
             

 

Kære Medlem  

 

Du sidder her med Socialpædagogerne Midtsjællands beretning og forslag for det fremtidige arbejde. I til-

knytning til dette bør du også læse regnskab 2018 og budgetforslag 2020. Det er grundlaget for det, vi læg-

ger frem på generalforsamlingen d. 22. oktober 2019 

 

Vi har, lige som sidste år, valgt at sætte fokus på det, der er allermest aktuelt i fagforeningen – og vigtigst af 

alt – for dig som medlem. Læs derfor materialet med dette i baghovedet.  

 

Fortid og fremtid hænger snævert sammen, hvorfor beretning og fremtidigt arbejde er sammenskrevet. 

Men således at forslaget til fremtidigt arbejde er trykt med rødt. 

 

Vel mødt på generalforsamlingen  

Med hilsen fra  

Kredsbestyrelsen  

 

Beretning: 

Vi er Socialpædagogerne 

På sidste generalforsamling i 2018 begyndte vi sammen at undersøge, hvad der skal til, for at Socialpæda-

gogerne kan blive en endnu bedre og endnu mere relevant fagforening for dig som medlem. Det arbejde 

fortsatte på kongressen i november 2018. Her bidrog 100 medlemmer fra det ganske land med gode ideer, 

forventninger og ønsker til fremtidens fagforening. Resultatet af det arbejde blev en vedtagelse af projektet 

”Vi er Socialpædagogerne”.   

Beslutningspapiret begynder således: Medlemmerne er Socialpædagogerne og derfor er det vigtigt, at med-

lemmerne føler et medejerskab og ansvar for Socialpædagogernes udvikling. Socialpædagogerne skal også i 



fremtiden være et stærkt og attraktivt fagforbund, der kan rekruttere og fastholde medlemmer og udgøre 

et relevant og attraktivt fagligt fællesskab, lige fra studietiden og til arbejdslivets afslutning.  

I projektet er der et ønske om at styrke fællesskabsfølelsen og tilhørsforholdet til Socialpædagogerne. Et 

ønske om komme tættere på hvordan Socialpædagogerne skaber mere værdi i jeres arbejdsliv. Og sidst 

men ikke mindst, et ønske om at få mere viden om, hvordan vi skaber et grundlag for, at flere medlemmer 

engagerer sig i Socialpædagogerne. 

 

I Socialpædagogerne Midtsjælland er og skal ”Vi er Socialpædagogerne” være guide og spejl i vores daglige 
arbejde og give retning og inspiration når vi vedtager og igangsætter nye aktiviteter.   
Vi vil forsat afholde de faglige temaaftener. De styrker det faglige fællesskab, og de giver mening og værdi for rigtig 

mange medlemmer og arbejdspladser. Flere medlemmer får arbejdstid for deltagelse.  Kredskontoret vil fremover 
elektronisk bede medlemmerne om inspiration til temaer og oplægsholdere.  
Og vi vil, på foranledning af de af vore medlemmer, der var gæster på kongressen, det næste år forsøge med 1-dags 
studieture og sociale arrangementer.  
 
Kredsens valgte vil i det nye år gerne ud på jeres arbejdspladser og være sammen med jer omkring jeres hverdag. Vi 
vil gerne invitere os ind til en arbejdsdag, hvor vi følger medlemmernes arbejde. En dag hvor vi kan lade os inspirere 
til nye ideer til, hvordan kredsen kan understøtte jeres hverdag og den faglige udvikling. 

 

Her kan du læse hele beslutningspapiret ”Vi er Socialpædagogerne”: 

https://sl.dk/media/9554/1542278810-punkt_8_1_kongresbeslutning_vi_er_socialpaedagogerne_-_medlemsprojekt_2018-2020_-3.pdf 

 

      
 

Kredsens første studietur gik til forsorgsmuseet i Svendborg juni 2019 
 
 
Organisering og synlighed 
 
En høj organiseringsgrad er helt afgørende for at kunne være en slagkraftig fagforening, der kan varetage 
medlemmernes interesser bedst muligt. På trods af at der i disse år kommer flere stillinger på socialpæda-
gogernes område – og dermed potentielle medlemmer – så oplever vi et stagnerende medlemstal med en 
tendens til et svagt fald. Denne udvikling må og skal vi tage seriøst. Af disse grunde har hovedbestyrelsen 
igangsat en ekstraordinær indsats på organiseringsområdet. En strategisk forankret og bredt koordineret 
indsats tæt på medlemmer og arbejdspladser. 

https://sl.dk/media/9554/1542278810-punkt_8_1_kongresbeslutning_vi_er_socialpaedagogerne_-_medlemsprojekt_2018-2020_-3.pdf


 
Et særligt fokus i kredsen har været synlighed om kredsens arbejde med medlemmernes løn- og arbejds-

forhold. Vi kan af medlemsundersøgelser og vores daglige kontakt til medlemmer se, at fagforeningens 

synlighed har høj prioritet hos medlemmerne. Synlighed er ikke alene et spørgsmål om at være synlige i 

den lokale presse. Det er også vigtigt. Men i lige så høj grad handler det om at være synlige i medlemmer-

nes bevidsthed i det daglige arbejde. At det i det daglige står klart, hvad fagforeningen arbejder for, og hvor 

der skabes resultater. 

Den lokalpolitiske opgave varetages af fællestillidsrepræsentanterne og kredskontoret. Det sker igennem 

løbende interessevaretagelse i forhold til direktioner og kommunalpolitikere med det socialpædagogiske 

område i fokus. Det kommer til udtryk ved møder med politikere og embedsfolk: Vi er Socialpædagogerne. 

Et statement, der skal stå tydeligt i kredsens kontakt med beslutningstagerne. Det er ofte fællestillidsre-

præsentanterne, der har den første og vigtigste kontakt. Fællestillidsrepræsentanterne arbejder i de lokale 

MED hovedudvalg.  

 

Fællestillidsrepræsentanternes og kredskontorets indsats er ikke altid meget synlig på den enkelte arbejds-

plads. Derfor skal den dog ikke undervurderes. Fællestillidsrepræsentanterne er de nærmeste til at forstå 

og argumentere for budgetterne på det sociale område. Det gør de i tæt samarbejde med tillidsrepræsen-

tanterne på de enkelte arbejdspladser. Kredsen understøtter dette arbejde, når det er nødvendigt. Her 

under nødvendigheden af at involvere politikere og at bruge medierne. Ofte ved interviews og ved at hjæl-

pe journalisterne med deres research. Kredsen har fokus på den lokale interessevaretagelse og er optaget 

af at kunne gøre det bedre. Derfor har vi igangsat et arbejde i forbundet, der har til formål at sikre kredsene 

bedre muligheder, fagligt og ressourcemæssigt, for at kunne blive mere synlige på dette felt. Og dermed 

også opnå bedre indflydelse. 

 

Synlighed er ikke alene pressedækning, men i allerhøjeste grad et spørgsmål om oplevet synlighed og kul-

tur. Den socialpædagogiske kultur eller faglighed. Vi taler om at komme tilbage til ”de gamle dyder”, som 

fagforeningerne i Danmark er sprunget ud af. Vi bombarderes med reklamer for gule fagforeninger, der 

lover guld og grønne skove uden reel mulighed for at levere den vare, da de ikke er overenskomstbærende, 

og således heller ikke har adgang til at hjælpe med problemer på arbejdspladserne.  

 

På samme måde, er det vigtigt at ledere også ser sig som en naturlig del af fagforeningen og ser sammen-

hængen mellem udførelsen af kerneopgaven og fagforeningens muligheder for sammenhold og synliggørel-

se af faget. Vi er ALLE socialpædagogerne. Institutionslederes medlemsandel er svarende til gennemsnittet 

for alle medlemmer, mens det for mellemlederes vedkommende ikke står lige så godt til. Der er arbejds-

pladser og kommuner, med fine medlemstal, mens der andre steder er få medlemmer. 

Synlighed er også et spørgsmål om organisering af medlemmerne på de enkelte arbejdspladser. Vi har i den 

forbindelse på kongressen skudt projektet ”Vi er Socialpædagogerne” i gang. Vi skal vise medlemmer, ar-

bejdsgivere, politikere og offentlighed, hvem vi er. Hvad socialpædagogik er. Det skal være en del af daglig-

dagen på enhver socialpædagogisk arbejdsplads, at den socialpædagogiske kultur er bærende for det dagli-

ge arbejde og for den daglige identifikation af sig selv som socialpædagog og en del af fagforeningen. 

 



Synlighed er i kredsen også synlighed gennem nyhedsbreve, som tilgår alle medlemmer i deres mailboks, og 

de ligger også på kredsens hjemmeside. 

Her er linket til nyhedsbrevene: https://midtsjaelland.sl.dk/nyhedsbreve. 

Følg også med på Socialpædagogerne Midtsjællands facebookside.   

Kredsen har på den baggrund fået tilført ekstra midler i en årrække, som vi vil anvende til at sætte særligt 
fokus på synligheden og organiseringen af medlemmer. Kredsbestyrelsen ser det som en mulighed at hæ-
ve organiseringsgraden fra de aktuelle 75 % til 85 %. De nyeste tal viser, at vi allerede er på vej. Vi arbejder 
ud fra tesen om, at der kan være mange forskellige grunde til, at nogen ikke er medlemmer. Erfaringerne 
viser, at det er muligt at skabe forandringer i dette. Først og fremmest ved synlighed i dagligdagen på ar-
bejdspladsen. At medlemskab af fagforeningen er en naturlig integreret del af en arbejdspladskultur. Af 
den socialpædagogiske identitet. Og det samme gør sig for så vidt også gældende for ledere af socialpæ-
dagogiske arbejdspladser. Her er det ekstra vigtigt, at denne socialpædagogiske identitet også er intakt. 
 
Kredskontoret vil etablere et TR projekt for tillidsrepræsentanterne i de 3 store kommuner, Slagelse, Holbæk og Ros-
kilde, hvor der vil være fokus på, hvordan vi kan arbejde med organisering. Og med disse erfaringer vil det blive bredt 
ud til resten af kommunerne og regionen. 

 

 

Tillidsrepræsentanter til konference om synlighed, involvering og værdiskabelse september 2019 

 

Fra Landsorganisationen i Danmark (LO) til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) 

 

Samarbejdet i LO er fortsat meget positivt. For nogle medlemmer er dette nok lidt mindre aktuelt, men det 

er her, vi henter megen af den støtte, vi har brug for i samarbejdet med kommunerne. De senere år er det 

udvidet til et samarbejde også med andre FTF organisationer. Det er en positiv udvikling, og det har nu 

medført, at LO og FTF er fusioneret til den nye hovedorganisation FH – Fagbevægelsens Hoverorganisation. 

Det betyder, at vi lokalt er ved at se på de nye konstruktioner. 

 

Fagbevægelsens Hovedorganisation begyndte som en ny samlende organisation med at udnævne år 2019 

til arbejdsmiljørepræsentantens år. Der har været afholdt en stor konference med 2.000 deltagere. For-

bundet fik stillet 80 pladser til rådighed, og kreds Midtsjælland fik de 10 pladser til vore arbejdsmiljørepræ-

sentanter. For deltagerne har det været inspirerende at deltage, og det sender et godt signal til omverde-

https://midtsjaelland.sl.dk/nyhedsbreve


nen om, at fagbevægelsen arbejder for bedre vilkår på arbejdspladserne. Til december skal der igen afhol-

des en stor konference med deltagelse fra kredsene. I løbet af året har der været afholdt arrangementer 

om arbejdsmiljø i tilknytning til de enkelte LO sektioner.  

Kredsen fortsætter arbejdet med at sikre, at de nye lokale FH enheder bliver bæredygtige og nærværende 

for os som fagforening, så vi fortsat på tværs af organisationerne kan gøre en fælles indsats for medlem-

merne. F.eks. på arbejdsmiljø. 

 

 

Arbejdsmiljø 

 

Arbejdsmiljøet har stadigvæk trange kår på mange af arbejdspladserne i kredsen. Det ses desværre ofte, at 

arbejdsmængden ikke passer med den tildelte arbejdstid til borgeren. Der opstår uklarhed om, hvordan 

arbejdet med borgeren skal udføres. Der er manglende respekt for, at arbejdstidsreglerne skal overholdes. 

Det socialpædagogiske arbejde giver en øget risiko for fysisk og psykisk belastning. Det kræver en opmærk-

somhed for bedre arbejdsvilkår. Kredskontororet og tillidsrepræsentanterne arbejder på at sygefraværspo-

litikken respekterer de syge ansatte og gør en indsats for, at medlemmerne bliver på arbejdspladsen under 

skånehensyn. Det er nogle af de arbejdsmiljøproblemer som medlemmer, ledelse og tillidsrepræsentanter 

arbejder på at få løst i samarbejde med kredskontoret. 

 

Der afholdes møder for de enkelte kommunale og regionale netværk for AMR og TR med arbejdsmiljø som 

omdrejningspunkt. Det har vist sig at have en stor værdi, at vi som kreds kan understøtte indsatsen for et 

bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne og sikre, at nye arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter bliver intro-

duceret til de muligheder, kredskontoret har for at understøtte arbejdsmiljøet.  

 

I forbindelse med afholdelse af stormøderne har kredskontoret sat emner på dagsordenen, der kan give 

inspiration til indsatsen for et bedre arbejdsmiljø. Det kan være med oplægsholdere fra kredskontoret om 

tolkning og anvendelse af overenskomsterne, eller eksterne oplægsholdere, der kan bringe nye perspekti-

ver på håndtering af arbejdsmiljøet i det daglige arbejde. 

  

 

Stort fremmøde til Triomøde om Håndtering af stressproblematikker marts 2019 

Kredsen vil det kommende år fortsat have fokus på arbejdsmiljøet og benytte oplægsholdere, der kan in-
spirere ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter i deres daglige arbejde med arbejdsmiljøet. Der af-
holdes temamøder om arbejdsmiljø for AMR med deltagelse af TR og ledere afhængig af formål og ind-



hold. Kredskontoret vil fremover elektronisk bede medlemmer om ideer til oplæg om arbejdsmiljø.  

                                             

Arbejdstid 

 

Socialpædagogers arbejdstidsforhold er altid aktuelle for medlemmerne. Selv med den nye kommunale 

arbejdstidsaftale fra 2016, der er gjort mere tidsvarende og forståelig, oplever vi fortsat mange spørgsmål, 

og vi har i en længere periode haft arbejdstidstjek på en række arbejdspladser. Det viser sig ofte, at der er 

mange fejl i planlægning og efterfølgende indberetninger. Disse arbejdstidstjek giver ofte store efterbeta-

linger til medlemmer. Fra 100.000 til over en million samlet set til medlemmerne på de enkelte arbejds-

pladser. Og endnu vigtigere, så bliver der fremadrettet styr på arbejdstiderne og dermed større forudsige-

lighed i arbejdet. 

 

Der er fortsat en tendens til, at arbejdstidsreglerne opleves begrænsende. Kredsen ser gerne en udvikling, 

hvor arbejdstidsreglerne ses som et progressivt redskab til at understøtte arbejdsmiljøet og løsningen af 

kerneopgaven. Det er lige netop dette, der er baggrunden for, at arbejdstidsreglerne er udformet som de 

er. Den enkelte arbejdsplads må grundlæggende tage dette udgangspunkt; at sammenhængen mellem 

arbejdstid, arbejdsmiljø, kerneopgave, faglig mening og mulighederne for at privat/familieliv hænger snæ-

vert sammen. Det er altafgørende for en god planlægning af arbejdstiden. Der ligger her også en ledelses-

opgave. At ledelserne tager det samme udgangspunkt: At arbejdstidsaftalen er skrevet med henblik på at 

kerneopgaven skal kunne løses. Her ligger der altså nogle ledelsesinstrumenter, som ikke altid udfoldes, 

hvis man alene ser arbejdstidsaftalen som begrænsende. Der er i den kommunale aftale et beskrivende 

forord til hjælp i den dialog på arbejdspladsen. 

 

Kredsen har derfor udgivet en lokal pjece om ”Dit eget arbejdstidstjek” og den bliver nu opdateret og ud-
sendes til alle arbejdspladser. Og pjecen om lokalaftaler revideres og udsendes samtidig. Lige netop ar-
bejdstid og synligheden om det på arbejdspladsen er yderst vigtig. At det at være medlem også betyder, at 
vi tilsammen har styr på arbejdstid. Arbejdstid, faglighed, kerneopgave og arbejdsmiljø går hånd i hånd. 
Den kommunale arbejdstidsaftale lægger netop op til, at man på arbejdspladserne tager disse drøftelser 
og kommer ud over vanetænkning. 

 

 

Deltidsansættelser 

 

Socialpædagoger er i høj grad fortsat ansat på deltid. Det er oftest udtryk for vanetænkning, og mange 

medlemmer kender ikke deres rettigheder i den sammenhæng. Vi arbejder derfor fortsat for at deltidsan-

sættelser minimeres. Undersøgelser viser, at langt hovedparten af medlemmerne på voksen/handicap om-

rådet er på deltid. Og ikke altid af egen fri vilje. Det er primært kvinder, der er på deltid, mens kun få mænd 

er det. Der er således også et ligestillingsaspekt her. 

Det er selvfølgelig klart, at enkelte ikke ønsker at være på fuld tid. Det er et aktivt valg , og det skal 

arbejdsgiveren respektere og ikke bruge disse stillinger som en buffer i stedet for at bruge vikarer. Så har 

du valgt at være på deltid, så er du det, og du er ikke pligtig til at tage ekstratimer, som du ikke kan 

afspadsere efterfølgende. Deltidansatte skal ikke bruges som ekstra arbejdskraft i stedet for brug af vikarer. 



I stedet bør der dette overforbrug af vikarer erstattes af flere fuldtidsansatte. 

 

Når du er på deltid, så har det store konsekvenser for din pension. Du vil få mindre i pension, når du når der 

til. Også her spiller ligebehandlingsaspektet ind i forhold til de afledte virkninger af de mindre indbetalinger. 

Se nedenstående statistik. 

 
Der er her et eksempel på en 25 årig, der ansættes med månedsløn 34.000 kr. (gennemsnitsløn på fuld tid) 
og pensionsprocent 14 %. Medlemmet arbejder samme timetal frem til folkepensionsalder som 69 årig.  
 

Ugentligt timetal Årlig løn (uden pension) Årligt pensions bidrag før 
AMB 

Forventet årlig pension v. 69 
år 

37 timer 408.000 57.000 192.000 

30 timer 331.000 45.000 155.000 

25 timer 275.000 38.000 129.000 

 

Du kan selv på din PKA pension se, hvad du vil have i pension med din aktuelle ansættelse. 
 

Der er derfor fortsat al mulig grund til at have fokus på brugen af deltidsansættelser. Vi opdaterer derfor 
pjecen ”Deltidsansættelse”, og den kommer ud til alle arbejdspladser. Og som med arbejdstid, så er brug 
af deltidsansættelser og synlighed om dette yderst vigtig. Det at være medlem betyder også, at vi tilsam-
men har styr på brug af deltid. Deltid, faglighed, arbejdsmiljø og en løn til at leve af går hånd i hånd. Den 
bevidsthed skal eksistere på alle arbejdspladser. 

 

 

Familieplejerne 

 

Det sidste år har været præget af især 2 forhold.  

 

Kommunernes Landsforening er nu, efter meget pres fra Kommunerne Landsforening, Folketinget og Soci-

alpædagogerne, nået til en erkendelse af, at det er nødvendigt at tænke anderledes end den klassiske ve-

derlagsmodel, som ofte bruges til besparelser, hvor vederlag nedsættes. I stedet anbefaler KL nu nye mo-

deller som tager udgangspunkt i mere forudsigelige aflønningsmodeller, hvor der er bedre sammenhæng 

mellem opgave og løn gennem hele barnets anbringelse. De første kommuner er begyndt at se på det. 

 

Den anden, ikke lige så gode nyhed er, at PLF - Plejefamiliernes Lands Forening, en gammel interesseorga-

nisation - har etableret sig som fagforening. Først som gul fagforening, og på det seneste i samarbejde med 

Serviceforbundet. Det betyder nu, at der er en grænsestrid mellem Serviceforbundet og Socialpædagoger-

ne. Det betyder, at der aktuelt er en mindre vandring af medlemmer mellem de to organisationer, af-

hængig af hvad den enkelte familieplejer lige nu synes er bedst. Socialpædagogerne er fortsat det bedste 

og billigste tilbud til familieplejere og er af Kommunernes Landsforening anerkendt som den forhandlings-

berettigede partner. 

 

Kredsen er sammen med familieplejernes lokale styregruppe og repræsentant i kredsbestyrelsen i dialog 

med medlemmerne, her under dialogen på Facebook. Det er vigtigt, at familieplejere anerkendes for deres 



store indsats, og at de identificerer sig som en del af det samlede børn- og unge tilbud i Danmark. Familie-

plejere og institutioner, offentlige og private, arbejder alle på samme opgave. Familieplejere løfter således 

en meget stor opgave på Børn- og unge området 

Indtil grænsestriden afgøres - forventeligt til Socialpædagogernes og medlemmernes fordel – arbejder vi 
fortsat på at hjælpe familieplejerne gennem de forandringer, som kommunerne vil lægge op til det næste 
år ved implementering af de nye aflønningsaftaler. Samtidig opdateres familieplejepjecen og genudsendes, 
lige som oplysningerne på hjemmesiden opdateres. 
 
Kredsen og familieplejernes styregruppe vil sætte sig sammen i en workshop for at udvikle kredsens sam-
lede arbejde for og med familieplejerne. En arbejdsform, vi i kredsen tidligere har anvendt og har gode 
erfaringer med. 
 
Alle familieplejere tilbydes gennemlæsning og feedback på deres kontrakt indenfor 48 timer. Som noget 
nyt, så afholder kredsen kurser for familieplejere om kontraktforhandling. Det først kursus er d. 18. no-
vember.   

 

          

Fejring af familieplejernes dag september 2019 

 

Det private område 

 

Antallet af overenskomster på det private område er i fremgang. Vi har nu 28 lokale overenskomster, og 

aktuelt er der forhandlinger på 2 af de største steder. Kredsen anbefaler fortsat medlemmer kun at tage 

arbejde disse steder eller kun at tage et job, hvis en ansættelseskontrakt fanger korrekt op i alle forhold, så 

det er muligt reelt at foretage en sammenligning på løn- og ansættelsesforhold. 

 

Politisk er der bevågenhed fra Folketingets side på de forhold, private institutioner tilbyder børn, unge og 

voksne. Bl.a. skal kvaliteten og fagligheden være er i orden. Vi kan samtidig se, at der er stigende interesse 

for etablering af socialøkonomiske virksomheder. Vi imødeser således en fortsat politisk bevågenhed på 

dette særlige område. 

 

 

Kredsen vil intensivere arbejdet med overenskomstdækning af de private tilbud. Vi kan se, at der er et 



stigende medlemstal på nogle af disse steder. Og alt andet lige er det lige så vigtigt, at den socialpædago-
giske identitet også her er intakt. Det er fortsat målet, at alle private arbejdspladser skal være overens-
komstdækket. 

 

Lidt om os selv.  

 

Kredskontoret er i denne periode flyttet til ny adresse: Jættevej 50 i Ringsted. Det er fremtidssikrede lokaler 

i forhold til plads og der er plads til de mange medlemsarrangementer. Det er bedre og billigere lokaler og 

dobbelt så meget plads til medlemsarrangementer.  

 

Kredsen har ansat ny (ekstra) faglig konsulent Jan Pollas Johansen pr. 1. september. Jan kommer fra en 

tilsvarende stilling i FOA Næstved og han har selv en fortid som socialpædagog, bestyrelsesmedlem, tillids-

repræsentant og fællestillidsrepræsentant i Slagelse kommune 

 

Kredsformand Jan Vium stopper ved generalforsamlingen efter 29 år og går på pension. Der vil blive holdt 

afskedsreception fredag d. 1. november om eftermiddagen.  

 

 

       

Indvielse af de nye lokaler januar 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


