
 

 

Beretning fra den lokale ledersektion 

hos Socialpædagogerne Storstrøm den 9. juni 2016 

Så er vi her igen, og som for beretningen for 2015 kan vi starte med at undskylde, at vi ikke, 

som det står i vedtægterne, har afholdt årsmøde i første kvartal. Undskyldninger er der mange 

af, men vi har faktisk prøvet at holde et årsmøde – der var bare ingen tilmeldinger, ud over et 

par enkelte og bestyrelsen.  Vi havde til den lejlighed tænkt os at fortælle om tillidsreformen i 

vores kreds, men det var der ikke meget tillid til  

Derfor prøver vi endnu en gang, denne gang op til fyraftensmødet om moralske dilemmaer. 

Hvad har vi arbejdet med det sidste år? 

Vi har ladet os inspirere af de andre kredse, og har lavet en ny forbedret pjece som nye ledere 

i vores kreds får udleveret. 

Vi har i det forløbne år haft 4 fokusområder: 

- Ledernes organisering 

- Ledernes kompetenceudvikling 

- Ledernes trivsel 

- Lederplatformen 

Vi har i dette år arbejdet en del med disse emner. 

I forhold til organisering har vi talt om, at det er vigtigt at de aktiviteter, der sker i 

ledersektionen, synliggøres mere, for eksempel på hjemmesider og i den nye folder. 

Vi har drøftet de udfordringer, der er ved at mange kommuner laver større enheder: bl.a. at 

der dermed bliver længere mellem lederne. Nogle oplever, at presset bliver meget stort. De 

store enheder skaber derfor ledelsesagtige stillinger, teamkoordinatorer, faglige tovholdere og 

lignende. Det er der ikke nødvendigvis noget galt med, men det er vigtigt, at indholdet af disse 

stillinger er meget tydeligt defineret. 

Vi har drøftet forskellige muligheder for at styrke og udvikle det netværk, som ledersektionen 

kunne være: Vi kan enten fortsætte med at kredsen ringer til nye ledere, eller vi kan i stedet 

prøve at holde fyraftensmøder for ledere med korte oplæg, som taler ind i lederjobbet. Det 

kunne samtidig være en mulighed for at netværke med ledere uden for ens egen kommune. 

Vi har talt om ledernes kompetenceudvikling. Der er en udfordring i at sikre socialpædagogisk 

ledelse på overliggende ledelsesniveauer. Til dette er der brug for kompetenceudvikling. 

Vi skal finde en måde at sikre professionsfaglig ledelse, hvis vi ikke fremover skal risikere, at 

akademikere løber med alle stillingerne. 

Det har været vendt, at arbejde med ledernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø har været 

meget svært. Det er rigtig svært at få hul på, men vi er på landslederniveau ved at se på et 

tilbud for en kortlægning af ledernes arbejdsmiljø. Tilbuddet er givet af team arbejdsliv, men vi 

synes, det var lidt dyrt, så arbejdsgruppen arbejder videre med projektet. Det vil I komme til 

at høre mere til. 

Lederplatformen er jo ikke ny længere, men der er stadig udfordringer, og de forskellige 

ledersektioner skal fortsat arbejde med at forene det lokale og det centrale arbejde. Der har 

været afholdt et fælles møde, som handlede om forankring og kvalificering af platformen for 



 

 

Socialpædagogernes lederarbejde. Til dette var hyret netværksekspert Sussie Lynge. Jeg var 

desværre ikke til stede før det sidste punkt, men det havde været meget forfriskende, og der 

er en masse at arbejde videre med. Hun arbejdede ud fra en netværksstjerne, som vi skal 

arbejde videre med lokalt. 

 

Fremtidigt arbejde 

Vi skal arbejde videre med disse temaer, som er besluttet frem til 2017. 

Vi skal huske, at der er inviteret til ledersektionens regionale konference d. 13. september i 

Ringsted. Der er 2 spændende temaer for dagen, det ene er Dorthe Pedersen, som vil tale om 

professionsfaglig ledelse. Det andet er Rasmus Willig, som har været en del i vælten i 

øjeblikket i forbindelse med hans nye bog, der handler en del om ytringsfrihed. Han vil tale 

om, hvad lederne taler om i medierne, og hvad man som leder skal være opmærksom på. 

 


