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Referat  
 

Årsmøde i ledersektionen Socialpædagogerne Midtsjælland 13.04.21. 
 

 

Ledersektionens årsmøde blev afholdt digitalt over teams. 

 

Der var flere positive tilkendegivelser overfor den digitale afholdelse. Meldingen var, at det havde gjort det muligt at 

deltage. Der var en kort drøftelse om digitale møder, og flere mente, at flere ville deltage i fremtiden, hvis det var 

muligt at være med hjemmefra. Tid og afstand er vigtige faktorer. 

 

10 ledere deltog i årsmødet. 

 

I nærværende dokument finder du først referatet af årsmødet, så følger beretning, forslag til kommende fokus og 

aktivitet samt indbydelsen til mødet. 

 

Forbundsformand Benny Andersen på besøg. 

 

På årsmødets første del deltog forbundsformand Benny Andersen. Han holdt et oplæg om overenskomst 21 og om 

lederuniverset i socialpædagogerne, om hvad lederne og faglig ledelse betyder for det socialpædagogiske 

arbejdsområde. Han talte om lederlinjen, kompetenceudvikling for ledere, vilkår, lønforhold og pensionsstigninger. 

Se hjemmeside: https://sl.dk/leder 

Benny fortalte også, at som noget nyt har socialpædagogerne etableret en særlig videndelingsgruppe for 

kredsrepræsentanter der har lederområdet som ansvarsområde. Det har til hensigt at gøre kredsene endnu dygtigere 

til at varetage lederes interesser.  

 

På den fagpolitiske dagsorden fortalte Benny Andersen om arbejder med kvalitet og faglighedsdagsorden, om 

evalueringen af pædagoguddannelsen, evalueringen af socialområdet, politisk 10 års plan for psykiatrien og arbejdet 

med at få sat aftryk og få indflydelse på ”børnene først”. 

Efterfølgende samtale med Benny Andersen kom vidt omkring: 

 

Vigtigheden af faglig ledelse. Det er ikke nok med ledelse som disciplin. Ledere skal kunne lede fagligheden, ellers 

svigtes medarbejderne, og dermed løsningen af kerneopgaven. Ledelse kalder på uddannelse – ideen om 

kompetencefonde for ledelse blev luftet. 

 

Ledernes arbejdsmiljø – Det psykiske arbejdsmiljø, kan ledere sætte legitime grænser omkring eksempelvis deres 

arbejdstid og tilgængelighed? Hvordan taler vi om lederens arbejdstid? Er bare nogle få fokusområder. 

 

Behov for et ledernetværk? – Spændende drøftelse af muligheden for mentorer for nye ledere. 

 

En leder har deltaget i en fokusgruppe blandt ledere i socialpædagogerne. Det opleves svært at se, at det er samme 

forbund lederne er i. Der er geografiske forskelle. Kan det gøres mere ens?   

 

Rekruttering af kvalificerede medarbejdere blev også et tema i forbindelse med drøftelse af kvalitetsdagsordenen – at 

det socialpædagogiske felt skal bæres af faglighed og kvalitet i opgaveløsningen. Pædagoguddannelsen blev nævnt 
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som et område der kalder på kvalitetsløft. Pædagoguddannelsen er ved at blive evalueret, og der arbejdes benhårdt 

og målrettet på et kvalitetsløft, hvor det socialpædagogiske område styrkes markant. 

 

Beretning og fremtidig aktivitet. 

Birgitte Wold aflagde den mundtlige beretning på Ledersektionens bestyrelses vegne. 

Dorthe West fremlagde bestyrelsens forslag til det kommende års fokusområder og aktiviteter. 

 

Beretning og fremtidigt arbejde kan læses i forlængelse af referatet. 

 

Debat: 

Kredsens nye velkomstpjece til ledere er blevet taget vel imod. Der faldt dog en bemærkning om, at teksten 

vedrørende ledernes muligheder for hjælp i forhold til sager omkring egen ansættelse. Ledersektionens bestyrelse 

reviderer pjecen i forbindelse med næste optryk. 

 

Hjemmesiden blev nævnt. Selve designet kunne være mere spændende, og det blev nævnt, at hjemmesiden kan være 

svær at finde rundt i. Kredsens egen side trænger til opdatering. Teksten er efter årsmødet revideret på siden, og den 

nye ledersektionsbestyrelse er opdateret med navne og billeder er på vej. Referat fra årsmødet og dagsordener og 

referater fra bestyrelsesmøder lægges fremover på hjemmesiden. 

 

Debat omkring håndtering og vilkår omkring ledelsesopgaver, hvor også ledernes arbejdsmiljø påvirkes. Det handlede 

blandt andet om mediesager og samarbejde med pårørende. 

 

 

Fokus og aktiviteter: 

Ledersektionens bestyrelse og kredsen arbejder for at styrke relationen mellem ledere og kreds. Ledersektionen vil 

gerne udvikle og afprøve nye måder at inddrage ledermedlemmer i sektionens aktiviteter.   

 

Der er brug for at mødes, for et ståsted. Et netværk  

 

Cafemøder med (fag)aktuelle og faktuelle temaer bakkes der op om. Vi genoptager cafemøderne, når det bliver muligt 

grundet Corona. 

 

Hjemmesiden skal være inviterende og opdateret, så den er interessant, informativ og relevant for 

ledermedlemmerne. 

 

Kommunikationen mellem ledere, og mellem ledere og kreds skal styrkes. Det kan gøres eksempelvis med personlig 

velkomst til kredsen, ved hverdagsfortællinger fra leder til leder, netværk mv.  

 

 

Valg til ledersektionens bestyrelse: 

Birgitte Wold  

Dorthe Westh 

Wendy Mobeck 

Anne Woergaard Mikkelsen 

 

Se mere om bestyrelsen på kredsens hjemmeside.  Referent/Lene Kümpel 
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Beretning årsmødet ledersektionen Socialpædagogerne Midtsjælland d. 13.4.21. 
Din ledersektion - Hvad er der sket i 2019 og 2020? 

 
Indledning 
Inden vi går til en gennemgang af årets aktiviteter, vil jeg præsentere ledersektionens bestyrelse og sige lidt om, 
hvorfor vi har en ledersektion. 

Alle kredsene i Socialpædagogerne har en lokal ledersektion, som har valgt en bestyrelse. Vores bestyrelse består på 

nuværende tidspunkt af 3 ledere fordelt på 3 kommuner. Vi har dog været 4 ledere repræsenteret langt det meste af 

tiden. Skulle du have lyst til at være en del af bestyrelsen, er der også plads til dig. 

 
Ledersektionens primære formål er – sammen med vores faglige organisation – at sætte fokus på ledernes forhold på 
de socialpædagogiske arbejdspladser. Det kan være temaer, som fylder i hverdagen: Ledelse i en tid med Covid 19 
eller håndtering af GDPR-regler, men også ledernes løn- og arbejdsmiljøforhold drøftes. Derudover drøfter vi, hvordan 
vores fagforening kan støtte op om lederne i deres lederrolle?  
 
Ligeledes har vi et blik på udviklingen af det socialpædagogiske arbejdsfelt. Et eksempel på dette kunne være, hvis vi 
oplever ubalance mellem den sundheds- og socialfaglige tilgang til borgerne. 
Endelig skal det nævnes, at vi skiftede kredsformand i slutningen af 2019. Vi er derfor i gang med at opbygge et nyt og 
lovende samarbejde med den nye kredsforkvinde.  
 
Bestyrelsens indsatsområder 
Det er et særligt årsmøde, vi holder i 2021, idet vi jo pga. restriktioner ikke har afholdt et årsmøde i 2020, lige som 
vores regionale konference i 2020 også blev aflyst. I det hele taget har året været specielt både på vores 
arbejdspladser, men også i forhold til ledersektionens bestyrelsesarbejde, idet bestyrelsen jo ikke har kunne mødes, 
som vi plejer. Så er der jo heldigvis de virtuelle løsninger, som har været mødeformen det meste af 2020. 
 
Cafémøde 
Men nu er det jo ikke aflysninger det hele. Vi fik afholdt et cafémøde i februar sidste år for ledere om GDPR. Vi havde 
inviteret en digitaliseringsmedarbejder fra Forbundet. Det var et par gode timer med gennemgang af regler og ikke 
mindst en drøftelse af de mange dilemmaer, som opstår. Bestyrelsen vil rigtig gerne fortsætte med cafémøderne, når 
det er muligt igen, da det er en god måde at mødes på over et relevant emne. 
 
Velkomstpjece 
I bestyrelsen har vi også været optaget af at få udarbejdet en velkomstpjece til nye ledere. Pjecen beskriver, hvad du 
kan forvente som leder af din faglige organisation. Vi er selvfølgelig med på, at en lederpjece ikke kan stå alene. Derfor 
tænker vi også, at den personlige kontakt fra kredsforkvinden er værdifuldt supplement.  
Du kan finde lederpjecen på kredsens hjemmeside 
 
Lederkonference 
I februar måned blev vores regionale lederkonference afholdt virtuelt. Det er den konference som oven for nævnt 
normalt bliver afholdt om efteråret i lige årstal. Konferencen blev afholdt virtuelt sammen med lederne fra kreds 
Storstrøm. Vi havde bedt Kurt Klaudi Klausen om at holde et oplæg om Offentlig organisation og ledelse. Derudover 
deltog Sidsel Arnfred med et oplæg om at lede og styrke faglighed i komplekse opgaver – i et narrativt perspektiv.  
Det var en fin dag med 2 oplægsholdere, som har en god viden om, hvad der rører sig blandt ledere på decentralt 
niveau. 
Tanken med de regionale konferencer er at give lederne et fagligt løft og mulighed for fordybelse i lederrollen. Hvis du 
har forslag til relevante temaer fremadrettet, er du meget velkommen til at byde ind. 
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Landsledersektionen 
Landsledersektionen er den centrale Ledersektion, hvor en leder fra hver af de lokale ledersektionsbestyrelser er 
repræsenteret.  
I den lokale ledersektions bestyrelse har vi løbende drøftet dagsordenen til Lederlandssektionens møder. På den måde 
prøver vi at skabe en sammenhæng mellem det lokale og centrale niveau.  
 
Ledernes arbejdsmiljø 
Socialpædagogerne har afholdt flere arbejdsmiljøundersøgelser, som nogle af jer måske også har deltaget i. Vi har i 
bestyrelsen været meget optaget af dette emne – særligt i forhold til det pres, som lederne oplever i hverdagen. Det 
handler om at skabe balance mellem mange nye opgaver – som også kan være spændende og udfordrende – og så at 
have de nødvendige (tids- og vidensmæssige) ressourcer til at kunne løse opgaverne i organisationer, som er blevet 
større og mere komplekse med årene. 
Et andet eksempel på påvirkningen af ledernes arbejdsmiljø er alt arbejdet omkring Covid 19 i 2020.  Covid 19 har ikke 
givet lederne færre arbejdsopgaver, men eksemplet viser meget godt, at lederne sammen med medarbejderne 
lykkedes med at få de socialpædagogiske arbejdspladser til at fungere trods helt nye udfordringer, vi ikke kendte 
konsekvenserne af både i forhold til borgergruppen og medarbejderne. 
 
Lederne som en særlig gruppe i Socialpædagogerne 
Vi har klart en udfordring i at få lederne til at melde sig ind og blive i Socialpædagogerne – særligt i forhold til 
mellemlederne, idet medlemstallet er dalende både i kredsen og gennemsnitligt på landsplan. 
Vi ved, at mellemlederne tidligere har været utilfredse med, at deres løn- og arbejdsforhold skulle varetages af 
tillidsrepræsentanten i kredsen. Vi har i ledersektionens bestyrelse været med til at rejse denne kritik, og der er nu 
ændret praksis. 
 
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 vurdering fra forbundet.  
 
Derudover har vi drøftet både i vores ledersektionsbestyrelse, men også i Landsledersektionen, at ledergruppen er en 
særlig gruppe i Socialpædagogerne. Det betyder, at vi forventer både i ord og handling at blive set, hørt og forstået. 
Det betyder ikke, at vi skal være enige om alt, men det er vigtigt at vores fagforening ser os, som en værdifuld 
medspiller i det hele taget. 

 

Vi kan p.t. iagttage, at Socialpædagogerne arbejder på at styrke lederarbejdet, idet der fremadrettet skal indsamles 

viden fra de personer på kredskontorene, som arbejder med lederområdet i en tværgående videndelingsgruppe. 

Gruppens formål er at opkvalificere og kompetenceudvikle fagforeningens fælles viden og indsigter om ledelsesfaglige 

udfordringer, så ledermedlemmerne kommer til at opleve en mere kvalificeret hjælp og rådgivning, når de henvender 

sig i kredsene. Videndelingsgruppen vil naturligvis også generere en større fælles viden om, hvad lederne forventer af 

Socialpædagogerne. 

 

Derudover afholder Socialpædagogerne fire fokusgruppeinterview med udvalgte ledere og mellemledere, hvor vi har 

fået kortlagt et mere detaljeret billede af, hvad medlemmer forventer af sin faglige organisation. 

Vi ser i ledersektionens bestyrelse frem til at høre om det mere om, hvad der kommer ud af disse initiativer. 

 

Tak for ordet.     V/ Birgitte Wold. 
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Fremtidigt fokus og arbejde 
 

Kommende års indsatser og aktiviteter i ledersektionen Kreds Midtsjælland 
 

I det kommende år vil Ledersektionen og kredsen arbejde på at styrke relationen til ledermedlemmerne. Vi vil udvikle 

og afprøve nye aktiviteter som leder-medlemmerne skal være med til at definere. 

 

Vi vil inddrage leder-medlemmerne i hvad der kan foregå og hvordan det skal leves ud. Dette kunne eksempelvis være 

ved at rundsende en mail for at undersøge jeres ønsker og behov. 

 

Ledersektionen er godt i gang med nye tiltag som cafemøder. Der har været afholdt et arrangement med GDPR hvor vi 

havde inviteret en oplægsholder fra forbundet af. På kommende cafemøder ønsker vi at afholde forskellige temaer.  

Og igen med en opfordring til at I ledere kommer med input/ideer/forslag/ønsker til hvad der ønskes på disse 

cafemøder. Så vil vi gøre alt for at det kan lykkes. 

 

I det kommende år ønskes der styrkelse af kommunikationen til og imellem lederne i Kreds Midtsjælland:  

Hvordan kan vi netværke og udnytte hinandens viden/kompetencer på tværs?  

Hvordan kan vi sparre og videns dele med hinanden? F.eks. i forhold til arbejdsmiljøarbejdet. Eget arbejdsmiljø og 

udviklingen på vores arbejdsplads eller andet vi er optaget af som ledere? Den socialpædagogiske faglighed contra 

den travle hverdag med drift /personaleledelse/budgetter som fylder. Vi tænker der er en masse emner vi kunne dele 

med hinanden. 

 

Vi ønsker at inddrage leder-medlemmerne i konkrete spørgsmål når der skal udvikles i kreds Midtsjællands. Hvad 

ønsker lederne og hvilke behov har det enkelte leder-medlem? Inden vi som ledersektion kvalificerer eller træffer en 

beslutning. Her kunne en rundspørge igen være en af vores strategier i fremtiden. 

 

Hjemmesiden skal der arbejdes på den skal være mere synlig. Det skal være en relevant og inviterende hjemmeside 

som er opdateret. Samt igen hvordan ønsker vi sammen at anvende denne hjemmeside? Hvad kunne der være af 

gode ideer? Kunne det eksempelvis være ”Den personlige fortælling/gode historie om at være leder i kreds 

Midtsjælland – videoer, FB opslag, fotos mv.”   

 

Vi tænker der er mange muligheder…… som vi måske ikke har fået øje på endnu……………… 

 

Tak for ordet!!!!!! 

 

 

 

 

 

   V/ Dorthe Westh 
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Kære Leder 
 
 
Kom og vær med når ledersektionen i Midtsjælland holder årsmøde tirsdag d. 13. april 
Kl. 16.00 til 19.00. 
 
Ledersektionen har fokus på at styrke relationen til ledermedlemmer og skabe værdi for dig i 
dit medlemskab. På årsmødet kan du være med til at komme med input til, hvad 
ledersektionen skal arbejde med i det kommende år og til hvilke aktiviteter vi  skal tilbyde 
ledere i kreds Midtsjælland. 
 
Du kan også være med til at vælge den næste periodes bestyrelse i den lokale ledersektion. 
Der er både plads til flere og til nye kræfter. Bestyrelsen består i dag af Birgitte Wold, Lis 
Jørgensen, Dorthe Westh og Wendy Mobeck.   
 
Vi starter årsmødet med at få besøg af forbundsformand Benny Andersen, der vil fortælle lidt 
om: 
 
·       Hvad overenskomst 21 betyder for jeres løn og vilkår 
·       Hvad Socialpædagogerne arbejder for på lederområdet 
·       Hvad I ledere betyder for udviklingen af det socialpædagogiske arbejdsområde 
 
Der vil selvfølgelig også være tid til spørgsmål og samtale med Benny. 
 
Årsmødet bliver med stor sandsynlighed omlagt til at foregå digitalt. I så fald vil I få besked 
derom senest fredag d. 9. april 2021. Hvis årsmødet kan holdes fysisk, laver vi en digital 
løsning, til dem der gerne vil være med hjemmefra. 
 
Du kan tilmelde dig årsmødet via kredsens hjemmeside (https://midtsjaelland.sl.dk/). 
 
 
Vi glæder os til at se dig. 
 
På vegne af bestyrelsen i ledersektionen  
 
  
Med venlig hilsen 
 
Lene Kümpel 
Kredsformand 
Socialpædagogerne Midtsjælland 
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