større og større udfordringer med at ansætte 

uddannet personale. Den seneste opgørelse viser at kun 53 % af de ansatte har en 

socialpædagogisk uddannelse, og det er alt alt for lidt. Vi ved godt, at det er svært at 

rekruttere personale, men der skal politisk vilje til for at sikre, at kurven ikke dykker endnu 

mere. Der skal findes midler til at gennemføre meritforløb og arbejdspladserne skal gøres 

attraktive. Arbejdsmiljøet skal ses efter i sømmene, for et dårligt arbejdsmiljø tiltrækker ikke 

nyt personale. Vi vil fortsat gøre alt, hvad vi kan for at gå i dialog med de relevante politiske 

udvalg, og vi vil insistere på det socialpædagogiske arbejdsområde også skal have 

socialpædagogiske kompetencer. 

Kommunal- og regionsrådsvalget står for døren, og i FH - regi bliver der lige nu afholdt mange 

valgmøder i vores kommuner. Desværre kan vi konstatere, at heller ikke FH har forstået, at 

vores arbejdsområde i høj grad er et velfærdsområde, som skal italesættes på lige fod med 

f.eks. børn og ældre. FH har udarbejdet et glimrende oplæg til valgmøder, men det har en 

katastrofal mangel på omtale af vores allermest sårbare børn og voksne. Vi blander os derfor i 

alle de valgmøder, vi kan nå. Et af vores TR - netværk, Guldborgsund, har arrangeret og 

afholdt et velbesøgt valgmøde. Et super godt initiativ med flere politiske partier repræsenteret. 

Så selv om vi er en del af et større fællesskab, så føles det stadig lidt, som om vi er lidt alene. 

Og det skal vi have lavet om på.  

Og netop som denne beretning var færdig, fik jeg en dejlig mail fra forbundet. I forbindelse 

med forslaget til ”Lov om velfærd”, har forbundet skrevet et høringssvar, som netop sætter 

fokus på den manglende opmærksomhed på både tilbud til børn og unge og voksne med 

særlige behov. Så nu håber vi, at der bliver lyttet. 

Kongresbeslutninger, de 2 temaer: Det blev på kongressen i november besluttet at arbejde 

videre med særligt 2 temaer: 

Vi er socialpædagogerne og Sammen former vi det gode arbejdsmiljø. 

Vi er Socialpædagogerne: 

Der er fortsat fokus på at blive et stærkere og mere værdiskabende fællesskab. At forbundet 

udvikler sig med udgangspunkt i medlemmernes ønsker og arbejdsliv. At vi er et tilgængeligt 

og nærværende forbund, også selv om man ønsker at være medlem på forskellige måder. At vi 

fortsat afprøver nye medlemstilbud og handlinger for at blive klogere på medlemmernes 

ønsker og udbytte. 

Der har været igangsat, især centrale indsatser med medlemspanel, både digitalt og med 

fysiske møder. Lokalt har vores nye initiativer været meget berørt af corona nedlukningen, så 



vi står foran at skulle afprøve vores nye velkomstmøder og en mere målrettet indsats på 

studiestederne. Vi har et samarbejde i gang med SL Midtsjælland og BUPL, for sammen at 

være mere synlige ved uddannelsesstart, inden de skal vælge specialisering, undervejs på 

uddannelsen med et etikoplæg og et foredrag om den socialpædagogiske udvikling og så 

selvfølgelig, når de dimitterer. Dette sammen med fokus på de studerende, når de er i praktik, 

sammen med vores tillidsrepræsentanter, tror  vi på vil øge de kommende nye kollegers 

kendskab til den danske model og fordelene ved at være med i en fagforening. 

Lokalt har vi været heldige, at 4 ansøgninger til initiativpuljen er blevet imødekommet, med 

vidt forskellige temaer: 

• I Stevns er det blevet til et åbent medlemsarrangement om magt og etik i arbejdet med 

borgere. 

• En familieplejer har fået bidrag til opstart at et netværk. 

• Socialpsykiatrien i Guldborgsund har fået tilskud til aktiviteter, der understøtter det 

gode arbejdsmiljø, til sammenbragte teams. 

• PFI Guldborgsund har fået penge til et arrangement med fokus på arbejdsmiljøet, for en 

gruppe, der arbejder med børn, unge og familier. 

Dejligt at se så mange gode ideer til spændende aktiviteter, rundt omkring på 

arbejdspladserne. 

Sammen former vi det gode arbejdsmiljø:  

Det gode arbejdsmiljø skabes i et tillidsfuldt arbejdsfællesskab, hvor den enkeltes indflydelse 

og involvering i arbejdsmiljøet har stor betydning for hele arbejdspladsen. 

Det vil vi understøtte ved at lave arrangementer bredt om arbejdsmiljø for alle medlemmer og 

særligt målrettede tilbud for TRIO’en. 

Derudover er der intromøder for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og 

løbende sparring på deres opgaver i hverdagen. 

I ledersektionen er der også fokus på det gode arbejdsmiljø, både for ledere og medarbejdere. 

 Vi bliver i dagligdagen brugt til sparring om arbejdsmiljøspørgsmål på mange måder. Både i 

aktuelle problemstillinger, men også når der arbejdes med emnerne i personalepolitikker og i 

MED systemet. 

Strategien er stadig; Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd, hvor vi med 

tilbagemeldingerne fra medlemmerne og dokumenteret viden, vil arbejde på indsatser som 

styrker det gode arbejdsmiljø. 

Arbejdsmiljø:  

 

Vi oplever mange steder et meget presset arbejdsmiljø. Ubalance mellem krav og ressourcer. 

Ubalance mellem opgaver og kompetencer er nogle af de store synder. Vi ser dog, at der 

arbejdes målrettet med det på mange arbejdspladser. Grundige introduktionsforløb, 

kompetenceudvikling og TRIO’er, der arbejder med APV og  trivselsmålinger. Men der er også 

brug for at have fokus på det hele tiden, da ressourcedelen er voldsomt udfordret. 

• Flere visiteres til handicapydelser. 

• Stigning i antal stofmisbrugere. 

• Stigning i antal ophold på kvindekrisecentre. 

• Flere med psykiatriske diagnoser, både børn og voksne. 



• Stigninger i antal underretninger på børneområdet og flere anbragte børn. 

 

På de fleste områder overskrides budgetterne næsten hvert år. (der er dog forskelle, 

men det er de gennemsnitlige tendenser i kredsen) 

 

Så med de muligheder, der er på de enkelte arbejdspladser, ser vi en kæmpe indsats 

fra medarbejdere, tillidsvalgte og ledere. Der er brug for, at vi råber politikerne op, 

både på lokalt og landsdækkende niveau. Det gør vi blandt andet med vores fokus på 

at faglighed forandrer liv og ved at medlemmerne fortæller de gode historier, hvor de 

gør en forskel. Og at det er en god investering at forebygge med faglighed og et godt 

arbejdsmiljø. 

Rekrutteringsudfordringer:  

 

Der er nok ikke en eneste kommune eller region i Danmark, hvor rekruttering – og 

fastholdelse – ikke er en kæmpe udfordring. 

Vi hører både medarbejdere og ledere fortælle om ubesatte stillinger, manglende kvalificerede 

ansøgere, både til vikariater, som til faste stillinger. Flere fortæller, at de må genopslå 

stillinger og har jævnligt ansættelsessamtaler. 

Samtidig ser vi ind i små årgange, og store årgange, som forlader arbejdsmarkedet. 

Det er nedslående og uacceptabelt, at kun ca. halvdelen af personalet på socialpædagogiske 

arbejdspladser har en pædagogisk uddannelse. 

Værst ser det ud for voksenhandicapområdet i vores kreds, der er der kun socialpædagoger i 

mellem 36% og 50 % af stillingerne. 

På området for børn og unge med særlige behov ser det lidt bedre ud, - men stadig i den lave 

ende. Der ligger vi med pædagoger i 54 % af stillingerne. 

På det regionale område ligger vi på 43% 

Vi kender selvfølgelig ikke alle svarene på rekrutterings – og fastholdelsesudfordringerne. Og 

vi ved, at der arbejdes målrettet med det på arbejdspladserne. 

Men vi har nogle bud: 

• At målrette stillingsopslagene og rekrutteringsprocesserne, så stillingerne bliver 

attraktive og det rigtige match bliver fundet. 

• At løfte ufaglært ind i uddannelse, blandt andet med fokus på Merituddannelse. 

• At pædagoguddannelsen forbedres og specialiseringen styrkes, så flere søger den. (I 

2021 har vi desværre set et fald på 5 % i antal ansøgere til uddannelsen) 

• At der arbejdes med at mindske frafaldet på uddannelserne. 

• At tilbyde en konkurrencedygtig løn. 

• At udnytte det potentiale – der er i – at tilbyde deltidsansatte – at gå op i tid. 

Vi kan se, at på døgnoverenskomsten i vores kreds, arbejdes der i gennemsnit 33, 5 timer. 

Der er dog store forskelle. I Faxe er det 30,3 og i Lolland er det 35,5 

I Regionen er det 32,4 

Det presser fagligheden på vores arbejdsområde, og det presser arbejdsmiljøet betydeligt. 



Så her har vi en fælles opgave, en kæmpe opgave, som kun kan lykkes, hvis vi arbejder 

sammen, - og på mange fronter!  

Tillidsvalgte, mere personligt, tak: 

I Coronatiden har vores ledere og tillidsvalgte gjort et kæmpe arbejde, hvor de har skullet 

asfaltere vejen, mens ”bussen” kørte på fuldt tryk, derudaf! Nye vejledninger, 

bekendtgørelser, aftaler om særordninger og særlige hensyn til dette og hint. Og som oven i 

det hele, hele tiden blev justeret og lavet om. Kæmpe respekt og kæmpe tak for jeres indsats! 

Der er blevet arbejdet igennem. Vi har oplevet en stor imødekommenhed og kreativitet til at 

finde løsninger, helt tæt på medarbejderne og i borgenes hverdag. Der var nok nogle 

skønhedsfejl i starten, men de blev rettet til i takt med, at der blev mere overblik. 

Vi har i Coronaperioden forsøgt at være tæt på vores tillidsvalgte via telefon, mail og skype, 

for på den måde at støtte jer i jeres opgaver på arbejdspladsen. Men hvor var det dejligt, da vi 

i sidste måned kunne mødes fysisk med vores tillidsrepræsentanter igen, den kontakt og 

sparring vil vi meget nødig være foruden. Så nu bliver der igen kørt på med møder og kurser 

for at understøtte jeres arbejde derude. 

Familieplejeområdet: 

Det er gået op for, næsten, alle, at familieplejeområdet er en vigtig del af den samlede indsats 

på børne- ungeområdet. Plejefamilier kaster deres familie ind i et arbejdsområde, som stadig 

ikke er reguleret i fællesaftaler omkring blandt andet løn, ferie, og supervision. Der opleves 

endog store forskelle på de vilkår, den enkelte familie arbejder under, og det må jo 

nødvendigvis være resultatet, når det er den enkelte kommune, der definerer deres eget 

regelsæt. Så selv om de fleste kommuner har indført gennemsnitsmodeller for deres egne 

familieplejere, så kan vilkårene i nabokommunen se meget anderledes ud. Og hvis man har 

plejebørn fra forskellige kommuner, er dette naturligvis lidt ”bøvlet”. Forbundet har i en 

årrække påpeget dette over for KL. 

Og nu er det endelig slået helt fast at Socialpædagogerne er det forbund, der repræsenterer 

familieplejerne. 

PLF (Plejefamiliernes Landsforening) havde besluttet, at de ville være en fagforening. PLF har i 

en årrække været interesseorganisation for plejefamilier, og det var de faktisk rigtig gode til. 

Men nu skulle det være anderledes og de meldte sig ind i Serviceforbundet, som bekendt er en 

del af FH og meddelte herefter omverdenen, at de nu var en fagforening. Socialpædagogerne 

rejste en sag i grænsenævnet, og efter flere dialoger og forsøg på mægling, afgjorde 

grænsenævnet, at Socialpædagogerne er den fagforening, der har forhandlingsretten på vegne 

af familieplejerne. Det er vi naturligvis glade for og tager handsken op. De næste 3 måneder 

er kontingentfrie for nye familieplejemedlemmer og vi hilser hver eneste velkommen i 

fællesskabet. Familieplejestyregruppen går nu i gang med at planlægge det næste års indsats 

på området. I støbeskeen er for eksempel brunch-møder, som har været afprøvet med succes 

i andre kredse. 

Lederområdet: 

Arbejdet i ledersektionen har ligget stille i Coronaperioden, men nu er der fuld damp på 

kedlerne igen.  

Den 18. maj 2021 afholdt ledersektionen landsmøde, og her blev vedtaget følgende temaer for 

ledersektionens indsats i de næste 2 år. 

- Ledernes faglighed, understøtte dialog omkring ledelsesopgavernes løsning 

- Synlige medlemstilbud 



- Det enkelte ledermedlem, drøftelse af evt. netværksgrupper 

- Ledernes fagforening 

- Ledernes lønforhold 

- Ledernes arbejdsmiljø 

Disse 6 temaer skal nu foldes ud i de lokale ledersektioner i løbet af efteråret. 

Og her er det helt på sin plads at rette en stor tak til Helle Riis. Helle har i flere år været 

kredsens repræsentant i Landsudvalget og Helle har været formand i Landsudvalget næsten 

lige så længe. Vi har nydt godt af Helles store engagement i Landsudvalget, men heldigvis er 

Helle stadig en del af den lokale ledersektion. 

Jeg synes, vi skal give Helle et klap med på vejen som påskønnelse for det måske til tider 

slidsomme arbejde i ledersektionen. 

Kredskontoret: 

De sidste 2 år har været besynderlige, også for personalet på kredskontoret. Vi har i to 

omgange lukket kontoret, og så mange som muligt har arbejdet hjemme. Den første tid med 

Corona gik med at afkode de mange, mange retningslinjer, der blev udsendt fra 

Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut, KL, og endda også fra forbundet. Og så har jeg 

sikkert glemt nogen. Men for at sikre en så god rådgivning som muligt, var det nødvendigt at 

være ajour med de nyeste udmeldinger. Undervejs indså vi, at den kollegiale sparring 

manglede, og vi afholdt derfor teammøder 3 gange om ugen. Det fungerede fint, men det er 

også godt at være tilbage på kredskontoret. Vi har åbnet helt op, helt som resten af Danmark, 

men vi tænker os stadig godt om. Hjemmearbejdsdage er en mulighed, som vi vil bruge, når 

arbejdsopgaverne passer til en dag i fordybelse. 

Jeg vil gerne sige stor tak til alle vores kolleger på kredskontoret. I knokler på, selv om der i 

perioder er alt for mange arbejdsopgaver. I hjælper hinanden, når én er særligt hårdt presset 

eller har brug for et ”optaget-skilt” på døren. Jeg ved, at medlemmerne er rigtig godt hjulpet 

med jer ved telefoner og taster. 

Så stor tak til og for jer. 

 

Og hermed afslutter vi kredsbestyrelsens mundtlige beretning. Jeg håber, I synes vi er 

kommet godt rundt om et par år, som mildest talt har været anderledes end noget vi tidligere 

har oplevet.  

Tusind tak for jeres opmærksomhed. 

 

 

 

 


