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Velkommen som leder/mellemleder i 
Socialpædagogerne Midtsjælland

Vi vil med denne pjece byde dig velkommen i Socialpædagogerne Midtsjæl-
land. 

Et medlemskab i Socialpædagogerne skal give mening og opleves værdifuldt 
og brugbart. 

Et medlemskab i den forhandlingsberettede organisation skal være en naturlig 
ting for ledere. Socialpædagogerne har derfor en bred vifte af muligheder og 
tilbud for dig som leder.

Kredsens ledersektion og kredsbestyrelse gør med det udgangspunkt en 
særlig indsats i forhold til ledere og mellemledere. 

Socialpædagogerne organiserer ledere i alle stillingskategorier.

Ledersektionen i kreds Midtsjælland

Du er som medlem af Socialpædagogerne automatisk medlem af den lokale 
ledersektion og får derfor de særlige tilbud om aktiviteter og hjælp. 

Ledersektionen ledes af en bestyrelse, som vælges på det årlige årsmøde i 1. 
kvartal.

Ledersektionen udarbejder en årsplan for sine aktiviteter, herunder medlems-
møder, temadage eller konferencer. 
Du og dine kolleger kan altid bede kredskontoret etablere et møde, når I har 
noget, I ønsker at drøfte med hinanden og med kredskontoret.

Se vores hjemmeside: 
http://midtsjaelland.sl.dk/lokale-faggrupper/leder/
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Landsledersektionen

Du er også automatisk medlem af landsledersektionen, som også afholder en 
række møder, konferencer mv. Ligeledes har landsledersektionen sammen 
med forbundet lavet en række tilbud til ledere og mellemledere, som du kan 
benytte. 

Landsledersektionen består af en repræsentant fra hver lokal ledersektionsbe-
styrelse.

Se mere om landsledersektionen og de medlemsmuligheder og tilbud du har 
på hjemmesiden: http://sl.dk/maalgruppe/leder/ 

Medlemsfordele og tilbud

Her vil vi blot nævne nogle få af de tilbud og muligheder du har i Socialpæda-
gogerne. 

Lederlinjen: 
Lederlinjen giver dig mulighed for rådgivning og sparring hvis du for eksem-
pel oplever din lederrolle eller position under pres. På lederlinjen sidder der 
erfarne erhvervspsykologer til din rådighed. 

Nyhedsbrev: 
Du får også nyhedsbrevet ledernyt og har adgang til en række pjecer for 
ledere. https://sl.dk/maalgruppe/leder/pjecer-for-ledere

Ledere er selvfølgelig også velkomne til at deltage i kredsens medlemsarran-
gementer. I kreds Midtsjælland afholder vi en række temaaftener med ”fokus 
på faget”, og vi tager også på en studietur eller to årligt. På den måde har du 
mulighed for at få lidt faglige vitaminer og blive inspireret til faglig udvikling på 
din arbejdsplads. Du har ligeledes mulighed for at være medlem af to faglige 
selskaber, deltage i konferencer og webseminarer mv.



Løn og ansættelsesforhold

I Kreds Midtsjælland er det kredskontoret der forhandler lederlønninger på alle 
niveauer. Det er kredsens valgte der har ansvaret for forhandlingerne.

Når en sag af ansættelsesretlig karakter opstår, afklarer kredskontoret og 
lederen hvorvidt lederen mener, at habiliteten er i orden. Det sker ved, at 
kredskontoret stiller en anden konsulent til rådighed, hvis lederen har været 
involveret som part i andre medlemssager, der kan have indflydelse på den 
konkrete sag. 

Er der fortsat tvivl om habiliteten kan en leder og kredskontoret hver for sig 
vælge at overdrage sagen til forbundet. Ledere kan altid få sin sag behandlet 
i forbundet.

Hvis en mellemleder fortsat er usikker på hjælpen, kan der indhentes en vur-
dering fra forbundet.

Hvis du vil vide mere har vi beskrevet dine muligheder på vores hjemmeside: 
http://midtsjaelland.sl.dk/lokale-faggrupper/leder/kredsens-service-
ring-af-lederne/

Hvis du bliver ledig
Har du som medlem i Socialpædagogerne fagforening og A-kasse en lønfor-
sikring. Læs om lønforsikringen her: 
https://sl.dk/a-kasse/loenforsikring/hvad-er-loenforsikring
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