
Lars Mødekjær 

- Kandidat til en plads i Hovedbestyrelsen 

TR på Job- og aktivitetscenter Hørkær siden 1997 og FTR i Herlev Kommune 

siden 2009. 

Jeg har siddet i kredsbestyrelsen siden 2005 og i HB siden 2011. 

Arbejdsliv, faglighed og demokrati. 

Socialpædagogerne skal være en stærk fagforening, hvor hovedopgaven er at 

sikre medlemmerne gode ansættelses- og arbejdsforhold.  

Vi skal derudover være klare og tydelige i forhold til overenskomster og ”det gode arbejdsmiljø” og vi skal 

have en aktiv stemme i kampen for social anstændighed. 

Dette opnår vi ved, at vi står på skulderne af fagbevægelsens værdier, nemlig:  

1) fagforening (tryghed i løn-og arbejdsvilkår), 

2) faglighed (faget, herunder det uddannelsespolitiske aspekt) 

3) fællesskab (herunder solidaritet, den kollektiv og personlig nytteværdi). 

 

For mig er det disse 3 værdier, som danner grundlaget for den ”hele” fagforening. 

Disse, fagbevægelsens kerneværdier er drøftet i såvel Socialpædagogernes Kreds- som Hovedbestyrelse 

(HB). I de drøftelser har jeg de sidste 2 år arbejdet på at påvirke beslutningerne i HB, så der tages 

udgangspunkt i grundlæggende værdier for fagforening, fællesskab og solidaritet. Dette uanset om det 

gælder det enkelte basismedlem eller en fra "inderkredsen". Dermed også sagt, at det ikke er nok at løfte 

den kerneopgaver vi i fagbevægelsen har påtaget os. Vi skal også udvise gode demokratiske processer i 

forhold til vores egne medlemmer. Medlemmernes holdninger skal være organisationens holdninger.  

1) Løn- og ansættelsesforhold, er – for mig – den vigtige del af fagforeningens virke. Vi skal arbejde for 

så gode forhold som muligt samt en kontinuerlig lønudvikling (specifikke krav må være, at vi til 

enhver tid kan opretholde reallønnen og sikre, at alle ansatte får en arbejdstidsaftale). 

2) Faget - Socialpædagogik, har igennem en årrække haft svære kår på ”uddannelsesfabrikkerne”. 

Derfor skal vi lægge pres på beslutningstagerne i forbindelse med den kommende evaluering af 

pædagoguddannelsen.  

Der skal sikre økonomi til at styrke den socialpædagogiske faglighed på professionshøjskolerne og 

til at ruste vores kommende kollegaer til hverdagen på de socialpædagogiske arbejdspladser. 

3) Fællesskabet - den kollektive nytteværdi er, og skal være, en drivkraft for et solidarisk fællesskab, 

som forsøger at trække den politiske dagsorden hen imod en anstændig social- og fordelingspolitik, 

som sikrer et økonomisk eksistensgrundlag for alle, uanset position i samfundet.  

 

På dette grundlag genopstiller jeg til en plads i HB, hvor jeg fortsat vil arbejde på, at vi som fagforening 

hjælper med at sikre rettigheder og gode forhold for de borgere vi arbejder med.  

 

Men først og fremmest skal vi være en fagforening for medlemmerne, som prioriterer medlemmernes 

vilkår og interesser højst.  



 


