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Kære Alle sammen 

 

2020 blev ikke det år vi forventede.  

 

På generalforsamlingen sidste år vedtog vi et fremtidigt arbejde med synlighed, relevans og 

nærvær som pejlemærker. 

 

Karsten, Rasmus og jeg skulle ud og besøge rigtig mange af jer – ud på jeres arbejdspladser – tæt 

på jeres hverdag.    

 

Ud og få mere viden om, hvad der optager og udfordrer jer, så vi bliver endnu bedre til at 

repræsentere jer og den socialpædagogiske faglighed. 

Vi kom godt fra start, - og har været på nogle rigtig gode og lærerige besøg. 

 

Vi har blandt andre besøgt Autismecenteret i Slagelse, fremtidslinjen i Køge og bofællesskaberne 

Inge og Sofie Marie her i Ringsted. 

 

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi var lidt spændte på, hvordan vores ønske om at være med i 

hverdagen ville blive modtaget.  

 

Ville man opleve det som kontrol eller ville man være nervøs for kritik - og fejlfinding? 

 

Det har overhovedet ikke været tilfældet. Vi er blevet budt velkommen med stor  

imødekommenhed og interesse. 

 

Alle har gjort sig umage med at planlægge vores besøg, så vi er kommet godt rundt på 

arbejdspladsen og i opgaveløsningen. 
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Vi vil gerne dele vores oplevelser og sige tak for besøgene. - Det gør vi blandt andet ved at lave et 

opslag på facebook, når vi har været ude.  

 

Her kan I læse om, hvad vi har lavet og lært.  

 

Sådan bidrager besøgene også til synlighed, - og til at flere får viden om, hvor bredt det 

socialpædagogiske område favner og viden om den hjælp og støtte, I giver hver dag. 

 

Historien om jeres arbejde og faglighed bliver fortalt. 

 

Så kom Covid19 og satte en foreløbig stopper for besøgene. Men som I kan se af forslaget til det 

fremtidige arbejde, - så vil vi meget mere af det, og vi glæder os til, at det igen kan lade sig gøre. 

  

Corona kom og forandrede vores 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 blev til fælles sprog. 

 

Med Corona stod fuldstændig klart, at medlemmer i Socialpædagogerne arbejder på vigtige 

velfærdsområder.  

 

I var og er helt i front. 

 

I har skabt struktur, tryghed og livskvalitet i en hverdag, - der med ét blev kaotisk 

I har draget omsorg og våget ved sygesenge 
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I har lidt store personlige afsavn, ved at passe ekstra meget på i privatlivet, for at tage vare om 

samfundets mest udsatte.  

 

Det har været imponerende at se, hvordan I med stor kreativitet og faglighed er til stede og 

hjælper børn, unge og voksne igennem en meget svær tid. 

 

Derfor er det også både helt urimeligt og fuldstændigt uforståeligt, at vi i den grad må kæmpe for, 

at Socialområdet bliver husket, når der træffes afgørende beslutninger. 

 

Eksempelvis når det gælder retningslinjer for gratis influenza vacciner, testmuligheder eller om 

fordeling og brug af værnemidler.    

 

Skuffelsen var da også stor, da statsministeren i sin åbningstale i folketinget proklamerede, at 

regeringen ville sætte udviklingen og fagligheden fri på velfærdsområdet i 7 kommuner – Vel og 

mærke på ældreområdet, i dagtilbud og på skoler. 

 

Kunne man ikke have valgt 9 kommuner og taget socialområdet med?  

 

Jo det kunne man godt, - 

 

Og det ville have klædt en socialdemokratisk regering. 

 

2021 er valgår, og her har vi en fælles opgave i, at få socialområdet sat godt og grundigt på 

dagsordenen.  

Socialpolitikken 

Socialpædagogisk faglighed  

Faglig ledelse 

Og vilkår for opgaveløsningen. 
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Når det så er sagt, så har forårets samarbejde med kommuner, region Sjælland og private 

arbejdsgivere fungeret godt. 

 

De tillidsvalgte har arbejdet på højtryk sammen med ledelserne, om at få det hele til at hænge 

sammen.  

 

Hvilke medarbejdere skulle hjemsendes og hvor kunne ressourcerne bruges bedst? 

 

Hvilke opgaver og funktioner skulle opretholdes, og hvordan kunne de tilrettelægges sikkert og 

fagligt forsvarligt? 

 

Vi har indgået aftaler om ændringer af arbejdstid, sted og målgrupper.  

 

Selvfølgelig har der været knaster undervejs, og selvfølgelig har nogen handlet uden hjemmel og 

ja, vi har løst sager pr efterkrav. 

 

En medlemsgruppe stod særligt alene under nedlukningen i foråret. 

 

Familieplejerne. 

Deres plejebørn var hjemme fra skole, fritidsaktiviteterne var lukket ned og kontakten til de 

anbringende kommuner var begrænsede.  

Oplevelsen af isolation og mængden af arbejde var stor. Men langt de fleste af jer fandt veje i 

hverdagen, lavede alternative aktiviteter og håndterede samværsopgaver i hjemmet, med den 

risiko for smitte det indebar. 

 

Det er godt gået.   
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For Socialpædagogerne Midtsjælland har håndteringen af Covid19 situationen først og fremmest 

handlet om sikkerhed og tryghed for medlemmerne. 

Om at sikre arbejdsvilkår og rettigheder. 

Og om at mindske risikoen for smittefare og spredning af virus.    

 

Jeg håber, I oplever jer godt hjulpet. 

 

I kredsbestyrelsens skriftlige beretning har I læst om temaaftener, familieplejeområdet, 

ledersektionen, det private område, AMR, TR, TRIO, om studieindsatsen, OK 21, om sager og 

rådgivning, organisering og meget mere.      

 

I august måned, da beretningen blev til, - ja da så det ud til, - at vi igen kunne mødes om fælles 

aktiviteter.  

 

Det billede ændrede sig desværre hurtigt. 

 

Derfor er flere af de aktiviteter, som er beskrevet i beretningen efterfølgende blevet udsat. 

 

Det gælder den regionale lederkonference, kurset om kontraktforhandling for familieplejere, vores 

studietur og to temaaftener – en om stemmehøring og en om kerneopgaven og arbejdsglæde.   

 

Den gamle talemåde, ”nød lærer nøgen kvinde at spinde”, er kommet helt til sin ret. Med Corona 

er vi blevet tvunget til at finde alternative løsninger og nye måder at gøre tingene på.  

 

For en stor del af vores aktiviteter betyder det, at vi har omlagt dem til digitale løsninger. 

Eksempelvis løber temaaftenen d. 3. december af staben som et webinar. 
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TR møder har været afholdt på alle tænkelige platforme, - skype, zoom, teams – Ja, selv på vores 

generalforsamling her i dag er vi sammen, hver for sig.     

 

Medlemsrettede aktiviteter er hjerteblod og selv om vi håber på en mere normal hverdag i 2021 

vil vi, om muligt, planlægge kredsens arrangementer, så de kan afholdes digitalt, hvis det bliver 

nødvendigt. 

 

Det samme gælder møder og temadage for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og 

for TRIO grupperne. 

 

Men til trods for, at Corona har fyldt meget, så er mange aktiviteter blevet afholdt, mange møder 

og forhandlinger gennemført - og rigtig mange medlemmer, har på helt vanlig vis, fået hjælp og 

rådgivning. 

 

Jeg vil blot nævne nogle få eksempler her: 

 

65 medlemmer deltog i temaaftenen om at gribe livet og slippe angsten og hele 90 medlemmer 

havde fundet vej, da temaet var Metakognetiv terapi.    

Som noget nyt, har vi stået og taget imod de nye pædagogstuderende ved studiestart. 

 

Vi har i den forbindelse fået lavet et super godt uddelingsmateriale, som fortæller om alt det 

studierelevante socialpædagogerne har at tilbyde. 

  

Nogle af jer har måske været på facebook og set, at vi har holdt et arrangement for de studerende 

på pædagoguddannelsen i Roskilde.  

 

Her havde vi hyret forfatter Bjarne Hesselbæk, til at komme og fortælle om de 

udviklingshæmmedes historie på baggrund af hans bog Befrielsen. Det var en stor succes. Den vil 

vi gerne gentage i Slagelse i det nye år.  
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Odsherred og Ringsted kommune har fået en ny og forbedret MED-aftale, og en er på vej i Køge. 

 

På det faglige område fylder sager om løn og arbejdstid fortsat meget.  

Fejlbehæftede tjenesteplaner og ændringer i den varslede tjenesteplan er ofte synderen. 

Indgreb i eller mistede fridøgn, forkert anvendelse af omlagt tjeneste, manglende 

overarbejdsbetaling, rod omkring opgørelsesperioden og normtid er blot nogle af de fejl, som 

resulter i, at der løbene er medlemmer, som får efterreguleret deres løn.  

 

Sidst men ikke mindst, så er der jo vores organiseringsprojekt. Først på året holdt vi et to dages 

kursus om organisering for tillidsrepræsentanterne i Roskilde, Slagelse og Holbæk kommune. 

Planen var at vi efterfølgende, i tæt samarbejde, skulle planlægge og iværksætte lokale 

organiseringsindsatser.  

Vi forventede, at indsamle en masse viden og erfaringer, som vi kunne bruge i forbindelse med at 

projektet skal bredes ud i hele kredsen.  

Også her kom Corona i vejen. 

 

Men vi holder fanen højt og genoptager planen så snart vi kan. 

Og selv om det ikke har været muligt, at lave de aktiviteter som vi gerne ville, så går det helt godt 

med organiseringsprojektet. 

Medlemstallet stiger støt og roligt. Knapt to år inde i den tre årige projektperiode har vi nået 2/3 

af kredsens målsætning om 300 flere medlemmer. 

 

Hvad der gør at medlemstallet stiger på trods, - ja - det ved jeg ikke med sikkerhed, men jeg håber 

det er fordi fagforeningen kan mærkes og giver mening på arbejdspladserne og for den enkelte. 

 

Målsætningen er ambitiøs, og vi kan godt være stolte af det vi har nået, men vi ser også frem mod 

en hård slutspurt – det er alt andet lige sværest at få ”de sidste” med.  
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Inden jeg runder af, vil jeg ganske kort sige noget om medlemsprojektet ”vi er 

socialpædagogerne” og omkring det fremtidige arbejdsmiljøarbejde.    

 

”Vi er socialpædagogerne” er mere end et slogan. Projektet har gennem de sidste to år været 

kompas for kredsens udvikling og aktivitet. 

Fokus har været, at det skal give mening, værdi og fællesskabsfølelse at være medlem.  

Metoden har været medlemsinitieret aktivitet, mere viden om medlemmernes hverdag, ønsker og 

forventninger til medlemsskabet og til deres fagforening.  

 

Projektet giver rigtig god menig.  

 

Vi er derfor også godt tilfredse med, at kongressen netop har besluttet at videreføre det i 

kommende kongresperiode. 

 

Kongressen vedtog også papiret ”Sammen former vi det gode arbejdsmiljø”. 

Arbejdsmiljøpapiret står helt grundlæggende på, et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for, at 

den socialpædagogiske faglighed kan udfolde sig. At faglighed og arbejdsmiljø går hånd i hånd. 

 

Papiret placerer det formelle ansvar for arbejdsmiljøet hos arbejdsgiverne, men understreger også 

at løsningerne skal findes i MED systemet, i Trioerne og mellem ledere, tillidsvalgte og 

medarbejdere. 

 

At det gode arbejdsmiljø skabes i tillidsfulde arbejdsfællesskaber, hvor den enkeltes indflydelse og 

involvering i arbejdsmiljøet har stor betydning for hele arbejdspladsen. 

Papiret taler ind i, at Socialpædagogerne ønsker at tage et medansvar for udviklingen af det gode 

arbejdsmiljø. 

Det gøres blandt ved andet at give plads til nye ideer og løsninger og bringe dem videre i systemet. 
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Ved at have fokus på kompetenceudvikling og bringe arbejdsmiljørepræsentanterne tættere på 

organisationen. 

 

Vi glæder os til at omsætte de to nye kongrespapir til handlinger. 

 

Med de ord vil jeg overlade den skriftlige og mundtlige beretning til generalforsamlingens 

behandling. 

 

Tak for ordet. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


