
Fremtidigt arbejde 

 

Vores fremtidige arbejde er optrykt i det generalforsamlingsblad, som I alle har fået tilsendt. 

Jeg vil dog lige knytte et par uddybende bemærkninger. 

 

Socialpædagogerne i Fremtiden. 

Vi er som nævnt i beretningen, i gang med at udarbejde materiale til at sætte 

arbejdsmiljødrøftelser på dagsordenen, samt materialer, som understøtter 

tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanterne ude på arbejdspladserne. 

Dette glæder vi os til at præsentere, når det bliver færdigt. 

Da der fortsat er penge til at lave spændende aktiviteter eller materialer, har kredsbestyrelsen 

valgt at ansætte Mårten Mårtensson nogle timer ugentligt i et halvt år. Mårtens opgave bliver 

sammen med bestyrelse og daglig ledelse at være tovholder for det videre arbejde med 

Socialpædagogerne i Fremtiden. 

 

Arbejdsmiljø 

Vi skal implementere arbejdsmiljøstrategien i det daglige arbejde på kredskontoret og på vores 

arbejdspladser. Vi skal udtænke strategier og metoder til at styrke samarbejdet mellem 

tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, og vi skal klæde vores 

arbejdsmiljørepræsentanter endnu bedre på til at takle de udfordringer, de møder i hverdagen. 

 

Organisering 

Kredskontoret har tidligere søgt og fået midler til et organiseringsprojekt. Projektperioden er 

nu overstået, og vores medlemstal steg som vi havde forventet i vores måltal. Vi skal ikke 

hvile på laurbærbladene, men fortsætte de gode erfaringer, vi høstede i projektperioden. 

 
OK 15 

Efter overenskomstfornyelsen skal vi nu til at implementere blandt andet den nye 

arbejdstidsaftale. Der vil i løbet af efteråret blive afholdt fælles møder mellem tillidsvalgte, 

ledere, forbundet og KL, hvor aftalen bliver gennemgået. Vi skal sammen med 

tillidsrepræsentanterne sikre, at aftalen, og andre del af den nye overenskomst, 

implementeres på alle vores arbejdspladser. 

 

Tillidsreform 

5 af kredsens arbejdspladser har deltaget i et projekt mellem forbundet og OAO. Erfaringerne 

fra dette projekt skal samles op formidles ud til gavn og glæde for vores arbejdspladser.  

 

Og til sidst: Vi skal til stadighed og hele tiden have fokus på de politiske vinde, der blæser 

hen over vores arbejdsområde. Vi skal fortsat sætte os selv på dagsordenen. Ikke kun som de 

irriterende vogtere af overholdelse af regler og aftaler, men som seriøse og troværdige 

samarbejdspartnere for både kommuner, region, arbejdspladser, andre forbund og aller 

vigtigst: for alle vores medlemmer. 


