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i n d l e d n i n g

Du er nu i gang med at læse kredsbestyrelsens 
skriftlige beretning for perioden oktober 2013 – 
sommer 2015. Lige som til generalforsamlingen 
i 2013, dækker beretningen 2 år, idet der i 2014 
ikke blev udarbejdet en egentlig skriftlig beret-
ning. I stedet havde bestyrelsen udarbejdet et kort 
notat, som beskrev status på periodens første år.

Der er i den forgangne periode sket mange, mange 
spændende ting. Både centralt i SL og i kreds 
Storstrøm. Det ville blive en meget lang beretning, 
hvis vi skulle omkring alt. Så derfor har vi i denne 
skriftlige beretning valgt at male med den brede 
pensel. Denne skriftlige beretning ledsages af en 
mundtlig beretning som aflægges på generalfor-
samlingen. Og her vil endnu flere emner blive 
foldet ud og forhåbentligt debatteret.

Vi håber, at denne beretning vil give et indblik i 
kredsens arbejde, både i forhold til det politiske 
liv omkring os, men i lige så høj grad på de interne 
linjer i kreds Storstrøm.

God læselyst 
og på gensyn til 
generalforsamlingen. 

Lisbeth Schou
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da g s O r d e n
Dagsorden til ordinær generalforsamling
iflg. vedtægternes § 11, i kreds Storstrøm.
Onsdag d. 30. september 2015 kl. 16.30
i Kikko Lindholmcenteret, Vendsysselvej 9, 
4800 Nykøbing F.

Indskrivning fra kl. 15.30

Afholdelse af generalforsamling efter flg. dagsorden:

1 )  Valg af dirigent(er)
2 )  Valg af referent(er)
3 )  Valg af stemmetællere
4 )  Kredsbestyrelsens beretning
5 )  Kredsens regnskab
6 )  Indkomne forslag
7 )  Socialpædagogerne i fremtiden
8 )  Fremtidigt arbejde
9 )  Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse 
 og antallet af frikøbte
10 )  Kredsens budget

11 )  Valg efter præsentation af kandidater
 a) Kredsformand
 b)  Hovedbestyrelsesmedlem(mer)
 c)  Faglig(e) sekretær(er)
 d)  Kredskasserer
 e)  Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
  og suppleanter for disse
 f)  Kongresdelegerede og suppleanter for disse
 g) Kritisk revisor og suppleant for denne.

12 )  Fonden til støtte for den gode arbejdsplads

13 )  Evt.

Forslag, der ønskes til behandling og beslutning på 
generalforsamlingen, skal være kredsbestyrelsen 
i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. Forslag skal være forsynet med med-
lemsnr. (cpr.nr) og underskrift.

Indstillinger til ”Fonden til støtte for
 den gode arbejdsplads” skal sendes 
til Kreds Storstrøm, Kæpgårdsvej 2 A, 
4840 Nr. Alslev, att.: Kredsbestyrelsen, 
senest d. 6. september 2015.



O r g a n i s e r i n g s p r O j e k t
I november 2013 udsendte Socialpædagogerne sin 
store undersøgelse af medlemmernes tilfredshed 
med deres fagforening. Hver kreds fik udarbejdet en 
lokalrapport, der detaljeret beskriver medlemmernes 
tilfredshed med kredsens indsats på fem indsatsom-
råder.

Generelt har vi fået positive tilbagemeldinger fra 
vores medlemmer. Men der er også områder, hvor 
vi klart kan forbedre os. Vi behandlede rapporten i 
kredsbestyrelsen, og vi temasatte de indsatsområder, 
bestyrelsen ville prioritere for at forbedre medlem-
mernes tilfredshed. Og de områder blev omdrejnings-
punktet i vores organiseringsprojekt, der strakte sig 
fra marts 2014 til marts i år.

Vores overordnede mål med organiseringsprojektet 
var at forbedre kredsens omdømme og medlemmer-
nes loyalitet over for SL som fagforening. Vi skulle 
blive mere synlige og komme tættere på medlemmer-
ne og hverdagen ude på arbejdspladserne. På den bag-
grund iværksatte vi en række forskellige aktiviteter, 
som skulle være med til at øge tilfredsheden blandt 
medlemmerne. Disse aktiviteter var blandt andet:
•	 	Arbejdspladsbesøg,	der	var	organiseret	som	cafémø-

der.
•	 	Fællesmøde	for	TR	og	AMR	om	arbejdspladsens	

fællesskab, hvor der var fokus på trivslen på arbejds-
pladsen.  

•	 	To	dages	seminar	for	kredskontorets	ansatte	med	
fokus på at ændre tilgangen til medlemmerne fra at 
være servicerende til at blive organiserende.

•	 	Fokus	på	en	venlig	og	imødekommende	kommuni-
kation, hvor medlemmerne føler sig godt taget imod 
og behandlet, både ved telefonisk kontakt og når de 
besøger kredskontoret. 

•	 	Fokus	på	at	gøre	hjemmesiden	mere	aktuel,	levende	
og brugervenlig.

Vi har gennemført 12 arbejdspladsbesøg i perioden, 
hvor	vi	deltog	med	mindst	én	politiker	og	en	faglig	
konsulent hver gang. Og vores oplevelse er, at vi er 
blevet taget rigtig godt imod. Vi organiserede det som 
cafémøder,	hvor	det	var	medlemmerne	selv,	der	satte	
dagsordenen. Medlemmerne havde et ønske om, at 
vi skulle kigge på lønsedler, debattere arbejdsmiljø 
og lokalaftaler – eller vi skulle diskutere, hvordan de 
oplevede trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen. 
Det var meget forskelligt, hvordan møderne forløb. 
På nogle arbejdspladser kom der nogle få medlem-
mer forbi, mens det på andre steder stort set var alle 

medlemmerne, der dukkede op. På nogle af arbejds-
pladserne havde vi indgået en aftale med den lokale 
TR	om,	at	alle	medarbejderne	kunne	deltage	i	mø-
derne – også selv om de ikke var medlemmer af SL. 
Vi har fået en meget positiv respons på disse møder. 
Medlemmerne har givet udtryk for, at det var en god 
måde at afvikle møderne på, og de var glade for, at 
vi som fagforening kom til dem og viste interesse for 
deres dagligdag.

Vi har også fået gode tilbagemeldinger på vores nye 
måde at tage imod medlemmerne på. Det gælder både 
når medlemmerne kommer på kredskontoret, og når 
de ringer til os. Noget af det nye er, at vi spørger om 
der er andet, de gerne vil vide, når de har fået svar på 
deres oprindelige spørgsmål. Og vi orienterer dem 
uopfordret om de tilbud og aktiviteter, vi ellers har. 
Desuden tager vi direkte telefonisk kontakt til alle nye 
medlemmer for at byde dem velkommen og orienterer 
dem om vores ydelser. 

Det ene mål med organiseringsprojektet var, at vi ville 
øge kredsens medlemstal med 1 % fra marts 2014 til 
marts 2015. Medlemstallet er steget 1½ % i projekt-
perioden. Så det mål er opfyldt. Det andet mål var, at 
medlemmerne udtrykker tilfredshed med kredsens 
håndtering af deres henvendelser. Om vi også har 
nået det mål, får vi forhåbentlig svar på, når forbun-
det gennemfører den næste store medlemsundersø-
gelse i november 2015.   

Organiseringsprojektet er slut som projekt, men vi 
arbejder løbende med at implementere erfaringerne 
fra organiseringsprojektet i vores daglige praksis.

s O c i a l pæ da g O g e r n e
i  f r e m t i d e n
I 2012 vedtog kongressen strategien ”Socialpæda-
gogerne i Fremtiden”, der frem mod år 2020 sætter 
retningen for udviklingen af socialpædagogikken 
i form af 10 pejlemærker. Dem kan du læse mere 
om på forbundets hjemmeside. Som en vigtig del af 
implementeringen af projektet har forbundet beslut-
tet, at de enkelte kredse selv skal definere, hvordan 
de	vil	arbejde	med	projektet	lokalt.	Til	det	formål	har	
forbundet tildelt hver kreds en sum penge til at folde 
strategien ud lokalt. Målet er, at kredse, arbejdsplad-
ser og medlemmer oplever sig som en integreret del af 
hele strategien frem mod 2020. 
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Hos os har kredsbestyrelsen valgt, at vi først skal 
fokusere på:
•	 Pejlemærke	8:	Fagligt	stærke	miljøer
•	 Pejlemærke	9:	Et	selvstændigt	arbejdsliv
•	 Pejlemærke	10:	Fleksibilitet	og	tryghed
Bestyrelsens begrundelse er, at det er de tre pejlemær-
ker, der giver størst mening i forhold til at sætte fokus 
på medlemmernes dagligdag på arbejdspladsen. På 
den måde kan vi bedst få inddraget medlemmerne i 
processen og få gjort projektet nærværende for dem 
i forhold til deres arbejdsliv. Men det er vigtigt at 
understrege, at pejlemærkerne hænger sammen, så vi 
vil efterfølgende sætte fokus på de andre syv pejle-
mærker.

Som en del af processen har vi spurgt vores 6 kom-
munale	TR-netværk	om,	hvad	der	har	størst	betyd-
ning for dem. Der er et stort ønske om at komme i en 
tættere dialog med de lokale politikere med det formål 
at få en større indsigt i de politiske beslutningsproces-
ser, og for at skabe de bedst mulige forudsætninger 
for at få indflydelse på, hvordan socialpædagogikken 
skal	udvikle	sig	i	de	kommende	år	i	kommunerne.	TR	
(tillidsrepræsentanter) vil også bruge dialogen til at 
gøre socialpædagogernes faglige kompetencer mere 
synlige for politikerne, således at de har et mere op-
lyst grundlag at tage fremtidige beslutninger på inden 
for det socialpædagogiske område. 

Vi har afholdt to af disse møder i Vordingborg Kom-
mune med stor succes, hvor formand og næstformand 
deltog som fagforeningens politiske repræsentanter. 
Desuden har vi planlagt møder i efteråret i Guldborg-
sund og Lolland kommuner samt endnu et møde i 
Vordingborg Kommune. 
Formand og næstformand vil, sammen med tillidsre-
præsentanterne, deltage i disse kommende møder.

Møderne er planlagt som uformelle dialogmøder. Her 
taler parterne sammen om, hvad der rører sig på om-
rådet, og hvordan man hver især ser de udfordringer, 
kommunerne står overfor - og hvilke potentielle ud-
viklingsmuligheder, der ligger i sammen at skabe nye 
måder at organisere indsatsen på i fremtiden. Nogle 
politikerne kender ikke ret meget til det specialiserede 
sociale område. Derfor har det stor betydning, at vi 
får mulighed for at dele viden, inspirere hinanden 
og gøre vores fag mere synligt over for de politiske 
beslutningstagere.  Det er vores mål, at der bliver af-
holdt et møde med politikerne i alle vores kommuner.

Et andet initiativ i projektet er, at bestyrelsen var til 
Folkemøde på Bornholm. Hensigten med den tur var 

at få sat kreds Storstrøm på den politiske dagsorden. 
Men på grund af Folketingsvalget, var der ikke så 
mange lokale politikere til stede under Folkemødet, 
så den del af initiativet lykkedes ikke helt så godt som 
forventet.	Til	gengæld	havde	bestyrelsen	en	konstruk-
tiv proces. Den delte sig op i to grupper, der havde 
henholdsvis arbejdsmiljø og tillidsreformen som 
temaer – og de to temaer gik de i dybden med under 
Folkemødet ved at deltage i forskellige begivenheder 
og tage kontakt til relevante politikere, organisationer 
og fagpersoner. 

Et tredje initiativ er afholdelse af medlemsmøder, 
hvor vi sætter fokus på forskellige temaer, der er rele-
vante for medlemmerne. Vi havde et medlemsmøde 
om arbejdsmiljø i foråret, og i efteråret holder vi to 
møder i Næstved og Maribo om kernefagligheden.   

Projekt Socialpædagogerne i Fremtiden startede i ja-
nuar 2015 og løber frem til udgangen af 2016. Det be-
tyder, at der kommer nye aktiviteter til alt efter hvilke 
ønsker og behov, der opstår undervejs i processen.

a r b e j d s m i l j ø
På kongressen i november 2014 blev der vedtaget en 
ny arbejdsmiljøstrategi under mottoet: ”arbejdsmiljø 
og faglighed går hånd i hånd”. Alle kredsene skal i 
denne kongresperiode være medvirkende til, at rulle 
strategien ud, så den bliver nærværende blandt med-
lemmerne på arbejdspladserne.

Kredsformand Lisbeth Schou deltager i forbundets 
styregruppe,	og	én	af	vores	faglige	konsulenter	sidder	
i arbejdsgruppen, der er med til at planlægge, hvordan 
arbejdsmiljøstrategien skal udmøntes både centralt og 
lokalt. Det bliver et vigtigt indsatsområde i den kom-
mende periode.  

Generelt har vi haft meget fokus på arbejdsmiljøet i 
den forgangne periode. Når vi spørger både medlem-
mer,	TR	og	AMR	(arbejdsmiljørepræsentant),	hvad	der	
betyder noget for dem, så siger de samstemmende, 
at arbejdsmiljøet er vigtigt for deres trivsel. Men der 
er ingen tvivl om, at arbejdsmiljøet er presset ude 
på arbejdspladserne. Og det hænger sammen med 
de besparelser og strukturomlægninger, der fulgte i 
kølvandet på kommunalreformen. Kommunerne har 
hjemtaget egne borgere fra andre kommuner, hvilket i 
nogle tilfælde har betydet, at kommunerne skal tilret-
telægge indsatsen for borgergrupper, som de ikke 
har erfaring med. Det er ikke alle kommuner, der har 
opkvalificeret medarbejderne til at løse disse nye op-
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gaver. Det har vi ikke mindst set på psykiatriområdet. 
Det er med til at presse medarbejderne, fordi de ikke 
har de rette rammer og vilkår til at levere den faglige 
kvalitet, som de gerne vil levere i forhold til de forskel-
lige borgergrupper. 

En anden problemstilling, som har fyldt meget, er 
indgåelse af lokalaftaler. Vi oplever en stigende ten-
dens til, at vores medlemmer gerne vil indgå aftaler 
omkring længere daglig arbejdstid. Nogle medlemmer 
giver udtryk for, at det giver en bedre sammenhæng 
og kontinuitet i arbejdet med borgerne. Det kan være 
med til at forbygge konflikter og skabe mere sammen-
hæng i hverdagen. For andre medlemmer hænger det 
sammen med, at de gerne vil have mere sammenhæn-
gende fritid. Men vi er bekymrede for, at det bliver 
for belastende med for lange arbejdsdage og dermed 
kommer til at gå ud over arbejdsmiljøet. Så derfor 
er vi altid i dialog med både ledere, medarbejdere og 
vores	TR,	inden	vi	tager	beslutning	om,	hvorvidt	vi	vil	
godkende den lokale aftale. Vi lytter til argumenterne 
og diskuterer fordele og ulemper og sammen prøver vi 
at finde de bedste løsninger for vores medlemmer på 
den enkelte arbejdsplads. Vi tager aldrig beslutningen 
alene.

Men vi vil heller ikke lægge skjul på, at det i sidste 
instans er kredsens daglige ledelse,  der tager den 
endelig beslutning. Vi har fastholdt, at det skal være 
en politisk beslutning ud fra en helhedsbetragtning, 
der overordnet set skal være med til at beskytte vores 
medlemmer bedst muligt. Så når vi siger nej til en 
lokalaftale, ved vi godt, at det ikke altid er lige popu-
lært. Men faktisk oplever vi ofte, at medlemmerne 
giver udtryk for, at de er glade for det, når vi har dem 
på tomandshånd. Og der er generelt stor opbakning 
blandt medlemmerne til, at det er en politisk beslut-
ning. 

t i l l i d s r e p r æ s e n ta n t e r / a r -
b e j d s m i l j ø r e p r æ s e n ta n t e r
Vi prioriterer højt, at vores tillidsvalgte medlemmer er 
klædt godt på til at varetage opgaven som henholdsvis 
TR	og	AMR.	De	repræsenterer	kredsen	ude	på	arbejds-
pladserne, og det er vigtigt, at medlemmerne føler, at 
fagforeningen er nærværende og tæt på deres virke-
lighed. Det er en vigtig del af det at være synlig som 
faglig organisation, at vores medlemmer oplever, vi er 
der	for	dem,	når	de	har	brug	for	det.	Vores	TR’ere	og	
AMR’ere	yder	en	stor	indsats	i	MED-systemet	til	gavn	
for vores medlemmer.

Vi har en udfordring i, at der er en forholdsvis stor 
udskiftning	blandt	vores	TR’ere.	Vi	har	i	skrivende	
stund	50	TR’ere.	I	2014	fik	vi	7	nye	og	i	første	halvdel	
af	2015	er	der	kommet	5	nye	TR’ere	til.	Det	er	en	for-
holdsvis stor udskiftning, som har stor betydning for 
arbejdspladserne.	Som	nyvalgt	TR	skal	man	igennem	
et rimelig omfattende uddannelsesprogram plus, at 
der typisk går et par år, inden man er helt inde i arbej-
det	som	TR.	Så	den	store	udskiftning	er	en	udfordring	
for medlemmerne og for os som organisation.

SL	har	den	overordnede	politik,	at	der	skal	være	én	
TR	for	hver	leder.	Det	er	et	godt	princip,	men	det	kan	
være svært at få det til at fungere i praksis. Vi har ek-
sempelvis arbejdspladser med 150 medlemmer. Her er 
det i praksis helt umuligt at nå rundt i alle krogene for 
én	TR,	så	derfor	har	vi	to	TR’ere	på	tre	af	disse	store	
arbejdspladser. Desuden oplever vi, at ledelsen og 
også	kollegerne	stiller	store	krav	til	deres	TR.	Og	det	
kan være svært at honorere de krav, hvis man har to 
timer	om	ugen	til	sit	TR-arbejde.	Så	vi	arbejder	sam-
men	med	TR	om	at	forbedre	deres	arbejdsvilkår.	De	
fleste ledere giver udtryk for, at de er glade for at have 
et	tæt	og	konstruktivt	samarbejde	med	den	lokale	TR.		

Kredsbestyrelsen har i denne valgperiode valgt at 
opprioritere	samarbejdet	med	AMR	for	at	skabe	et	
bedre	samspil	mellem	TR	og	AMR.	Det	betyder,	at	
alle	nyvalgte	AMR’ere	bliver	inviteret	til	en	samtale	
med	én	af	vores	konsulenter,	som	introducerer	dem	
til	arbejdet	som	AMR	og	giver	dem	sparring,	når	de	
eksempelvis skal være bisiddere i forskellige sager ude 
på arbejdspladsen. Dette initiativ er et supplement til 
den	lovpligtige	uddannelse,	som	AMR	også	skal	igen-
nem.

Vi	har		afholdt	temadage,	hvor	TR	og	AMR	får	fæl-
les faglige input i forhold til de områder, hvor deres 
arbejdsopgaver griber ind i hinanden. Det kan være 
i forhold til bisidder-rollen, arbejdet i MED-udvalg, 
sagsgangen i arbejdsskadesager, forebyggelse af stress 
mv. I nogle tilfælde bliver lederne inviteret med for 
at	styrke	samarbejdet	mellem	TR,	AMR	og	lederne	på	
arbejdspladsen. 

l e d e r s e k t i O n e n
Kreds Storstrøm har en velfungerende ledersektion, 
hvor der sidder fem ledere fra forskellige fagområder i 
bestyrelsen.	Tidligere	kunne	vi	ikke	rekruttere	med-
lemmer til bestyrelsen, så vi er glade for, at der nu er 
en kerne af ledere, der gerne vil være en aktiv del af 
kredsen. De har blandt andet taget initiativ til at afhol-
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de temadage for ledere med eksterne oplægsholdere. 
Vi arbejder desuden på at etablere et godt forhold til 
lederne på arbejdspladserne. Det er vigtigt for os, at vi 
har et konstruktivt samarbejde omkring de problem-
stillinger og udfordringer, som fylder i vores medlem-
mers arbejdsliv. 

Lederne oplever et stort pres i deres daglige arbejde. 
De seneste års strukturændringer og centralisering 
på ledelsesområdet betyder, at der er blevet færre 
ledere	på	vores	område.	Til	gengæld	har	de	tilbage-
værende ledere fået ansvaret for et langt bredere 
fagligt område og et større personaleansvar. Derfor 
er det også vigtigt, at vi kan tilbyde lederne et fagligt 
netværk, hvor de kan mødes med andre ledere og ud-
veksle erfaringer samt drøfte udfordringer ved at stå i 
krydspresset mellem de overordnede politiske mål og 
den daglige praksis.

fa m i l i e p l e j e O m r å d e t
Vi har et godt samarbejde med familieplejerne i vores 
kreds. Vi har velfungerende netværk i Lolland Kom-
mune samt i Vordingborg og Guldborgsund kom-
muner, der har slået sig sammen. Desuden er vi ved 
at starte en gruppe op i Næstved Kommune. Net-
værkene	mødes	typisk	én	gang	om	måneden,	hvor	de	
udveksler erfaringer og diskuterer faglige problemstil-
linger.

Men selv om det går godt, møder vi også udfordringer 
på området. Problemet er, at familieplejerne ikke har 
en overenskomst, og der sker ingen centrale regule-
ringer af deres løn- og ansættelsesvilkår. Dem skal 
familieplejerne selv hver især forhandle med deres 
kommune. Samtidig skal de forholde sig til et helt 
nyt tilsyn, og de har fået nye børnegrupper ind, som 
tidligere blev anbragt på institutioner. Så der er nok af 
udfordringer for familieplejerne at forholde sig til.   
Når mange familieplejere samtidig oplever, at kommu-
nerne varsler nedsættelse af deres vederlag, så føler 
mange af dem sig meget pressede. Men vi støtter dem 
så godt vi kan i de forhold, der handler om deres løn- 
og arbejdsvilkår. Desuden arrangerer vi temadage med 
et fagligt indhold, hvor familieplejerne får mulighed 
for at mødes og blive inspireret samt diskutere deres 
faglighed. 

s a ma r b e j d e  m e d  a n d r e 
fa g l i g e  O r g a n i s at i O n e r
Indtil udgangen af 2014 har vores samarbejde med 

andre faglige organisationer været centreret omkring 
arbejdet i de lokale beskæftigelsesråd. Disse blev ned-
lagt pr. 1. januar 2015 og erstattet af otte nye regiona-
le	arbejdsmarkedsråd	(RAR).	Vi	er	ikke	repræsenteret	
i	RAR,	fordi	vi	er	for	lille	en	organisation	til	at	have	
sæde der. Men via vores deltagelse i bestyrelserne i LO 
sektionerne får vi informationer om, hvad der foregår 
i rådet, og vi har mulighed for at give vores mening 
til kende i forhold til de problemstillinger, der bliver 
taget op i rådet. 

Vi er særlig opmærksomme på problematikkerne ved-
rørende revideringer af arbejdsmarkedslovgivningen 
og de konsekvenser, det kan have for vores medlem-
mer. Det kan dreje sig om aktivering og nyttejob, hvor 
vi har set, at der kommer personer ind og overtager 
vores medlemmers funktioner. Den samme problem-
stilling gør sig gældende på frivillighedsområdet. Her 
sker der en hurtig udvikling i øjeblikket samtidig med, 
at medarbejdere bliver afskediget på grund af nedskæ-
ringer og omstruktureringer. Derfor er det vigtigt at 
få drøftet med arbejdsgiverne, hvordan og på hvilke 
områder, frivillige kan yde en indsats uden at de 
overtager ordinært arbejde fra vores medlemmer. Det 
er vigtigt i forhold til at bevare fagligheden på vores 
område.   

I den forgangne periode har vi taget flere initiativer 
sammen med andre fagforbund. Eksempelvis har vi 
lavet en kampagne vedrørende løntjek i Næstved og 
Faxe kommuner sammen med FOA og 3F. Her har 
medlemmerne haft mulighed for at få tjekket, om de 
får den rigtige løn. Og det har medført, at vi har fået 
adskillige lønsager med hjem, der helt åbenlyst var 
forkert beregnet. 

U d da n n e l s e s p O l i t i k
Vi har et godt samarbejde med Professionshøjskolen 
UC Sjælland i forhold til at få profileret det speciali-
serede område på pædagoguddannelsen. Vi har været 
på besøg på pædagoguddannelsen i Vordingborg og 
fortælle de nye studerende om vores område sam-
men med nogle af vores medlemmer, som arbejder 
på henholdsvis børn og unge, voksen handicap og 
psykiatriområdet. 

Det er vigtigt, at vi kommer i dialog med de nye 
studerende om, hvad det vil sige at arbejde på det 
specialiserede område – for mange af dem har meget 
lidt kendskab til området. Men de kender alle sam-
men dagtilbudsområdet. Så hvis flere studerende skal 
vælge social- og specialpædagogik som deres specia-
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liseringsdel, skal de vide noget om, hvad området 
indeholder og hvilke muligheder, der er for at få et 
spændende arbejde efterfølgende. 

Fra starten var det ikke meningen, at pædagoguddan-
nelsens specialiseringsdel om social- og specialpæda-
gogik skulle udbydes i vores kreds. Men den beslut-
ning blev problematiseret fra flere sider, og resultatet 
blev, at pædagoguddannelsen i Nykøbing Falster nu 
udbyder denne. Det er meget vigtigt for os og ikke 
mindst for arbejdspladserne, at dette tilbud findes her 
i kredsen, så vi kan få uddannet nogle lokale socialpæ-
dagoger. Vi ved, at det er svært at få folk til at flytte 
tilbage til området, hvis de først er flyttet væk for at 
tage en uddannelse andre steder i landet. Det er hel-
digvis lykkedes – og det er vi meget tilfredse med.  

t i l l i d s r e f O r m e n
Tillidsreformen	blev	vedtaget	som	en	del	af	overens-
komstaftalen i 2013 mellem en række faglige orga-
nisationer og arbejdsgiverne. Men da der ikke skete 
så meget på området, valgte Socialpædagogerne selv 
at tage initiativ til at gøre noget. I samarbejde med 
Offentlig Ansattes Organisation (OAO) gennem-
førte	forbundet	et	pilotprojekt	for	ledere	og	TR	på	
11 socialpædagogiske arbejdspladser – hvoraf de fem 
ligger i vores kreds. Deltagerne gennemgik et under-
visningsforløb over tre dage – og blev uddannet til 
tillidsreformambassadører. 

Det er hensigten, at vores tillidsambassadører skal 
være med til at udbrede kendskabet til tillidsreformen 
på arbejdspladserne i vores kreds. Vi synes, de gode 
principper i tillidsreformen er vigtige at få foldet ud  – 
specielt i en tid, hvor det kan være svært at arbejde til-
lidsbaseret. Og vi vil derfor gerne bruge vores ambas-
sadører til at komme i dialog med de lokale politikere 
om, hvordan vi får reformen implementeret i praksis.

k O m m U n i k at i O n
Tidligere	udsendte	vi	et	trykt	nyhedsbrev	sammen	
med kreds Midtsjælland. Det samarbejde er ophørt, 
og siden august 2014 har vi udsendt vores eget elek-
troniske nyhedsbrev. Målet med nyhedsbrevet er, at 
det skal være et lokalt supplement til de nyhedsbreve, 
der bliver udsendt centralt fra forbundet. Det vil sige, 
at vi primært bruger det til at sætte fokus på lokale 
vinkler samt til at informere om medlemsaktiviteter 
og videregive faglige informationer. 

Beslutningen om at udsende et elektronisk nyheds-
brev udspringer også af medlemsundersøgelsen og 
signalet om, at vi skal være mere synlige i forhold til 
medlemmerne. I den sammenhæng er det  vigtigt 
for os, at medlemmerne oplever vores nyhedsbrev 
som relevant og nærværende. Vores medlemmer får i 
perioder rigtig meget information, så der er stor risiko 
for, at vi kommer til at overinformere. Den grøft 
ønsker vi ikke at falde i. Vi ønsker heller ikke, at vores 
nyhedsbreve havner i et spamfilter. Og vi mener ikke, 
at vi bliver mere synlige af at udsende flere nyheds-
breve. Så derfor har kredsbestyrelsen besluttet, at vi 
sender nyhedsbrevet på gaden, når vi synes, at vi har 
noget nyt at informere om. Foreløbig er det blevet til 
fire nyhedsbreve siden starten i august sidste år. Og vi 
synes, det har været et passende antal. 

En anden del af synligheden, der blev peget på i med-
lemsundersøgelsen, er vores hjemmeside. Den har vi 
også arbejdet med at gøre mere levende og brugerven-
lig. Vi har lavet en ny struktur, og vi arbejder løbende 
med at skifte tekst og billeder ud, så den fremstår 
aktuel og opdateret. Vi mener selv, at den er blevet 
bedre – men vi er klar over, at der stadig er plads til 
forbedringer.

O k  2015
I optakten til OK 2015 afholdt vi et medlemsmøde 
med besøg af forbundsformand Benny Andersen. Der 
var omkring 15 medlemmer til stede. Selv om det ikke 
lyder af så meget, så var vi glade for det fremmøde, 
da tidligere lignende arrangementer helt var blevet 
aflyst på grund af manglende deltagelse. Vi havde 
nogle gode diskussioner på mødet, og konklusionerne 
blev formidlet videre til kredsbestyrelsen. Dem tog 
bestyrelsen afsæt i, da kredsens endelige krav blev 
formuleret og sendt videre til forbundet.

Vi havde også tilbudt at komme på besøg på arbejds-
pladserne for at tale om OK 2015. Men der var ingen, 
som	benyttede	sig	af	det	tilbud.	Til	gengæld	har	der	
været en stor interesse for efterfølgende at få oriente-
ring om, hvad den nye arbejdstidsaftale indeholder, og 
hvad aftalen  betyder for medlemmernes hverdag. 

Generelt synes vi, at det er en tilfredsstillende over-
enskomst. Vi har fået en reallønsfremgang, og vi fik 
afværget arbejdsgivernes krav om at forlænge den 
daglige arbejdstid og forringe beskyttelsen af vores 
TR.	Det	er	vi	glade	for.	Nu	står	der	så	tilbage,	at	vi	i	
den kommende tid skal have implementeret den nye 
tjenestetidsaftale, som træder i kraft 1. april 2016.
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s a ma r b e j d e  m e d  l i taU e n
Samarbejdet med kreds Midtsjælland om vores en-
gagement i forskellige projekter i Litauen har i denne 
valgperiode resulteret i, at vi har fået etableret en 
praktikordning i samspil med UC Sjælland. 

I efteråret 2014 startede tre unge kvindelige stude-
rende	i	en	seks	måneders	praktik	i	Litauen.	To	af	dem	
var på et børnehjem i hovedstaden Vilnius, mens den 
tredje var på et børnehjem i Kaunas. Vi havde på for-
hånd indgået en aftale om relevant vejledning under-
vejs	i	forløbet.	To	af	medlemmerne	i	kredsbestyrelsen	
har denne opgave som en del af deres ansvarsområde, 
og	de	har	løbende	kontakt	med	de	studerende.	Tre	nye	
studerende er startet i en tre måneders praktisk. 

Desuden har vi etableret et samarbejde med to fag-
foreninger. Det viste sig, at den ene organisation ikke 
havde helt styr på sine egne forhold, så dem har vi 
afbrudt samarbejdet med igen. Men det er lykkes den 
anden organisation af få tegnet den første fælles over-
enskomst inspireret af den danske model i Litauen. 
Det er et spændende samarbejde, som vi vil bygge 
videre på i den kommende periode.  

Det er et spændende projekt, der er med til at sætte 
vores fag og faglighed på den uddannelsespolitiske 
dagsorden. Og vi vil gerne bidrage til, at de studerende 

får en spændende og udviklende praktik, som de kan 
tage med sig i deres videre uddannelsesforløb. Det er 
i sidste instans medvirkende til, at vi får nogle mere 
kvalificerede socialpædagoger ude på vores arbejds-
pladser.

n y t  f r a  k r e d s k O n tO r e t
I forhold til vores eget kontor er den største foran-
dring i denne valgperiode, at vi har valgt at gøre den 
tidsbegrænsede ansættelse af en sagsbehandler til en 
fast fuldtidsstilling. Vi prioriterer højt, at medlem-
merne oplever, at vi er tilgængelige, når de har brug 
for os. Medlemmerne har en klar forventning om, at 
vi har tid til at tale med dem og tage os af deres sag, 
når de henvender sig. Så de skal opleve, at de kan 
komme i kontakt med os, når de har behov for det. 
Derfor har vi valgt at have en gennemgående per-
son på kontoret, som kan være med til at tage imod 
henvendelser samt forberede og afslutte vores mange 
løbende sager.

Samtidig er vi også meget opmærksomme på, at vores 
medarbejdere på kredskontoret trives. Vi er meget 
glade for vores dygtige medarbejdere, så dem vil vi 
rigtig gerne beholde. Derfor er det også vigtigt, at de 
har et ordentligt arbejdsmiljø med en god balance 
mellem opgaver og ressourcer. Det arbejder vi løbende 
på at sikre.
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Årsregnskabet viser en negativ drift på 4.250,- hvilket 
er 551.163,- mindre end budgetteret. 

Det er min opfattelse, at den generelle drift det sidste 
år har ligget tæt på det forventede. Det mindre bud-
getterede underskud kan forklares i, at SLC har op-
gjort og udmøntet akkumulerede midler fra centrale 
puljer i SLC.

Det har igen i år været et travlt år. Generelt har der 
været et højt aktivitetsniveau på kredskontoret, og 
man har kunne mærke det politiske  krav til kommu-
nerne om, at de skal levere samme ydelse med mindre 
udgifter.

SL Storstrøm har søgt puljepenge til aktiviteten ”So-
cialpædagogerne	i	fremtiden”.	Vi	har	fået	746.000,-	
som vil blive udmøntet i regnskab 2015 og regnskab 
2016, dette kan ses i budget 2016.

Vi har i kreds Storstrøm haft et let stigende medlems-
tal.	Sidste	års	budgetforudsætninger	var	2461.	Tallet,	
som ligger til grund for budget 2016, vil være 2800.

Lønningerne er fremskrevet med 2 %, men vi har ikke 
fremskrevet vand, lys og varme, da regnskabet viser, 
at dette ikke er nødvendigt. Det forøgede lønbud-
get kan tilskrives overenskomst forhandlingerne og 
indeksreguleringen.

Jeg glæder mig til at se jer alle på generalforsamlin-
gen, hvor jeg vil uddybe ovenstående bemærkninger 
og debattere visioner og krav til det kommende bud-
get, der skal være med til at styrke kreds Storstrøm 
yderligere.

Med venlig hilsen 
Kredskasserer Torben Feldskov 
Socialpædagogerne Kreds Storstrøm
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Budgetforslag   
2016 

AKTIVITETSOMRÅDE BUDGET 2015 BUDGET 2016 

Fagligt område i alt 681.000 450.000 

Organisatorisk område i alt 372.000 372.000 

Kontorhold mv. i alt 840.694 700.000 

Løn mv. i alt 4.861.719 5.241.000 

 Socialpædagogerne i fremtiden 373.000 

Udgifter i alt 6.755.413 7.136.000 

      

Kredstilskud ordinært -4.972.000 -5.300.000 

Grundtilskud -596.000 -596.000 

Akutfond -632.000 -632.000 

Socialpædagogerne i fremtiden -373.000 

      

Indtægter i alt -6.200.000 -6.901.000 

      

Resultat  555.413 235.000 

      

Regnskab og budget 
2014  

AKTIVITETSOMRÅDE Regnskab BUDGET 

Fagligt område i alt 440.654 681.000 
Organisatorisk område i alt 496.911 372.000 
Kontordrift mv. i alt 665.151 840.694 
Løn mv. i alt 4.889.434 4.861.719 

  

Udgifter i alt 6.492.150 6.755.413 
      

Kredstilskud ordinært -5.203.900 -4.972.000 
Grundtilskud -608.000 -596.000 
Akutfond -659.200 -632.000 
Renteindtægt netto -16.800 0 

      

Indtægter i alt -6.487.900 -6.200.000 
Årets resultat 4.250 555.413 

      Balance ultimo 2014 

Status   2014  2013 

Akkumuleret overskud primo 2.124.850 2.393.000 

Underskud / overskud -4.250 -268.000 

Akkumuleret overskud ultimo 2.120.600 2.125.000 

9b U d g e t f O r s l a g  2016

r e g n s k a b  O g  b U d g e t  2014

b a l a n c e 
U lt i m O 
2014



i m p l e m e n t e r i n g  a f 
O r g a n i s e r i n g s p r O j e k t e t
I den kommende valgperiode vil vi arbejde videre 
med at implementere de temaer, vi har arbejdet med i 
organiseringsprojektet. Nu går det fra at have været et 
projekt til at det skal blive en del af den daglige drift.

Vi vil derfor videreudvikle på den nye kultur i mødet 
med vores medlemmer. Vi vil komme ud på arbejds-
pladserne og møde medlemmerne der, hvor de er. Vi 
vil gå i dialog med dem og lytte til deres ønsker og 
behov.  Og vi vil skabe en fleksibel og dynamisk orga-
nisation, hvor vi tilrettelægger vores indsatser efter, 
hvad medlemmerne har brug for i forhold til, at vi 
som fagforening understøtter dem i at skabe et godt 
arbejdsmiljø og dermed et godt arbejdsliv.

I november 2015 kommer der en ny medlemsunder-
søgelse. Den vil vi også tage afsæt i og sammen med 
bestyrelsen vurdere og opprioritere, hvordan vores 
indsats skal være, når vi kender resultatet af undersø-
gelsen. Vores mål med videreudviklingen af organise-
ringsprojektet er, at vi både kan tiltrække nye med-
lemmer og samtidig fastholde og øge tilfredsheden 
hos vores nuværende medlemmer.

O k  2015 O g  d e n  n y e 
a r b e j d s t i d s a f ta l e
I foråret 2016 sætter vi fokus på opfølgningen af 
arbejdstidsaftalen, som på det tidspunkt skal imple-
menteres i praksis. 

Socialpædagogerne og KL vil i fællesskab afholde 
nogle	regionale	temamøder	for	TR	og	ledere,	hvor	der	
bliver orienteret om indholdet i den nye arbejdstids-
aftale, og hvordan den skal udmøntes i praksis. Det er 
et	godt	centralt	initiativ,	fordi	det	er	vigtigt,	at	TR	og	
lederne får de samme informationer for at forebygge 
forskellige tolkninger af aftalens indhold.

SL Storstrøm vil også tage initiativer i forhold til 
implementeringen af arbejdstidsaftalen. Vi vil tilbyde 
at komme på besøg på de enkelte arbejdspladser for 
at drøfte, hvordan vi kan gøre den nye aftale nærvæ-
rende for vores medlemmer. Desuden vil vi iværk-
sætte	en	målrettet	indsats	over	for	TR,	ledere	og	de	
arbejdspladsansvarlige medarbejdere, som kommer til 
at arbejde med den konkrete udmøntning af aftalen.

s O c i a l pæ da g O g e r n e 
i  f r e m t i d e n
I forhold til Socialpædagogerne i Fremtiden vil vi fort-
sætte vores dialogmøder med lokalpolitikerne i de 6 
kommuner og regionen. Vi vil gerne i dialog med både 
politikere og vores medlemmer om, hvad det særlige 
er, vi som socialpædagoger kan tilbyde i forhold til 
fremtidens arbejdsmarked. Hvad det er for roller, 
vi kan spille. Og hvordan kan vi  bruge vores faglige 
kompetencer i forhold til de opgaver, kommunerne og 
regionen står overfor. Det kan eksempelvis være i det 
nye store fængsel, som åbner på Nordfalster. Det kan 
også være i forhold til arbejdsmarkedsreformer, in-
klusion i folkeskolerne, støtte til unge på ungdomsud-
dannelser mv. Der er mange områder på arbejdsmar-
kedet, hvor vi kan byde ind med vores kompetencer. 

Vi vil også være med til at præge det socialpædagogi-
ske område i fremtiden med vores helhedstænkning. 
Vi oplever, at kommunerne ofte vælger den kortsig-
tede løsning med at hjemtage borgere og etablere egne 
tilbud, fordi det er billigere her og nu. Men spørgsmå-
let er, hvilken socialpædagogisk indsats der skal til 
for, at kommunerne finder nogle kvalitative løsninger, 
der er holdbare på længere sigt – og dermed også 
billigere. Det samme gør sig gældende i forhold til de 
døgninstitutioner på børn og ungeområdet, der er ble-
vet lukket de senere år. Og det gælder udviklingen på 
familieplejeområdet, hvor der modtages flere og flere 
behandlingskrævende børn uden at plejefamilierne 
har ordentlige løn- og arbejdsvilkår at løse opgaven 
under.

Desuden vil vi afholde medlemsmøder, hvor vi sætter 
fokus på den socialpædagogiske kernefaglighed som 
en del af Socialpædagogerne i Fremtiden.

t i l l i d s r e f O r m e n
Vi vil arbejde videre med at udbrede kendskabet til re-
formen på vores arbejdspladser via dialogmøder med 
ledere og medlemmerne. 

Til	det	arbejde	vil	vi	bruge	de	tillidsreformambassadø-
rer, der er blevet uddannet i forløbet. Med udgangs-
punkt i deres egne praksiserfaringer kan de være med 
til at fortælle de gode historier om, hvordan tillidsre-
formen konkret kan omsættes på de enkelte arbejds-
pladser. Det er vigtigt, at både ledere og medlemmer 

10f r e m t i d i g t  a r b e j d e



11
får en oplevelse af, at det giver mening i forhold til 
deres hverdag på arbejdspladsen således, at de ikke 
oplever, at det bare bliver endnu en opgave, de skal 
forholde sig til. 

Vi vil invitere os selv ud på arbejdspladserne sidelø-
bende med, at vi tager initiativ til at invitere ledere og 
tillidsrepræsentanter til arrangementer og dialogmø-
der om implementeringen af tillidsreformen.  

a r b e j d s m i l j ø s t r at e g i e n
Den centrale del af arbejdsmiljøstrategien er ved at 
blive implementeret både på det politiske niveau og 
på	arbejdspladserne,	hvor	ledere,	TR	og	AMR	bli-
ver understøttet i at arbejde med at skabe et bedre 
arbejdsmiljø. I den sammenhæng er det er vigtigt også 
at have fokus på ledernes arbejdsmiljø. 

Vores konsulenter har mange sager, hvor vores med-
lemmer er syge i længere tid på grund af mobning, 
stress, strukturomlægninger og andre forhold, der 
presser deres arbejdsmiljø. Vi kan også se, at der på 
grund af sygedagpenge-reformen er kommet endnu 
mere pres på de medlemmer, der er langtidssyge.

Så derfor er det endnu vigtigere, at vi i den kommende 
valgperiode fortløbende har et stærkt fokus på at 
styrke og forbedre arbejdsmiljøet ude på arbejdsplad-
serne for alle vores medlemmer. 
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