
Siden sidste generalforsamling 

Der er nu gået et år siden sidste generalforsamling. Her besluttede forsamlingen, at der ved 

dette års generalforsamling ikke skulle aflægges skriftlig beretning.  

Vi har alligevel valgt at udarbejde dette lille skrift, som fortæller en smule om kredsens 

aktiviteter i 2015/2016. I den mundtlige beretning, som aflægges på generalforsamlingen, vil 

vi folde emnerne mere ud og føje andre til. 

I perioden 2016 og 2017 har alle SL´s kredse fået tilført midler til gennemførelse af 

”Socialpædagogerne i Fremtiden”. I kreds Storstrøm har vi haft fokus på arbejdsmiljøet på 

vores arbejdspladser og har fået udarbejdet forskelligt materiale, som skal hjælpe vore trioer 

(TR – AMR – og ledere) i arbejdet med at sikre et sundt og trygt arbejdsmiljø. 

Kredsbestyrelsen valgte at projektansætte et bestyrelsesmedlem, Mårten Mårtensson, 15 timer 

om ugen til ”Socialpædagogerne i Fremtiden. Opgaven har været at koordinere kredsens 

indsatser i projektperioden. 

Bevillingen til Socialpædagogerne i Fremtiden fortsætter i 2017 og 2018 med nye indsatser og 

fokus på faget, arbejdsmiljø og nye jobområder for socialpædagoger. 

UC Sjælland har i 2016 optaget mere end 5000 studerende på pædagoguddannelsen. 

Specialiseringsdelen i forhold til social- og specialpædagogik udbydes på begge seminarier i 

kredsen, og det betyder naturligvis, at chancen for at de færdige pædagoger bliver i området, 

øges markant. Der er desuden rigtig fin søgning på specialiseringen. 

Kreds Storstrøm har 52 tillidsrepræsentanter, der er vores forlængede arm ude på den enkelte 

arbejdsplads. Vi arbejder til stadighed på at klæde vores tillidsvalgte bedre på til at håndtere 

de arbejdsopgaver og udfordringer, de mødes med i hverdagen. Af mange forskellige grunde 

har vi i de sidste 2 år oplevet et stort skifte blandt tillidsrepræsentanterne. Netop derfor er det 

stadig en prioriteret opgave at have så godt et kendskab til vores tillidsvalgte som overhovedet 

muligt. Dette sikrer, at vi yder den bedste støtte til nye tillidsrepræsentanter. 

Kredsens 3 sektioner/udvalg har i det forløbne år arbejdet for de medlemsgrupper, de hver 

især repræsenterer. Nemlig ledersektionen, seniorsektionen og familieplejeudvalget. Alle 3 

styres af en lokal repræsentation, som kredskontoret har et meget fint samarbejde med, og de 

sætter emner på dagsordenen, som har stor relevans for rigtig mange af kredsens 

medlemmer. 

Kredskontoret har i det forløbne år manglet en medarbejder, som har holdt barselsorlov. Det 

har naturligvis betydet omlægninger af nogle arbejdsområder og i perioder meget stor 

travlhed. Majbrit er nu vendt tilbage fra sin orlov. På kredskontoret arbejder vi hele tiden med 

at optimere vores service over for medlemmerne. Vi drøfter, hvordan medlemmerne modtages 

både på telefon og når vi får besøg på kredskontoret, og vores ambition er hele tiden at blive 

bedre. 

Vi har i kredsen afholdt en række medlemsarrangementer med fokus på blandt andet 

kernefaglighed og arbejdsmiljø. Vi har haft fin tilslutning til vores arrangementer og har på 

nuværende tidspunkt planlagt flere arrangementer i resten af 2016 og i starten af 2017. Så 

hvis du har en god ide til en temadag eller et fyraftensmøde, så send os en mail. Vi modtager 

meget gerne gode ideer. 

På generalforsamlingen d. 27. september 2016 vil ovenstående emner blive drøftet mere 

uddybende og flere vil komme til i den mundtlige beretning. Så jeg håber, at vi ses. 

På vegne af kreds Storstrøm 

Lisbeth Schou 

kredsformand 


