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Referat  
 

Årsmøde i ledersektionen Socialpædagogerne Midtsjælland  
8. februar 2022 

 

 

Ledersektionens årsmøde blev afholdt i kredsens egne lokaler efter temaoplæg med Sociolog Rikke Østergaard, der 

holdt oplæg med overskriften følelsesmæssig forurening på arbejdspladsen. Blandt andet med udgangspunkt i bogen, 

”Vi havde en fest på arbejdet, men så kom Preben”. 

 

Flere tilkendegav at det var godt at have en oplægsholder på før årsmødet. At det var et godt trækplaster... 

 

Der var 20 tilmeldte temadagen med Rikke Østergaard 

 

10 ledere deltog i årsmødet. 

 

 

Beretning og debat: 

 

Birgitte Wold aflagde bestyrelsens beretning. 

 

Birgitte indledte med en indføring I Socialpædagogernes lederplatform. Landsudvalget og det lokale niveau. 

Ledersektionens arbejde og fokus. Lederforhold eks. vedr. Ledernes arbejdsmiljø, faglighed osv. 

Det afstedkom en drøftelse af tværgående arbejde og samarbejde i ledersektionerne. Birgitte fortalte om det årlige 

koordinerede landsmøde. 

 

Birgitte fortalte om den lokale bestyrelse, som giver input til landsudvalgsmøderne. 

   

Bestyrelsens arbejde vedr. netværksdannelse – Konsulent fra SLC vil hjælpe os med opstart af netværk for ledere i 

kreds Midtsjælland. Det kommer til at starte op i 2. halvår 2022. 

 

Webinar – masser af tilbud – er kommunikationen det rette? Mængden? Mail er en god kommunikation. 

 

Mulighed for deltagelse på tværs af kredse – god ide. 

 

På generalforsamlingen 2021 i kreds Midtsjælland blev Dorthe Westh valgt til kredsbestyrelsen. Det er godt, at der 

igen er en Lederrepræsentation i kredsbestyrelsen. 

 

 

Se hele bestyrelsens beretning nederst i dette dokument. 
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Fremtidige aktiviteter: 

 

Dorthe Westh præsenterede planlagte aktiviteter og forslag til kommende arbejdspunkter for ledersektionen og 

ledersektionens bestyrelse. 

 

Vi ønsker at styrke kommunikationen med lederne i kredsen – hjemmeside mv. 

 

At have fokus på arbejdsmiljøet? – lederlinjen. – opstart af netværk. 

 

Vi afholder Cafemøder: om rekruttering og løntema ifølge udsendte årsplan.  

 

Opstart af netværk – invitation ud før sommerferien – hvad er netværk, hvordan fungerer de, hvad vil vi, hvad kan vi? 

Hvordan kan vi være i ledelsesgerningen? Udvikle ledergerningen? Rekruttere til ledergerningen?  

 

Drøftelse af tema for den lokale lederkonference:  

Storstrøm har foreslået d. 30. august. Tema? Evt. lederens arbejdsmiljø – håndtering af belastninger (tid/krav, 

belastning/handling. Gode ideer, som bestyrelsen tager med sig i den nærmere planlægning. 

 

Flere tilkendegav deres opbakning både til de bagudrettede og fremtidige tiltag og aktiviteter. 

 

 

Plads til flere: 

 

Der er altid plads til flere i ledersektionens bestyrelse, så spørgsmålet om der var flere der ville være med, blev 

selvfølgelig stillet.  

 

Pernille Christoffersen og Martin Starurup træder ind i bestyrelsen. Tak for det. vi glæder os til samarbejdet. 

   

Bestyrelsen består nu af: 

 

Birgitte Wold  

Dorthe Westh 

Wendy Mobeck 

Pernille Christoffersen 

Martin Starup 
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Bestyrelsens beretning – Ledersektionen i Socialpædagogerne Midtsjælland 

Februar 2022 
 

Inden vi går til bestyrelsens beretning, får du lige opdatering af, hvordan lederarbejdet i Socialpædagogerne er 

organiseret. 

 

Som leder og medlem af Socialpædagogerne bliver du tilknyttet den lokale ledersektion. Alle kredsene i 

Socialpædagogerne har en lokal ledersektion, som har valgt en bestyrelse.  

I beretningen ser vi tilbage på det år som er gået, og fortæller om, hvad ledersektionen har haft fokus på i årets løb. 

 

Vores Ledersektionsbestyrelse består på nuværende tidspunkt af 3 ledere fordelt på 3 kommuner (Dorthe – 

Kalundborg Kommune, Wendy - Roskilde Kommune og Birgitte - Køge Kommune). Bestyrelsen bliver valgt på vores 

årsmøde af de fremmødte ledere. 

Vi startede dog 2021 med at være 4 ledere i bestyrelsen, men en leder fortrød sit valg, og trak sig kort tid efter sidste 

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

 
Ledersektionens primære formål er at sætte fokus på ledernes forhold på de socialpædagogiske arbejdspladser. Det 
kan være temaer, som fylder i hverdagen; - eksempelvis manglende balance mellem opgaver og ressourcer i lederens 
hverdag, når lederens position kommer under pres m.v.  
 
Bestyrelsen drøfter også, hvordan vores fagforening kan støtte op om lederne i deres lederrolle? Og derudover 
planlægger og gennemfører vi desuden konkrete aktiviteter. 
Vi ved godt, at ledersektionens arbejde er ukendt for mange ledere i kredsen, så hvis du har gode forslag til, hvordan 
arbejdet bliver mere synligt, så sig endelig til. Vi prøver med opdatering af hjemmesiden, brug af Facebook m.v., men 
måske er det ikke den bedste måde at komme ud til lederne på? 
 
Bestyrelsens fokuspunkter i 2021 
 

Også i 2021 måtte vi desværre skrue ned for aktivitetsniveauet på grund af Covid 19. Vi har dog afholdt 3 

bestyrelsesmøder i 2021, og allerede i dag kunne vi så afholde det første oplæg for lederne i kredsen på dette 

årsmøde.  

 

Ledernes arbejdsmiljø 

Det er helt bestemt spændende og udfordrende at være leder – ellers gjorde vi det jo ikke, men det kan til tider også 

være ensomt, vanskeligt og alt for presset med uklare og modsatrettede meldinger. De sidste par år har ligeledes 

været præget af tiden med Corona, hvor lederne i den grad har skulle navigere rundt på arbejdspladserne med diverse 

restriktioner, usikre medarbejdere, manglende værnemidler og testmuligheder i begyndelsen og derefter skulle vi 

håndtere vaccinationsmuligheder for både personalet og de borgere, som var voldsomt udsatte for smitte. Derudover 

har vi skulle tjekke Coronapas, sikre at muligheden for selvtest til personalet osv. osv. Alt dette er kommet oveni de 

drifts- og udviklingsopgaver, som også fylder i hverdagen. Hvordan får vi talt om alle disse udfordringer med andre 

ledere? Måske et netværk kunne være en mulighed? 

 

Netværk for ledere 

På det ene bestyrelsesmøde vi har afholdt i 2021, har vi netop talt om, hvordan vi kan medvirke til at få etableret 

netværk for ledere. Bestyrelsen havde vi derfor besøg af en konsulent fra Forbundet, som skulle introducere os til, 

hvordan vi fremadrettet kan arbejde med netværksdannelse for lederne i vores kreds. Konsulenten har tidligere 

indgået som facilitator i forbindelse med at starte netværk op for ledere. Konsulenten fortalte på bestyrelsesmødet 
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om sine erfaringer. Bestyrelsen syntes, at det lød interessant at afprøve i vores kreds. Vi forsøger derfor at starte op 

med netværk i efteråret 2022. Invitationer om deltagelse i et netværk forventes udsendt før sommerferien med 

opstartsmøde september. 

 

Grib derfor muligheden for at få dig et ledernetværk! 

 

Andre temaer 

Bestyrelsen har ligeledes drøftet følgende 5 temaer, som vi foreslår, at der skal arbejdes videre med: Lederens 

faglighed, synlige medlemstilbud, det enkelte ledermedlem, ledernes fagforening og ledernes lønforhold.  

 

Temaerne er opstået på baggrund af den centrale Ledersektions årsmøde i 2021. På sådan et årsmøde deltager alle 

lokale ledersektioners bestyrelser. 

 

Kort fortalt har Socialpædagogerne foruden de lokale ledersektioner også en central Ledersektion. Den centrale 

Ledersektion består af en repræsentant fra hver af de lokale ledersektioner. Birgitte sidder pt. i den centrale 

Ledersektion som repræsentant fra vores lokale ledersektion. Kunsten er derfor at skabe sammenhæng mellem den 

centrale Ledersektions fokusområder og de lokale sektioners. 

 

Vi tilsluttede os i bestyrelsen de 5 ovenfor nævnte temaer, og vi vil i den sammenhæng påpege, at det er vigtigt at 

prioritere næste års indsatser og aktiviteter. Hellere komme godt i mål med lidt, end kun komme halvvejs med meget. 

 
Når vi kommer til det fremtidige arbejde, kan du høre mere om forslagene til aktiviteter og arrangementer, som vi har 
drøftet på et bestyrelsesmøde i 2021.  
 
I dag startede vi dog som tidligere nævnt med det første arrangement – nemlig med Rikke Østergaard og mon ikke det 
satte en masser tanker i gang om, hvordan det er med den følelsesmæssige forurening på vores arbejdspladser? 
 
 
Afslutning 
Afslutningsvis vil bestyrelsen gerne gøre en reklame for de muligheder som Socialpædagogerne tilbyder lederne i 
kredsen. 
 
Som leder af Socialpædagogerne er det muligt at få ledersparring og rådgivning via Lederlinjen, hvis du som leder 
oplever, at din lederrolle eller position er under pres. 
Der er også udarbejdet en særlig velkomstpjece, når du ansættes som ny leder. Derudover kan du forvente et 
telefonisk opkald fra din kreds. 
 
Du har også mulighed for at lytte til podcast og webinarer, som både har et fagligt eller ledelsesmæssigt tema på 
Socialpædagogernes hjemmeside. 
Vi skal også opfordre dig til at deltage i den regionale lederkonference som bliver afholdt i 2022 med Kreds Storstrøm. 
Den regionale lederkonference afholdes hver andet år. Måske du har forslag til et tema for den regionale 
lederkonference i år? 
 
I ulige år afholdes en landsdækkende lederkonference. Den landsdækkende lederkonference er det centrale 
Ledersektion ansvarlig for at afholde. 
 
Endelig kan du koble dig på Ledernes Nyhedsbrev, hvis du ikke allerede er det. Vores opfordring skal være: Benyt dig 
af de mange tilbud, der er for lederne både lokalt og i Forbundet.  
Husk også at deltage i de faglige temaaftener, som kredsen afholder for alle medlemmer. 
 
Tak for ordet.     v. Birgitte Wold  
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