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Velkommen som leder/mellemleder i Socialpædagogerne Midtsjælland

Vi vil med denne pjece byde dig velkommen i Socialpædagogerne Midtsjælland. 
Kredsens ledersektion og kredsbestyrelse gør en særlig indsats i forhold til le-
dere og mellemledere. For os er et medlemskab af den forhandlingsberettigede 
organisation en naturlig ting. Socialpædagogerne organiserer således ansatte i 
alle stillingskategorier, hvad der er det naturlige i offentligt ansattes organisa-
tioner. Vi ved, at nogle ledere ser et muligt dilemma i dette. Det vil vi her kort 
introducere dig til.

Ledersektionen

Du er som medlem af Socialpædagogerne automatisk medlem af den lokale 
ledersektion og får derfor de særlige tilbud om aktiviteter, hjælp, nyhedsbreve 
m.v. som udbydes fra kredsen.

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. Endvidere afholdes lokale/kommunale 
medlemsmøder med lokale dagsordener efter aftale med de lokale ledere. Du 
og dine kolleger kan derfor altid bede kredskontoret etablere et møde, når I har 
noget, I ønsker at drøfte med os.

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

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

Se landsledersektionens hjemmeside: sl.dk/maalgruppe/leder/ 

Dilemmaet at være leder, når fagforeningen nogle gange bliver ’modpart’

Vi er altid opmærksomme på det dilemma, som nogen ser. Vi sikrer altid en ob-
jektiv og fair sagsbehandling fra kredsens side. Det har vi beskrevet meget mere 
indgående på vores hjemmeside: 

midtsjaelland.sl.dk/lokale-faggrupper/leder/kredsens-servicering-af-lederne/

Din tillidsrepræsentant

Som institutionsleder har du ingen tillidsrepræsentant. Du skal derfor, når du 
har behov for det, kontakte kredskontoret, hvor du vil få råd, vejledning og sags-
behandling, evt. med forbundets inddragelse.

Som mellemleder er den lokale tillidsrepræsentant også din tillidsrepræsen-
tant, og kan vejlede dig i alle forhold. Oplever du eller din tillidsrepræsentant 
problemer i dette, så henvender du dig blot til kredskontoret, som så hjælper 
videre.


