
 

Fremtidigt Arbejde 2022 – 2023 Kreds Storstrøm 

Faglighed forandrer 

liv 

 

Som følge af en forventet kongresbeslutning, skal der sættes fokus på 

at dele fortællingen om, at relevant faglig uddannelse sikrer gode 

vilkår for de mennesker, som socialpædagoger arbejder for og med. 

 

Organisering 

 

Vi skal fortsat have fuld fokus på, at det enkelte menneske oplever 

stor værdi af sit medlemskab hos Socialpædagogerne. 

 

Vi skal være undersøgende på, hvilken service og aktiviteter vores 

medlemmer efterspørger, og arbejde for, i vid udstrækning, at opfylde 

disse ønsker. 

 

Arbejdsmiljø 

 

Vi skal holde fokus på arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladserne og 

understøtte dette arbejde. 

 

Vi skal gennemføre en undersøgelse, som skal afdække dels hvilke 

udfordringer, man som AMR oplever i det daglige arbejdsmiljø, men 

som hvilken støtte vi som kreds kan yde til 

arbejdsmiljørepræsentanterne.  

 

Lederområdet 

 

Vi skal i samarbejde med ledersektionen styrke tilbuddene til vores 

medlemmer, som er ansat som ledere på alle niveauer. 

 

Vi skal sikre jævnlig kontakt med medlemmerne og synliggøre 

kredsens tilbud. 

 

I samarbejde med ledersektionen skal velkomstmøder for nye ledere 

sættes i gang. 

 

Politisk indflydelse 

 

Vi skal italesætte, hvorfor og hvordan kommuner/region skal prioritere 

socialområdet, og derfor have fokus på de drøftelser/beslutninger, der 

sker i det politiske landskab. 

 

Rekruttering og 

fastholdelse 

 

Vi skal arbejde på at udbrede kendskabet til hvilke muligheder, der 

findes for merituddannelse. Vi skal i dialog med kommunerne om 

udfordringen med manglende arbejdskraft. 

 

Vi skal arbejde for, at der indgås attraktive senioraftaler med henblik 

på at fastholde erfarne medarbejdere på arbejdspladserne.  

 

 

Familieplejeområdet Vi skal stadig arbejde for at sikre familieplejerne et stabilt grundlag og 

bedre vilkår, for fortsat at kunne arbejde professionelt med anbragte 

børn og unge. 

 

Vi skal understøtte netværk i alle kommuner. 

 

Tillidsrepræsentanter Vi skal støtte vores tillidsrepræsentanter i at blive mere synlige i TR-

funktionen. 

Vi skal gennemføre intern undervisning for at sikre, at alle 

tillidsrepræsentanter føler sig klædt på til jobbet på den bedst mulige 

måde. 

 

 


