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Kære Medlem 

 

På generalforsamlingen i 2019 valgte vi kredsens nye politiske hold og vi vedtog kredsens fremtidige 

arbejde, fulde af forventning, med stort gåpåmod og med fokus på endnu mere medlemsinitieret aktivitet 

for kredsens medlemmer. 

Med synlighed, relevans og nærvær som pejlemærker blev årsplanen for kredsens aktivitet lagt og vi kom 

godt fra start. 

Så kom Covid19 og forandrede alles liv, færden og gøren. Den hverdag vi kendte, forsvandt fra den ene dag 

til den anden og vi betrådte ukendt land. Det Socialpædagogiske arbejdsområde blev med et til ”kritiske 

funktioner” og ord som værnemidler, forsigtighedsprincip og samfundssind fyldte og blev til fælles sprog.      

Det er hensigten, at beretningen her skal balancere mellem at berette om årets aktiviteter og indsatser, og 

om hvad Covid19 indtil nu har haft af betydning for medlemmernes arbejdsliv, det socialpædagogiske 

arbejdsfelt, for de tillidsvalgte og for kredsens arbejde.       

 

God læselyst 

 

Med hilsen fra  

Kredsbestyrelsen.   
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Socialpædagogernes medlemmer i front 

Socialpædagogernes medlemmer arbejder på vigtige velfærdsområder til glæde og gavn for det enkelte 

menneske og for samfundet. Jeres hjælp er helt afgørende for de børn, unge og voksne der dagligt 

modtager hjælp og støtte. Det stod fuldstændigt klart da Covid19 ramte Danmark. Det socialpædagogiske 

arbejdsfelt har fra dag et været kategoriseret som ”kritiske funktioner”. Nogle har varetaget opgaverne 

hjemmefra. Langt de fleste har mødt på arbejde hele perioden og mange er blevet bedt om at løse andre 

opgaver, på andre tidspunkter og andre steder end vanligt. Fælles for alle er, at arbejdslivet blev forandret 

og ingen kunne vide, hvad den nærmeste fremtid bragte.  

Det har været imponerende at opleve og høre om, hvordan I med stor ildhu, kreativitet og faglighed har 

været til stede og hjulpet børn, unge og voksne igennem en meget svær og utryg tid. 

Et bosted i Kalundborg har eksempelvis fortalt om, hvordan de har arrangeret udendørs fællessang og 

koncerter og på den måde skabt glæde og socialt samvær, i en tid hvor afsavn og afstand har fyldt meget. I 

Ringsted har et bosted fortalt, at de har oplevet, at flere borgere er blomstret op og trives i den mindre 

travle hverdag. Borgerne byder mere ind og opleves mere tilstede i eget liv. Det har givet stof til eftertanke, 

og bostedet har givet udtryk for, at den erfaring vil de tage med sig i fremtiden, - de vil huske at skynde sig 

mindre og give tid. I Slagelse har familiebehandlerne ikke kunnet bruge egne lokaler eller komme i 

familiernes hjem. Så byens legepladser og parker har været flittigt brugt og samtaler er foregået på en 

”walk and talk” tur. 

I Roskilde kommune har MED – systemet på voksenområdet været undersøgende på, hvad perioden med 

Covid19 har bragt med sig og lært os. Medarbejderne har blandt andet fremhævet følgende: Nærværende 

ledelse, ro til at løse opgaver, skærpet opmærksomhed på hygiejne, øget fokus på at blive hjemme ved 

sygdomssymptomer, mulighed for hjemmearbejde, øget fleksibilitet i arbejdet for medarbejderne kan have 

forbyggende effekt, nedsat aktivitetsniveau i botilbuddene har givet mere ro hos borgerne og bedre 

bemanding på bostederne. Det giver stof til eftertanke og er absolut værd at bringe med sig ind i fremtiden.     

Familieplejerne i kredsen har i Corona tiden oplevet at stå meget alene i deres arbejde. Der har været holdt 

afstand til hinanden, kontakten til anbringelseskommunerne har været begrænsede og plejebørnenes 

skoler og fritidsaktiviteter har været lukket ned. Plejefamilierne har således været mere eller mindre været 

isoleret og løst opgaven alene 24/7. Samtidig har familieplejerne fortsat sikret, at plejebørnene har set 

deres biologiske forældre og de har opretholdt samvær både ude og i eget hjem. Det har naturligvis skabt 

utryghed i forhold til smitterisiko. Men til trods for den store belastningsgrad, har vi også her set hvordan 

den enkelte familie med stor opfindsomhed har haft ”skole” hjemme og fyldt dagen med spændende 

aktiviteter. Det er godt gået.      

Og så er der dem af jer, som har haft smitten helt tæt på. Nogle har haft syge kollegaer, andre har oplevet 

dødsfald blandt borgerne eller været der for smittede borgere ved deres sygeseng. Helt i front – Ligesom 

Hanne, FTR i Ringsted kommune. Om det siger Hanne så beskedent ”det er jo mit arbejde”. 

Her er kun nævnt få eksempler på jeres store arbejde. Det er blevet set og hørt af omverdenen. Mange har 

fået øjnene op for det sociale område og bemærker, hvordan I knokler løs derude og skaber faglige 

løsninger og værdi for rigtig mange mennesker.  Socialministeren holdt blandt andet en 1. maj tale til os, 

som vi kun kan glædes over. Talen ligger tilgængelig på SL.dk.      
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Lad os sammen holde fast i det fokus og den politiske værdisætning, når der fremover skal prioriteres og 

økonomien fordeles.   

                        

 

 

 

 

 

 

                       Hanne #Stolt Socialpædagog                        Kredskontoret arbejder hjemmefra  

 

De tillidsvalgte og kredsen bag medlemmerne: 

For Socialpædagogerne Midtsjælland har håndteringen af Covid19 situationen først og fremmest handlet 

om sikkerhed og tryghed for medlemmerne. Det har handlet om at sikre jeres arbejdsvilkår og rettigheder 

og samtidig bidrage til at mindske risiko for smittefare og spredning af virus blandt medlemmer, i vores 

omgivelser og hos de børn, unge og voksne I arbejder med.  

Arbejdsmarkedets parter blev ret hurtigt enige om, at alle aftaler og overenskomster også gælder i en 

Coronatid. Samtidig var alle parter enige om, at den ekstraordinære situation krævede stor gensidig 

fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger. Der skulle findes lokale løsninger på lokale 

udfordringer. (Fælles)tillidsrepræsentanterne og kredsen har været i løbende dialog med arbejdsgiverne og 

lavet aftaler om vilkår for ændrede arbejdssteder, opgaver og tider mv. Der har helt overordnet været et 

godt samarbejde og forhandlingsklima omkring disse.  I tiden der kommer, vil det vise sig, om der opstår 

sager hvor medarbejderne ikke er blevet korrekt honoreret eller om der opstår uenighed om fortolkninger 

af arbejdstidsspørgsmål som der skal handles og samles op på. 

Fællestillidsrepræsentanter, Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanterne har arbejdet på 

højtryk sammen med ledelserne, om at få det hele til at hænge sammen og forberede sig ind i en 

uforudsigelig tid. Hvilke medarbejdere skulle hjemsendes, hvem skulle møde op på arbejdspladsen og hvor 

kunne ressourcerne bruges bedst muligt? Hvilke opgaver kunne løses hjemmefra og hvilke opgaver og 

funktioner skulle opretholdes, og hvordan kunne det tilrettelægges sikkert og fagligt forsvarligt? 

Politiske aftaler, bekendtgørelser, retningslinjer og myndigheders anbefalinger og ændringer deraf kom i en 

lind strøm. Informationsniveauet var helt enormt hen over foråret. At holde sig opdateret og løse opgaver 

noget nær ensartet krævede rigtig meget af kommunikationen og samarbejdet på kredskontoret og 

kredskontor og tillidsvalgte imellem. Masser af telefonsamtaler og virtuelle møder blev redskabet, og når 
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man nu ikke kan mødes sådan rigtigt, er Skype en ok løsning. Når det så er sagt, må vi også bare konstatere, 

at det menneskelige møde og nærværet har betydning for nuancerne, for mødets dynamik og kvalitet. 

Det er en vigtig læring, for vi er overbeviste om, at virtuelle møder/vejledning som pædagogisk redskab er 

kommet for at blive. Omfanget og i hvilke situationer kan det bruges, vil blive et tema i tiden der kommer. 

Det samme gælder spørgsmålet om hvor meget medarbejder og ledelsestid der kan spares med virtuelle 

møder.  

På kredskontoret, eller rettere sagt ved vores hjemmearbejdspladser, var telefonerne rødglødende. Rigtig 

mange medlemmer havde brug afklaring og tryghed omkring muligheder og rettigheder i forbindelse med 

egen eller familiemedlemmers udsathed, om sikkerhed i arbejdsopgaven, om værnemidler og smitterisiko, 

ændrede arbejdstider, nye funktioner og meget mere. 

I sådan en situation er tilgængelighed af afgørende betydning. Bemandingen på medlemstelefonen har 

derfor været styrket i forårsperioden og Kredsformandens telefon har været åben udenfor kontortid, aften, 

weekend og helligdage. Vi håber, I alle oplever jer godt støttet og hjulpet. 

 

   

 

 

 

 

                                  Her styrer Lotte FTR i Slagelse kommune TR netværket godt igennem et skypemøde. 

  

Sammen om hverdagen  

Sammen om hverdagen er et nyt initiativ, hvor kredskontorets valgte tager ud og er sammen med jer i jeres 

hverdag. Formålet er, at komme tættere på den socialpædagogiske hverdag og få mere viden om hvad der 

optager jer og udfordrer i dagligdagen. Den viden skal bruges til at repræsentere jer og fagligheden endnu 

bedre. Med andre ord så vil vi gerne være sammen med jer i jeres hverdag, så vi kan lære og lade os blive 

inspireret med nye ideer til, hvordan kredsen kan understøtte jeres hverdag og den faglige udvikling. 

Målet var, at Kredsformand Lene Kümpel og Næstformændene Rasmus Damgaard og Karsten Stegman hver 

skulle på 10 hverdagsbesøg i 2020. Det satte Covid19 også en stopper for. Selv om vi til dags dato kun har 

været på ganske få besøg, så er der ingen tvivl om, at det giver mening, er værdifuldt og vi håber at kunne 

komme på rigtig mange besøg i 2021.  

Efter hvert besøg laver vi et opslag på Facebook, hvor vi kvitterer for besøgene, ved at fortælle hvad vi 

særligt har hæftet os ved, hvad vi har lavet og lært. På den måde bidrager besøgene også til at skabe 
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synlighed og viden om kredsens arbejdspladser, om hvad den hjælp I giver børn, unge og voksne giver af 

livsmuligheder og ikke mindst så bliver der fortalt vigtige historier om jeres arbejde og faglighed. 

 

  

 

 

 

   

 Sammen om hverdagen på AVC i Slagelse, Fremtidslinjen i Køge og i Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie i Ringsted.   

 

Fokus på faget  

Temaaftener har i mange år været en fast del af Kreds Midtsjællands medlemstilbud. Temaaftenerne har til 

hensigt at bidrage til at øge fokus på faget og give det enkelte medlem mulighed for tilegnelse af viden og 

give kredsens arbejdspladser inspiration til faglig udvikling. Det er kredsbestyrelsens mål, at I oplever at 

arrangementerne er en værdifuld del af jeres medlemskab og at I får en styrket oplevelse af at være en del 

af et fagligt fællesskab. 

I år er alle temaer ønsker fra jer medlemmer. Mange kom med forslag og ideer på generalforsamlingen 

sidste år, andre har sendt en mail, eller fortalt os dem når vi har mødtes. Det har været super dejligt at 

kunne tilrettelægge en årsplan med stor relevans og høj kvalitet alene ud fra jeres ønsker. Det vil vi meget 

gerne fortsætte med at kunne. Alle medlemmer opfordres derfor jævnligt på Facebook, i nyhedsbreve og 

når vi mødes til at komme med ideer.  

Kredsbestyrelsen har truffet beslutning om, at der i år skal være seks temaftener og to studieture. Det har 

grundet Covid-19, ikke været muligt at gennemføre alle de planlagte arrangementer i første halvår. Dog har 

vi ikke slækket på ambitionen. Det betyder, at alle sejl ind i 2. halvår af 2020 hvor der afholdes fire 

temaftener og en studietur.   

Jørn D. Eriksens foredrag om stemmehøring d. 18. marts blev aflyst. Heldigvis har det været muligt at lave 

en ny aftale d. 6. oktober 2020. Dorte Birkmose skulle have besøgt os d. 4. maj. Heldigvis kunne det også 

lade sig gøre at lave en ny aftale, godt nok med 1½ års forsinkelse. Dorte kommer d. 13. oktober 2021.  

Den planlagte studietur til forbundshuset måtte også aflyses, men den gennemføres d. 20. november 2020. 

Inden Corona for alvor tog fat, nåede vi at holde en temaaften for fulde huse med Pia Callesen, der 

handlede om Metakognetiv terapi. Her deltog 90 medlemmer. I skrivende stund er det planlagt, at Pia 

Callesen kommer igen d. 7. september og holder foredraget ”grib livet, slip angsten”. Interessen har været 

overvældende, og selv om vores egne lokaler er store og gode, er arrangementet flyttet til Ringsted 
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kongrescenter. Vi kan nu tilgodese hele 100 medlemmer og samtidig sikre at regler og anbefalinger i 

forhold til Corona kan følges.  

De sidste to temaftener henholdsvis d. 4. november og d. 3. december handler om kerneopgaven og 

arbejdsglæde og om unges selvskadende adfærd og digital risikoadfærd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Temaaften med Pia Callesen            Cafemøde for ledere om Persondataforordningen 

 

Organisering 

Kreds Midtsjælland vedtog i 2019 et lokalt organiseringsprojekt, der har til formål at styrke kredsens service 

overfor medlemmerne. Dette sker i praksis ved ansættelse af en fjerde faglig konsulent. 

Målet er 300 flere medlemmer i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021. Det svarer 

indtægtsmæssigt til lønudgiften til en Faglig konsulent. 

Da Socialpædagogernes hovedbestyrelse, sideløbende med kredsens lokale organiseringsprojekt, har 

iværksat et fælles organiseringsprojekt og samtidigt har tilført de lokale kredse midlertidige projektmidler, 

har vi allerede i slutningen af 2019 ansat kredsens fjerde faglige konsulent. Dette har vi gjort ud fra den 

forventning, at vi når i mål med vores lokale organiseringsprojekt med udgangen af 2021, hvor de 

midlertidige projektmidler stopper.  

Kredsbestyrelsen følger tæt udviklingen i medlemstallet og kredsen samlede økonomi, således at vi kan 

udvise rettidig omhu, hvis dette skulle vise sig nødvendigt. 

Udgangspunktet 1. januar 2019 var 2728 heltidsmedlemmer (3775 medlemmer i alt). 31. juli 2020 har vi i 

Kreds Midtsjælland 2942 heltidsmedlemmer (4029 medlemmer i alt). En stigning på 214 heltidsmedlemmer 

eller 71 % af kredsen målsætning, 19 ud af 36 måneder inde i projektperioden. 

I januar 2020 afholdt kredsen et to dages kursus om organisering for tillidsrepræsentanterne i kredsens tre 

største kommuner, Roskilde, Slagelse og Holbæk.  
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Planen var at fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og kredskontor i tæt samarbejde skulle 

planlægge og iværksætte lokale organiseringsindsatser i de tre kommuner hen over foråret. Det skulle vi 

gøre med udgangspunkt i det vi havde lært, tillidsrepræsentanternes lokale kendskab og en analyse af 

medlemspotentialet på de forskellige arbejdspladser.  Det fik COVID-19 desværre sat en midlertidig stopper 

for. Planen er nu, at vi følger op på de lokale indsatser i de tre kommuner over vinteren 2020/foråret 2021, 

hvor vi nu også kan forsøge at drage fordel af OK21 og det deraf øgede fokus på medlemskab af en OK 

fagforening. Vi vil efterfølgende evaluere de lokale organiseringsindsatser i kredsens tre største kommuner, 

inden projektet vil blive bredt ud til at omfatte alle Kreds Midtsjællands 11 kommuner og Region Sjælland. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                      Stemningsbilleder fra kurset om organisering - Organiseringskonsulent Olfert Kristensen er på besøg.      

 

Studieindsats og dimittendindsatsen 

Gennem de sidste mange år har Socialpædagogerne været ude på pædagoguddannelsen og holde oplæg 

for de dimitterende pædagoger om jobsøgning, fagforeningsmedlemsskab, A-kasse og dagpenge. Kreds 

Midtsjælland vil rigtig gerne være en relevant part og en større del af de pædagogstuderendes studietid og 

endeligt være det naturlige valg når for alvor arbejdslivet begynder.   

Derfor har vi arbejdet på, at få mulighed for at være til stede på professionshøjskolen Absalon i Roskilde og 

Slagelse ved studiestart. Det er nu lykkedes og vi stod således og bød de nye studerende velkommen i 

februar både i Slagelse og Roskilde og i Slagelse her første september. Desværre kunne det ikke lade sig 

gøre i Roskilde på grund af Corona foranstaltninger.  

Nærvær og synlighed er ikke nok i sig selv. Vi skal også have noget studierelevant at byde på. Vi har derfor 

fået lavet et postkort med oplysning om hvor og hvilken viden de kan få på Socialpædagogernes 

hjemmeside. Samtidig kan de studerende med medlemskab i PLS deltage i kredsens arrangementer og er 

naturlig altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål og for information.  

Det har de studerende taget godt imod, og er både glade for vores interesse i dem, men også overraskede 

over at fagforeningen også kan bidrage med så meget i studietiden. 
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I forhold til de studerendes praktikker og deres ansættelsesforhold deri, er det de Pædagogstuderenes 

Landssammenslutning (PLS), som er de studerendes faglige organisation. Men Socialpædagogernes 

Tillidsrepræsentanter er også de pædagogstuderendes tillidsrepræsentanter når de er i praktik. Kredsen vil 

gerne styrke det fokus og gerne understøtte tillidsrepræsentanterne endnu mere i deres arbejde for de 

studerende. Foreløbig er der blevet produceret et materiale til det brug, og de tillidsvalgte har fået det 

præsenteret og mange har ligeledes taget det med ”hjem” og bragt det i anvendelse. Vi glæder os til at 

høre, om hvordan de studerende tager imod og hvilken effekt vi kan spore. 

 

       

 

                          

 

      

 

                                

                  Forventningsfulde nye pædagogstuderende. 

 

Nye Medlemmer  

Med medlemsprojektet ”Vi er socialpædagogerne” har Socialpædagogerne understreget at organisationen 

ønsker at styrke fællesskabsfølelsen og tilhørsforholdet til Socialpædagogerne. I kreds Midtsjælland mener 

vi, at det gøres bedst ved at inddrage medlemmerne i kredsens planlægning og aktivitet og ved at tilbyde et 

medlemskab der giver mening fra indmeldelsen til langt ind i seniorlivet. 

Som noget nyt har kredsen derfor inviteret nye medlemmer til et velkomstarrangement. Her var hensigten, 

at man som nyt medlem blev budt velkommen og kunne fortælle om sine forventninger og ønsker til 

medlemsskabet. Kredsen kunne få vigtige input med til det videre arbejde og også fortælle om kredsens 

arbejde og tilbud til medlemmerne.  

Også her har Covid19 bremset aktivitetsniveauet. Et arrangement blev det til. Lige omkring 50 nye 

medlemmer blev inviteret. Tre tilmeldte sig og to deltog. Her ramte vi ved siden af. Det gav tydeligvis ikke 

mening for medlemmerne.    

Det ville vi gerne vide mere om, og iværksatte derfor en miniundersøgelse. Ti af de indbudte medlemmer 

blev spurgt om hvad årsagerne var til at de ikke deltog. Det var værdifulde tilbagemeldinger vi fik. Her er 

nogle eksempler: Det skal være målrettet relevant for den enkelte, eventuelt delt op i forskellige 

målgrupper. Medlemmerne søger selv information, så der skal noget ekstra til for at det er attraktivt at 

deltage. Tid og tidspunkt er en vigtig faktor. En enkelt efterspørger konkret information om 
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overenskomster og aftaler. Flere nævnte at der måske ikke er behov for det, andre at de ikke havde 

behovet fordi de var trygge og oplevede sig godt dækket ind af sin TR og så havde en dimittend lige mødt 

fagforeningen på uddannelsesstedet. 

Umiddelbart ser det ud til, at der skal noget helt andet til. Flere nævnte at et telefonopkald kunne være rart 

frem for en mail mens en anden nævnte elektroniske møder og tilbud som en mulighed. Kontakten til nye 

medlemmer er vigtig og vi må derfor afprøve andre handlinger, og på den måde finde vej til det der giver 

mening. 

 

Leder i Kreds Midtsjælland 

Ledersektionens ledelse har i gennem året prioriteret at arbejde med et årshjul for sektionens 

(medlemsrettede) aktiviteter.   

Som noget nyt afholder ledersektionen 2 cafemøder i år. Det første blev afholdt i februar måned. Her var 

Anders Boje på besøg og holde oplæg om persondataforordningen. Eftersom det var første gang, var vi 

godt tilfredse med at der var tilmeldt 8 til arrangementet. På det næste cafemøde kan du som leder komme 

og blive inspireret til hvordan den gode ansættelsessamtale kan foregå og hvordan den gode ansøgning kan 

se ud. 

Ledersektionens ledelse har sammen med kredsen udarbejdet en ny (velkomst)pjece til ledere i Kreds 

Midtsjælland. Det færdige resultat er vi rigtig glade for, idet pjecen opfylder de ønskede mål om at være 

indbydende, relevant og informativ. Vi glæder os til at høre, hvad andre ledere i kredsen syntes om den. 

Lokal lønforhandling for mellemledere har gennem tiden været varetaget af tillidsrepræsentanten på 

arbejdspladsen. Det har mange mellemledere oplevet dilemma og konfliktfyldt. Derfor har 

kredsbestyrelsen besluttet, at lokal lønforhandling for ledere på alle niveauer nu varetages af kredsen.   

Det næste vi er gået i gang med, er en opdatering af lederdelen på Kredsens hjemmeside. Det arbejde 

forventer vi også er færdigt inden året er omme. Målet med det er, at gøre sitet til et indbydende attraktivt 

sted at søge viden og relevant informationer på.  

D. 21. oktober 2020 holder sektionen en regional lederkonference. Her kan du glæde dig til at høre Kurt 

Klaudi Clausen tale om Offentlig organisation og ledelse, herunder strategisk ledelse og Sidsel Arnfred tale 

om at lede og styrke faglighed i komplekse opgaver. 

 

Det private område: 

Det private område er fortsat et fokusområde for kredsen. Flere private arbejdspladser skal have en 

overenskomst, der sikrer medarbejderne nogle ordentlige løn og arbejdsvilkår. Det går langsomt, men 

fremad. I året der er gået har Egholt, som er en af de store private arbejdspladser i kredsen, tiltrådt 

overenskomsten mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne. Når det sker, er det blandt andet kredsens 

opgave at forhandle lokale løn og arbejdstidsvilkår på plads. 
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Mange private arbejdspladser med overenskomst har en tillidsrepræsentant. Kredsen foranlediger og 

deltager gerne i TR valg. Tillidsrepræsentanterne deltager i kredsens aktiviteter for tillidsrepræsentanter. 

Og for at understøtte tillidsrepræsentanterne på det private område, sidestillet med det kommunale og 

regionale område, har kredsen nu oprettet to TR-netværk. Et for dem der arbejder på arbejdspladser med 

tiltrædelsesoverenskomst til den kommunale overenskomst og et for tillidsrepræsentanter, hvor deres 

arbejdsplads har tiltrådt Dansk Erhvervs Landsoverenskomst, eller som har tegnet egen overenskomst med 

Socialpædagogerne. Netværkene inviteres to gange årligt. 

 

Familieplejeområdet:  

Familieplejeområdet har stadig ikke overenskomstlignende vilkår og aftaler. Det er der brug for og det 

arbejdes der fortsat hårdt for i Socialpædagogernes Landsforbund. Men som mange sikkert ved, så er 

processen blevet bremset op på grund af en igangværende grænsesag mellem Socialpædagogernes 

Landsforbund og Serviceforbundet. Den går i meget store linjer ud på, at Serviceforbundet har optaget 

Plejefamiliernes Landsforening, som tidligere har været en interesseorganisation. De har nu etableret sig 

som en fagforening for familieplejere, og der er kun én fagforening, der kan have forhandlings og 

aftaleretten.   

Men mens vi venter på en løsning/afgørelse centralt fra, varetager Socialpædagogerne Midtsjælland 

familieplejernes interesser som altid. Kontraktforhandling fylder ofte meget for mange familieplejere, idet 

den ofte er forbundet med utryghed både i anbringelsen og omkring forsørgelsesgrundlaget. Det er derfor 

vigtigt, at understøtte og hjælpe familieplejerne bedst muligt omkring forhandlingerne.  Til det formål har 

kredsen blandt andet afholdt et velbesøgt kursus for familieplejere om kontraktforhandling og successen 

gentages d. 7. oktober 2020. 

Mange familieplejere oplever, at de forsøges forhandlet ned i vederlag, når de gør et godt stykke arbejde, 

når deres plejebørn udvikles og trives og særligt som et led i besparelser i anbringelseskommunerne. For 

eksempel meddelte Ringsted kommune sidste efterår, at der skulle spares på anbringelsesområdet og at 

nogle af pengene skulle findes ved at forhandle familieplejerne ned i løn. Et af argumenterne var, at 

familieplejerne fik for meget i løn. En helt tosset argumentation, da man jo må forvente at familieplejerne 

som hovedregel får den løn, som stemmer overens med den opgave de løser for kommunen.  Hvis ikke, er 

der et helt andet problem, nemlig at kommunen forvalter borgerenes penge skødesløst.   

Det er i sådanne situationer, at I medlemmer skal mærke og opleve at jeres fagforening står bag jer. Ved 

hjælp af et medlemsmøde om den konkrete situation, information om muligheder og rettigheder, tilbud 

om individuel hjælp og pressedækning håber vi, at I oplever jer godt hjulpet. Senest har en familieplejer 

som har barn fra Ringsted fortalt, at der har været tavshed fra kommunens side siden, og at kontakten 

stadig ikke er genforhandlet. Måske man alligevel har besindet sig og fremadrettet går mere sagligt til 

værks. 

Andre steder er implementeringen af gennemsnitsmodellen godt i gang. Gennemsnitsmodellen har til 

hensigt at skabe ro og stabilitet i og omkring anbringelsen. Den går i sin enkelthed ud på, at der ved 

anbringelsen fastsættes et vederlagsniveau for anbringelsesperioden. Det ændres der ikke på, medmindre 

opgaven ændrer sig væsentligt og i så fald kan vederlagene kun sættes op, ikke ned. I Slagelse modtog 
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familieplejerne et brev om, at de skulle vælge, hvorvidt de ønskede at overgå til gennemsnitsmodellen eller 

ej. Problemet var, at der ikke stod noget om på hvilke vilkår og med hvilke konsekvenser. Her valgte vi 

dialogens vej. Familieplejer Gitte Jensen og kredskontoret holdt møde med Slagelse kommune herom, og 

resultatet blev, at Slagelse kommune omgjorde processen og formidlingen. Det var ikke deres intention, at 

skabe utryghed og bekymring, men netop ro og stabilitet. Efterfølgende har flere familieplejere fortalt om 

gode kontraktforhandlinger netop med Slagelse kommune.  

Styregruppen for familieplejerne har igen i år sørget for gode faglige arrangementer til deres kollegaer i 

kredsen. Samtidig gør styregruppen en uvurderlig indsats i forhold til at synliggøre Socialpædagogernes 

arbejde og tilbud til familieplejere. Det sker i særdelshed på de sociale medier. Her tager styregruppen også 

gerne en debat om betydningen af, - og mulighederne i et fagligt fællesskab i Socialpædagogerne.  Det er 

også med en vis stolthed, at vi kan fortælle, at 22 ud af de 100 der kunne deltage på Socialpædagogernes 

netop afholdte landskonference for familieplejere kom fra Midtsjælland.      

 

 

 

 

 

 

                             

 

Til venstre: Familieplejer og formand for landsudvalget Gitte Jensen har lige lukket landskonferencen af med en rigtig god tale om 

familieplejernes vilkår, om faglighed og fællesskab. Til højre: Materiale fra kontraktforhandlingskursus.  

 

Seniorsektionen 

Den 7. september holdt sektionen årsmøde. Det begyndte med at Palle Smed fra faglige seniorer holdt et 

oplæg om tips til at blive 100 år. Formand Hanne Würtz afgav beretning om sektionens aktiviteter i 2019, 

som har budt på både på foredrag, udflugter, revy og ikke mindst julefrokost.  

Sektionens aktivitetsniveau i 2020 har naturligvis også været stærkt påvirket af Covid19. Flere planlagte 

aktiviteter er aflyst eller udsat. Blandt andet er turen til Bruxelles udsat til den 3. september 2021. 

Seniorerne har dog været på en enkelt udflugt til Karrebæksminde. Hele 27 deltog.  

Ena Nielsen og Jette Nielsen har efter en lang og flot indsats valgt at træde tilbage. Bestyrelsen og kredsen 

takker for jeres indsats.    

Seniorsektionen vil meget gerne have flere med, opfordrer andre seniorer til at deltage. Næste 

arrangement er årets julefrokost den 10. december. 
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Tillidsrepræsentant/Arbejdsmiljørepræsentant:  

Som før omtalt så har tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne løftet en kæmpe opgave i 

forbindelse med Covid19. 

Det har været et år, hvor der ikke har været mulighed for at understøtte de valgte i nær den grad som 

ønsket fordi de fleste temadage, møder mv. er blevet aflyst grundet covid19.  

Kredsen nåede heldigvis at afholde en enkelt temadag for alle tillidsrepræsentanter om ansættelsesret. For 

arbejdsmiljørepræsentanterne var det kun de ti arbejdsmiljørepræsentanter der var til stormøde i 

december i FH regi, der nåede få lidt faglige vitaminer. 

I januar – februar 2020 gennemførte Socialpædagogerne en national kvalitativ TR undersøgelse. Hele 62 
tillidsrepræsentanter fra Midtsjælland (ud af ca. 100) deltog. 
 
TR undersøgelsen har blandt andet spurgt ind til, hvordan tillidsrepræsentanterne oplever sig understøttet 
gennem samtaler, til kvaliteten af TR dage, uddannelse mv. og til deres oplevelse af deres rolle og opgaver 
herunder organisering.  Resultatet kan vi godt være bekendt. Eksempelvis vurderer tillidsrepræsentanterne, 
at den hjælp og sparring de får af kredsen til at ligge på 4 (på en skala fra 1-5 hvor fem er bedst).   
  
Undersøgelsen spørger også ind til hvilke opgaver, der fylder mest i deres TR arbejde og hvilke de finder 

vigtigst. De besvarelser vil vi dykke længere ned i og således bruge resultaterne til at blive endnu bedre til 

at understøtte tillidsrepræsentanterne.  

 

 

 

 

 

 

 

Til venstre: Næstformand og Arbejdsmiljørepræsentanter til stormøde i Odense. Til højre: koncentration ved TR stormøde om 

ansættelsesret.   

 

I marts 2020 har Socialpædagogerne lavet en undersøgelse blandt landets arbejdsmiljørepræsentanter.  

Helt overordnet vurderes samarbejdet om arbejdsmiljøet meget positivt, både i MED/SU, TRIO samarbejdet 

og samarbejdet med kollegerne. Den positive oplevelse af samarbejdet er steget siden 2016. 
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Arbejdsmiljørepræsentanterne ønsker i høj grad, at Socialpædagogerne tilbyder temadage for TRIO’en og 

arbejdsmiljørepræsentanter og støtter op om lokale netværk for arbejdsmiljørepræsentanter.  

Arbejdsmiljørepræsentanterne tilkendegiver, at mere uddannelse, tid og viden om arbejdsmiljøproblemer 

og løsningen af dem, kan styrke arbejdsmiljørepræsentanternes funktion, da det aktuelt opleves som de 

største tre udfordringer. Det bekræfter kredsen i, at det giver værdi at afholde de temadage vi gør for AMR 

og AMR/TR og TRIO.  

29 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne oplever i meget høj grad/høj grad problemer med det psykiske 

arbejdsmiljø i form af stor arbejdsmængde og tidspres, høje følelsesmæssige krav og skiftende arbejdstider. 

Til sammenligning oplever otte procent i meget høj grad/ høj grad problemer med det fysiske arbejdsmiljø i 

form af støj, dårligt indeklima og fysisk belastende arbejde. 

De resultater undersøgelsen giver os er alvorlige. Alt for mange socialpædagoger fungerer i et dårligt og 

presset arbejdsmiljø. Det må og skal der ændres på. Resultatet vil sammen med kongrestemaet ”Vi former 

det gode arbejdsmiljø” danne grundlag for kredsens fremtidige indsatser på arbejdsmiljøområdet.   

 

Sager, rådgivning og medlemstelefonen i kredsen: 

På det faglige område fylder sager, generelle som konkrete, om løn og arbejdstid fortsat meget. Kredsens 

faglige konsulenter og sagsbehandler laver løbende arbejdstids- og løntjek, og der bliver fundet rigtig 

mange fejl. Det betyder, at mange medlemmer ikke har fået hvad de overenskomstmæssigt har krav på, og 

har derfor fået efterreguleret deres løn.  

Som oftest er der tale om menneskelige og tekniske fejl og/eller mangel på viden. Eksempelvis om 

arbejdstidsaftalens bestemmelser. Kredsen oplever i langt de fleste tilfælde, at arbejdsgiverne ønsker at 

gøre det rigtig, og på flere arbejdspladser har ledelse og organisation samarbejdet om at få rettet op.    

På det år der er gået siden generalforsamlingen i 2019 er der oprettet og håndteret 158 nye personsager, 

hvoraf 84 af sagerne har været afskedigelsessager og bortvisninger. 96 generelle sager, 2 konkurssager og 

30 afskedigelsessager for ikke medlemmer. 

Dertil kommer den rådgivning til medlemmer (og tillidsvalgte), som aldrig bliver til en sag. 

På medlemstelefonen er der i gennemsnit lige omkring 250 opkald pr. måned. Det varierer selvfølgelig lidt 

hvor mange opkald Anja, vores sagsbehandler får ind. Ofte er der flere opkald lige efter en ferieperiode og 

om mandagen. På en typisk mandag er der 20-25 opkald.  

Det er rigtig mange forskellige ting medlemmerne har brug for hjælp til og svar om. Arbejdstid, ferieregler, 

sygemeldinger, ansættelsesret (opsigelse og rettigheder), barsel, kontrakter og løn og meget mere. 

Der er også medlemmer som vælger at skrive en mail eller henvende sig gennem medlemsportalen.  

Der er således rigtig mange medlemmer der bruger og får hjælp af deres fagforening på de(t) område(r) vi 

kan kalde fagforening classic.     
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Deltid: 

Der er fortsat rigtig mange der arbejder på deltid på det socialpædagogiske arbejdsområde. Det kan være 

svært at leve for sin løn, hvis man kun kan få en stilling på 25 eller 30 timer. Det har ligeledes stor betydning 

på et medlems livsløn og dermed også på den pension der er at gøre godt med, når arbejdslivet slutter.  

Det socialpædagogiske arbejdsområde er traditionelt et kvindefag. 76 % af medlemmerne i 

socialpædagogerne er kvinder. Det betyder at den store andel af deltidsstillinger også bliver et spørgsmål 

om ligestilling. Disse forhold skal vi fortsat arbejde på at komme til livs.  

Det er altid ok at rose og fremhæve når der er grund til det. Så her kommer succeshistorien om, hvordan 

det lykkes tillidsrepræsentant Kamilla Gundersen, at sikre et medlems rettigheder og hjælpe hende med at 

komme op i tid. Medlemmet var deltidsansat, men havde over tid arbejdet flere timer i gennemsnit end sin 

ansættelseskvote. Hun var gravid og på vej på barsel. Men med dokumentationen og argumenterne i orden 

blev medlemmet sat op i tid før sin barselsorlov. 

Den historie har Fagbevægelsens hovedorganisation (FH)bemærket, og spurgt om de må bruge den i en FH 

kampagne. Det sagde medlemmet heldigvis ja til, og vi glæder os til, at netop en historie fra det 

socialpædagogiske felt bliver en del af en landsdækkende kampagne. Tak til det seje medlem.  

Flere fuldtidsstillinger skal ikke betyde at deltidsstillinger afskaffes. Men deltid skal være et tilvalg. Et valg 

for de medlemmer der ønsker det og/ eller som har brug for det i forskellige livsfaser. 

  

Overenskomst 21: 

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er lige om hjørnet og forberedelserne er i fuld 

gang. Alle medlemmer har været inviteret til at komme med bidrag og input til overenskomstkrav. Det er 

sket via et medlemsmøde hvor forbundsformand Benny Andersen var på besøg, gennem kredsbestyrelsen 

og ikke mindst på Facebook.   

De medlemmer som har deltaget, har ret entydigt givet udtryk for, hvad der er vigtigt for dem. Sikring af 

realløn, generelle lønstigninger, udvidelse af anciennitetstrin og pensionsforbedringer.  

Andre temaer som frit valgs ordning, kompetenceudvikling, arbejdstid, TR/AMR vilkår og attraktive 

arbejdspladser blev også drøftet på medlemsmødet.   

Kredsens har samlet alle input fra medlemmerne sammen og sendt dem til behandling i hovedbestyrelsen, 

som behandler forslagene d. 8. oktober. Selve forhandlingerne begynder januar-februar 2021. 
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LO/FH: 

Alle LO sektioner som kredsen er en del af, har gennem de sidste to år arbejdet hen imod en ny lokal 

struktur i vores nye hovedorganisation. Det har ikke været nogen nem opgave hverken lokalt eller centralt. 

Spørgsmålene har været mange og interesserne forskellige. Hvor store eller små skal de nye sektioner 

være, hvordan forholder vi os til de nuværende sektioners økonomi/formuer og hvordan sikrer vi 

indflydelse i fremtiden og hvilke områder kan vi være fælles om.  

Opgaven er, at de nye lokale FH sektioner er etableret pr. 1. januar 2021. Det forventes, at FH´s 

hovedbestyrelse træffer beslutning om den nye struktur d. 25. september 2020. 

 

Socialpolitiske udspil:  

Socialpædagogerne har lanceret to store og vigtige socialpolitiske udspil i 2020. Et liv med muligheder og en 

tryg barndom og et godt voksenliv for anbragte børn.  

Et liv med muligheder er socialpædagogernes bud på kvalitet i social indsatser og hvordan vi skaber 

rammerne. Med udspillet ønsker Socialpædagogerne at sætte kvalitet øverst på den socialpolitiske 

dagsorden. For kvaliteten og fagligheden i de sociale indsatser, vi tilbyder udsatte og sårbare mennesker, er 

helt afgørende for det liv de kan leve. Udspillet beskæftiger sig med temaer som uddannelseskrav i døgn og 

botilbud, en styrket pædagoguddannelse, udviklingsorienteres tilsyn og ikke mindst økonomisk 

opprioritering og mere solidariske finansieringsformer. 

En tryg barndom og et godt voksenliv er endnu et bud på hvordan vi skaber kvalitet. På hvordan vi kan sikre 

trivsel og udvikling for anbragte børn og unge og om at være mere ambitiøse på børnenes vegne, så de 

vokser op med gode forudsætninger for et godt voksenliv. Udspillet er bygget op om en række vigtige 

områder i børnenes liv. Skole og fritid, forældre til anbragte, plejefamilie og døgntilbud/botilbud og 

overgange og efterværn. 

Begge udspil vil være mulige at få i en flot papirudgave på generalforsamlingen. Du kan også finde dem på 

hjemmesiden ved hjælp af dette link: https://sl.dk/om-os/udgivelser 

 

 

 

 

 

                                                   

 

                                                       Præsentation af ”Et liv med muligheder” på Christiansborg. 

https://sl.dk/om-os/udgivelser
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Lad det være ordene i den skriftlige beretning som er kommet vidt omkring, og som alligevel ikke rummer 

alt hvad der er at berette. Men vi håber, at du som læser har fået et godt indblik i kredsens aktiviteter og 

arbejde gennem det seneste år. 

Vi glæder os til at fortælle meget mere på generalforsamlingen, og til at drøfte og beslutte kredsens 

fremtidige arbejde og aktiviteter sammen med dig. 

 

Vel mødt på generalforsamlingen. 

 

Med hilsen fra 

Kredsbestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


