
Kredsbestyrelsens beretning 2019 

Socialpædagogerne Storkøbenhavn 

 

Årets beretning er bygget op over de fire overskrifter, som vi også benyttede i 2017. 

Under overskriften ”Socialpædagogerne – her og nu og i fremtiden, kigger vi ind, og tilbage, på 

begivenheder – store som små, som har præget de sidste to års faglige og politiske udvikling. 

”Socialpædagogerne på kredsniveau” beretter om aktiviteter og initiativer på kredsniveau og i afsnittet 

”Socialpædagogerne – og verden omkring os” fortæller vi om vores samarbejdsflader og bestyrelsens 

arbejde med politikudvikling i et større perspektiv. 

Afslutningsvis fortæller vi, i afsnittet ”Hverdagen på kontoret”, lidt om dagligdag og opgaver på 

kredskontoret og i bestyrelsen. 

Undervejs i beretningen giver bestyrelsen sine bud på, hvad der skal være i fokus i det fremadrettede 

arbejde. 

Afsnit skrevet i kursiv og med fed skrift, er således udtryk for bestyrelsens forslag til fremtidigt arbejde, 

som skal behandles på generalforsamlingen. 

Socialpædagogerne – her og nu og i fremtiden 
Den altoverskyggende begivenhed i denne beretningsperiode har været forløbet omkring 

overenskomstfornyelsen på det offentlige område i foråret 2018.  

Traditionelt er det statens område der forhandles først og så kommer de regionale og kommunale 

forhandlinger på plads i kølvandet på resultatet på statens område. 

Sådan kom det ikke til at gå denne gang. 

Retorikken fra arbejdsgiversiden i staten, repræsenteret ved daværende innovationsminister Sophie Løhde, 

var, allerede i optakten til forhandlingerne, hård og uforsonlig. Perspektiverne i de ting Sophie Løhde lagde 

på bordet var skræmmende – både i forhold til rammen for lønudvikling og for et lurende opgør med betalt 

frokostpause på de statslige arbejdspladser. 

  

”En løsning for alle” 

På vores side af bordet var det en kamp der skulle tages ”up front” for at udgå at der kom en aftale, som 

ville få afsmittende effekt på det regionale og kommunale område. 

Samtidig var der på lærerområdet den udfordring, at lærernes arbejdstid har været reguleret ved lov siden 

OK-13, hvor parterne, som bekendt, ikke kunne nå til en aftale. 

 

Det bevirkede, at fagbevægelsen samlede sig i den såkaldte ”musketered” eller ”solidaritetspagt”, som 

forpligtede alle organisationer til at stå sammen på tre krav; 

 En økonomisk ramme, der sikrer en reallønsudvikling, som svarer til lønudviklingen blandt 

privatansatte 

 Sikring af betalt spisepause i Staten 

 Lærerne skal til forhandlingsbordet mhp. at indgå en ny arbejdstidsaftale 

 



Parterne kunne ikke finde en løsning ved forhandlingsbordene og forhandlingerne blev derfor lagt i 

forligsinstitutionen, efter at der både var blevet varslet lockout fra arbejdsgiverne og strejke fra 

fagbevægelsens side. 

Varslet om lockout rettede sig i meget begrænset omfang mod det socialpædagogiske arbejdsområde, men 

fra Socialpædagogernes side blev det besluttet i Hovedbestyrelsen, at der skulle udtages 10% af 

medlemmerne til strejken. 

Det betød, at vi her i kredsen skulle udtage arbejdspladser til konflikt, så vi ”ramte” de 10%. 

Vi valgte en tilgang, hvor vi dels dækkede bredt på arbejdsområder, dels skævede lidt til, hvor vi ville kunne 

ramme arbejdsgivere med tilhørsforhold til de daværende regeringspartier. 

Forberedelsen af en mulig strejke betød at mange ressourcer blev sat ind på at få alle praktiske forhold på 

plads, så vi havde fuldt overblik over hvert enkelt medlem, hvis strejken skulle bryde ud. 

 

Vi rustede os til kampen, både på kredsniveau, på forbundsniveau ved et stort landsdækkende TR møde i 

Odense, og på tværs af alle faglige organisationer ved TR mødet i Fredericia, hvor omkring 10.000 

tillidsvalgte deltog. 

På forbundets TR møde i Odense lancerede Kreds Storkøbenhavn de nyindkøbte røde demonstrationsveste, 

som sidenhen kom til at sidde på socialpædagoger i hele landet, når de gik på gaden til demonstration for 

”En løsning for alle”, som blev kampagnens slogan. 

 

Demonstrationer, happenings og til sidst faneborgen foran forligsinstitutionen viste, at hvis fagbevægelsen 

formår at rykke sammen, og stå sammen, så opnår den også resultater. 

 

De aftaler der blev forhandlet på plads i forligsinstitutionen, blev efterfølgende stemt igennem med en 

meget højt ja procent i Socialpædagogerne og stemmeprocenten blev også højere end tidligere, om end vi 

kunne have ønsket os, at den var blevet noget højere, med baggrund i forløbet og den opmærksomhed 

forhandlingerne var omgærdet af. 

Men det lange forhandlingsforløb om de krav, som skulle indfries i de fælles forhandlinger betød også, at 

der tidsmæssigt ikke blev levnet meget plads til vores egne organisationsforhandlinger. 

Det betød at alle midler her, stort set, gik til pensionsforbedringer og grundlønstillægs stigninger, og at vi 

derfor fortsat står med uløste problemstillinger omkring arbejdstidsaftalte på PFF og særlige stillinger. 

 

I hele forhandlingsforløbet var kredsen synlig og aktivt tilstede ved, stort set alle, demonstrationer og i 

forløbet foran forligsinstitutionen, hvor der hurtigt blev etableret faneborg som stod der i alle døgnets 24 

timer, var vi også repræsenteret og tilstede i en stor del af tiden.  

Dette kun takket være de mange bestyrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter og menige medlemmer, 

som mødte trofast frem og gav deres opbakning til forhandlerne.  

Det var nogle fantastiske dage foran forligsinstitutionen og de erfaringer vi som fagbevægelse fik omkring 

værdien af sammenhold og solidaritet har uvurderlig betydning, i forhold til de faglige kampe, som til 

stadighed skal kæmpes. Sammenholdet på tværs af offentlige og private fagforeninger har også sat en helt 

ny ramme for det fremadrettede samarbejde, hvor vi nu bakker hinanden op på tværs af private og 

offentlige arbejdskampe. 

 



Langt de fleste socialpædagoger er omfattet af overenskomster på det kommunale og regionale område, 

men vi har også enkelte arbejdspladser på det statslige område. 

Vi fylder som medarbejdergruppe forsvindende lidt i staten og derfor har der heller ikke historisk været det 

store fokus på det område ved statens forhandlinger. Sådan var det også i 2018. Men ikke mindst takke 

være ihærdig indsats fra lokale tillidsrepræsentanter fik vi gjort formanden for CFU (Det statslige 

forhandlingsfællesskab) Flemming Winther opmærksom på, at der også er en lille gruppe socialpædagoger i 

staten, som han skal huske på.    

 

Det er naturligvis den helt afgørende opgave at sikre, at overenskomster overholdes og udvikles i forhold 

til det som er aftalt. 

Overenskomsterne er styrende for det daglige sagsbehandlingsarbejde på kredskontoret, - når der skal 

lønforhandles og når medlemmer skal have hjælp og støtte i sager, som skaber udfordringer i 

arbejdslivet. 

Derfor er arbejdet omkring overenskomster et helt centralt tema, for både det politiske og det 

sagsbehandlende arbejde i kredsen, som skal være i konstant udvikling. 

   

Ud over det offentlige område har vi en landsdækkende overenskomst på det private område med Dansk 

Erhverv, som dækker ”Overenskomst for pædagogisk personale ved opholdssteder, botilbud m.v.” og 

endelig har vi i kredsen en række overenskomster og aftaler med private arbejdspladser, som fornyes og 

forhandles i individuel takt, ud fra den enkelte aftale.  

 

Overenskomster på det private område 

I denne generalforsamlingsperiode har kredsens største arbejdsplads frigjort sig fra deres driftsaftale og er 

blevet en privat organisation. Det er CFD (tidligere Center For Døve), hvor forhandlingerne om en ny 

overenskomst er afsluttet i starten af oktober, så vi nu har en helt ny hovedaftale med CFD. 

En anden aftale faldt på plads med Grennessminde, og vi glæder os over, at vi nu, efter et meget langstrakt 

forhandlingsforløb har fået en overenskomst på plads der. 

 

I sommeren 2018 meldte 3 private dagbehandlingstilbud i Københavns Kommune sig ind i Dansk Erhverv og 

tilsluttede sig dermed vores landsoverenskomst.  

Det har efterfølgende kastet en del diskussion af sig, fordi Danmarks Lærerforening er utilfredse med, at vi 

har tegnet overenskomst og de mener, at det er dem der skal være forhandlingspart i forhold til de lærer 

der underviser på dagbehandlingstilbuddene.  

Det er vi fuldstændig enige i og vores landsoverenskomst med Dansk Erhverv er også tydelig på, hvordan 

den er område afgrænset. Udfordringen er, at definere hvad der er undervisningsarbejde og hvad der er 

(socialpædagogisk) behandlingsarbejde overfor de børn og unge som er visiteret til tilbuddene. 

Her står lærerne fast på en fortolkning af undervisning og begreber i tilknytning til deres aftaler på det 

kommunale område, mens vi fra et socialpædagogisk perspektiv, godt kan se en stor del af arbejdet på 

dagbehandlingstilbud, som en socialpædagogisk opgave. 

Det er en langstrakt diskussion og derfor er det sidste kapitel heller ikke helt skrevet færdigt i den sag. 

 

Det private område skal fortsat være et vigtigt fokus område for kredsens politiske arbejde. 

Det er vigtigt, at vi har et generelt billede af, hvordan området ”ser ud” og hvilke private aktører der 



byder sig til på markedet. Det er vigtigt at fastholde krav om overenskomstdækning og at arbejde på, at 

tegne overenskomster på private tilbud og sikre gode lokalaftaler på de arbejdspladser, der har 

overenskomst via Dansk Erhverv. Der skal ikke være lukrative firmaer på markedet, som bliver til 

pengemaskiner, der skaber umådeholden profit på bekostning af de mest udsatte borgere i samfundet. Vi 

skal sikre os imod løn- og social dumping og arbejde for at sikre, at den rette faglighed er til stede i de 

private tilbud. 

 

Familieplejere skal også have ordnede forhold 

På familieplejeområdet er der den tilbagevendende diskussion om, hvorfor vi ikke kan få tegnet 

overenskomst for familieplejere. Der ligger en lang historie til grund for dette, som handler om KL’s 

modvilje mod at overenskomstdække en opgave, som varetages i private hjem.  

Socialpædagogerne rejste i forbindelse med OK-18 et selvstændig krav, udenfor Forhandlingsfællesskabet, 

om overenskomstdækning, som blev afvist. 

Der pågår dog løbende dialog mellem KL og embedsfolk og de centrale politikere i Socialpædagogerne,, 

hvilket senest er kommet til udtryk via KL’s anbefaling til landets kommuner om at gøre brug af en ny 

vederlagsmodel. 

Dette er et lille skridt på vejen for familieplejere i forhold til at sikre deres løn i et plejeforhold, men opvejer 

på ingen måde behovet for en mere præcis aftale på området, hvor bl.a. sikring af ferie, pension og 

optjening af anciennitet skulle indgå. 

 

I forlængelse af KL’s præsentation af den nye vederlagsmodel ligger der en opgave for kredsens politiker 

om at gå i dialog med den enkelte kommune om at indføre modellen og i øvrigt at skabe tilfredsstillende 

og attraktive arbejdsforhold for familieplejere. 

 

Tegnsprogstolke under pres 

Kredsen organiserer fortsat tegnsprogstolke ansat på CFD, hvor der sker en selvstændig forhandling af 

overenskomst. Tolkeområdet er på flere måder under et voldsomt pres.  

Området er underlagt særlige udbudsregler, hvilket indebærer, at tolkeopgaver gives til de firmaer som 

byder billigst ind på opgaverne. På området agerer både firmaer med overenskomst og firmaer uden 

overenskomst, og flere tolke etablerer sig som selvstændige med eget firma. 

Det skaber selvsagt en ulighed i konkurrenceforholdet, fordi firmaer uden overenskomst og selvstændige 

tolke kan prisfastsætte deres bud uden skelen til overenskomstbestemte rammer. 

Derfor taler vi faktisk om social- og løndumping på tolkeområdet, som i den grad udfordrer CFD, som i alle 

år har insisteret på, at deres tolke skal arbejde efter en overenskomst indgået med Socialpædagogerne.  

Det skaber usikkerhed i ansættelsen, når man ikke kan være sikker på at have opgaver nok og det udfordrer 

arbejdsmiljøet for tolkene, når man, i kampen om opgaverne, går på kompromis med normer for hvad der 

er sunde arbejdsvilkår for en tolk. Samtidig skaber det usikkerhed i den døve borgers liv, når der ikke i alle 

situation kan skabes sikkerhed for, at man kan få tolkning ud fra de behov man har. 

 

Gennem kredsens samarbejde med Foreningen af tegnsprogstolke (FTT) har vi en god indsigt i områdets 

udfordringer og vi skal fremadrettet fastholde dette samarbejde og understøtte, at denne særlige 

medlemsgruppe i Socialpædagogerne får den nødvendige og relevante støtte til at udvikle deres særlige 

arbejdsområde. 



Overenskomstfornyelse på det private område 

I 2020 skal der forhandles overenskomst på det private område.  

Forberedelse til OK-20 er i gang på hele det private område og også i Socialpædagogerne drøftes krav til 

den landsdækkende overenskomst med Dansk Erhverv. 

Som omtalt blev der i forbindelse med OK-18 knyttet nye stærke bånd mellem de offentlige og de private 

fagforeninger.  I forsommeren 2019 var vi medindkalder på Konferencen ”I slipstrømmen af OK-18”, som 

samlede op på fagbevægelsens erfaringer fra foråret 2018 og samtidig gav stafetten videre til de private 

organisationer, som starten på OK-20 forberedelserne. Budskabet fra de offentlige organisationer der 

deltog på konferencen var, at vi med et tak for støtten under forhandlingerne i foråret 2018, nu er klar til at 

bakke op omkring de fagforeninger, som organiserer det private område, når forhandlingerne på det 

private område for alvor går i gang.  

Vi har afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 23. september, hvor vi drøftede OK krav til den 

private overenskomst. Begrundelsen for, at vi indkaldte og ønskede at drøfte krav på en generalforsamling 

følger i tråd med den helt principielle holdning vi har i kredsbestyrelsen; at overenskomstkrav bør udtages i 

Socialpædagogernes øverste myndighed, nemlig kongressen. 

Det kan der ikke hentes flertal for i de øvrige kredse og det bliver derfor Hovedbestyrelsen, som skal udtage 

krav på baggrund af tilbagemeldinger fra medlemmer på det private område. 

- Men vi holder altså fast lokalt i, at vi ønsker at diskutere OK krav med alle medlemmer på en 

generalforsamling. 

 

Faglige selskaber 

Alle seks faglige selskaber i Socialpædagogerne er nu kommet i gang og afholder konferencer og (for de 

flestes vedkommende også) regionale temamøder. Kredsen er repræsenteret i alle seks selskaber med et 

medlem i koordinationsgruppen, som er den gruppe der på tværs af alle kredse forbereder aktiviteter og 

drøfter udviklingen indenfor selskabets arbejdsområde(r). 

 

De seks selskaber og vores repræsentanter i koordinationsgrupperne er; 

Fagligt selskab om mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i boenheder – Conni Katz 

Fagligt selskab om udsatte børn og unge – Camilla Bjerg Henriksen 

Fagligt selskab om marginaliserede og mennesker med rusmiddelproblematikker – Tina Carlsen 

Fagligt Selskab om mennesker med sindslidelser – Michel Kikkenborg 

Fagligt selskab om uddannelses-, beskæftigelses og aktivitetstilbud – Lars Mødekjær 

Fagligt selskab om mennesker med kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser  

– Marianne Pejtersen 

 

Kendskabet til de Faglige selskaber og udbredelsen og opbakningen til aktiviteterne er meget forskellig fra 

selskab til selskab og der pågår drøftelser i Forbundet om, hvordan vi hele tiden kan blive bedre til at 

synliggøre og kommunikere aktiviteter, så vi kan mobilisere medlemmerne til at involvere sig i de Faglige 

selskaber.  

 

Der er stadig et stort arbejde med at skabe øget kendskab til de faglige selskaber og at få kommunikeret 

aktiviteter og arrangementer. Herunder også, at fremhæve og synliggøre erfaringer fra afholdte 

arrangementer. 



 

”Vi er Socialpædagogerne”  

På Forbundets kongres i 2018 var der fokus på medlemmet og beslutningspapiret fra kongressen om et 

medlemsprojekt, udstak rammerne for, hvordan vi nu arbejder med projektet ”Vi er Socialpædagogerne” i 

hele Forbundet.  

Medlemsprojektet skal for det første give ny viden om, hvad der skaber værdi for medlemmerne og  
udvikle idéer til, hvordan flere medlemmer får lyst til at engagere sig i Socialpædagogerne.  
For det andet skal medlemsprojektet udvikle og afprøve indsatser, der alle har som formål at øge værdien 
af et medlemskab hos Socialpædagogerne og øge graden af medlemsinvolvering.  
Til diskussionen på kongressen var der inviteret 100 medlemmer, som blev inddraget i udviklingen af de 

idepapirer, som vi nu arbejder videre ud fra. 

Der blev etableret en central initiativpulje, og med kampagnen ”Vil du have 10.000 kroner?” blev 

medlemmer fra hele landet inviteret til at søge ind på puljen, hvis de havde en god ide til et projekt eller en 

aktivitet, som ville kunne understøtte medlemsprojektet. Puljen har været bragt i spil i to omgange og flere 

enkeltpersoner og arbejdspladser fra kredsen har fået tildelt midler. 

Ligeledes på landsplan er der nedsat et medlemsråd, hvor medlemmer bliver inviteret ind til at give deres 

holdning og meninger til kende, når Forbundet har brug for at få ”trykprøvet” nye tanker og ideer. 

 

Der er sendt økonomiske midler ud i kredsene til at arbejde lokalt med projekter omkring ”Vi er 

Socialpædagogerne”. Det bliver en del af den nye bestyrelses opgave, for alvor, at få sat gang i 

aktiviteter, som kan give os lokale erfaring med hvilke forventninger og ønsker medlemmerne i 

Storkøbenhavn har til os som fagforening. 

 

Socialpædagogerne på kredsniveau 
Synlighed 

Det har været en stor målsætning for kredsbestyrelsen, at vi skulle blive meget mere synlige som kreds – 

både overfor medlemmerne og over for faglige kolleger og politiske beslutningstagere. 

I den sammenhæng blev OK-18 den helt rigtige anledning til at arbejde med det. 

Vi fik, som omtalt, produceret flotte røde demonstrationsveste med vores eget logo, som skabte et meget 

tydeligt billede omkring OK-18, og som fortsat gør os synlige, når vi deltager i demonstrationer og faglige 

markeringer. 

Vi var meget synlige foran forligsinstitutionen og mange af vores gode aktivister poppede op i både trykte 

medier og på TV. 

Samtidig benyttede vi kredsens FB side til at vise os frem, når vi var til møder og demonstrationer og vi fik 

flittigt kommunikeret omkring udviklingen i OK forhandlingerne. 

Vi fik mange følgere i de uger og benytter fortsat FB som en kanal til formidling og synliggørelse af de 

mange forskelligartede begivenheder, som vi deltager i eller selv arrangerer. 

Vi udsender elektronisk nyhedsbrev til alle kredsens medlemmer, hvor vi bredt beskriver hvad vi laver og 

som noget nyt, har vi nu også mulighed for at målrette mailudsendelser til bestemte målgrupper.  

F.eks. TR/AMR grupperne, lederne eller kredsens familieplejere.    

 

Vi har nedsat et lokalt kommunikationsudvalg, som løbende arbejder med at udvikle og komme med gode 

input til vores kommunikation og vores bestræbelser på at skabe mere synlighed. En idé som blev rigtig 



godt modtaget blandt medlemmerne var vores julekalender i 2018, hvor vi hver dag præsenterede fakta 

oplysninger til medlemmerne, leveret af enten et medlem fra kongresdelegationen eller en ansat på 

kontoret. 

Det var en sjov ”ting”, som vi havde sjov med at lave og som kom til at sætte spor langt ud blandt 

medlemmer og andre som følger os på Facebook. 

I forbindelse med folketingsvalget lagde vi en lille video på Facebook, som skulle minde om at det sociale 

område også er en del af valgkampen. Vi støttede op om initiativet ”#enmillionstemmer”, som var et 

initiativ der opstod som talerør for de mange, som ikke bliver hørt og som drukner i valgkampen.  

Videoen blev en stor succes som blev delt flittigt og nåede ud til mere end 21.000 personer. 

 

I den forbindelse kan også nævnes vores film om socialpædagogisk faglig, ”Nutidens kompetencer til 

fremtidens udfordringer”, som gennem to lanceringer på Facebook nåede ud til mere end 110.000 

personer. 

 

Kommunikationsudvalget mødes jævnligt og diskuterer PR initiativer og tiltag, der kan bidrage til at skabe 

en tættere kontakt til og en større synlighed overfor medlemmerne. 

I foråret 2019 oprettede vi en twitterprofil i kredsens navn. Hensigten er, at vi fra denne platform skal 

markere os mere direkte med politiske synspunkter/holdninger. 

 

Fra de sociale medier til virkeligheden 

Et er hvordan vi kommunikerer og gør os synlige på de sociale medier, noget helt andet er, hvordan vi 

skaber nærvær og møder medlemmerne gennem året. 

 

Sæt ord på din faglighed 

Vi har igennem flere år gjort brug af vores fagligheds værktøjskasse, som indeholder værktøjer til at arbejde 

med at få sat ord på sin faglighed. 

Værktøjskassen er tænkt som et tilbud til den enkelte arbejdsplads, som vi meget gerne kommer ud og 

præsenterer og arbejder med. Vi har efterhånden været langt omkring på kredsens arbejdspladser og har 

mange gode erfaringer med at tale fag og faglighed og udfordre den enkelte socialpædagog til at sætte 

meget præcise ord på, hvad det er for en indsats der ydes og hvorfor det er vigtigt, at det lige præcist er en 

socialpædagog, som skal løfte den pågældende opgave. 

I en tid hvor økonomien er under pres og hvor betydningen af den fagprofessionelle indsats vurderes nøje 

er det super vigtigt, at vi som fag kan ”spidsformulere” betydningen af vores fag. 

 

Socialpædagogernes Dag 

Det er blevet fast tradition, at vi hvert år omkring den 2. oktober markerer Socialpædagogernes 

internationale dag med en lokal konference. 

I 2017 satte vi fokus på samskabelse og innovation og i 2018 var tema ”sprogets forråelse” og hvordan 

sproget påvirker og former holdninger og tilgang til det socialpædagogiske arbejdsområde. 

Konferencen i 2019 er netop gennemført med et spændende program, hvor vi under overskriften 

”Socialpædagogikken indefra og ud”, både dykkede ned i ”substantielt lederskab”, socialpædagogikkens 

udfordringer og udviklingsperspektiver og opkomsten af ”den bæredygtige stat”. 

 



Specialkonference  

I samarbejde med BUPL og kredsene i Nordsjælland afholder vi hvert år en konference målrettet 

medarbejdere på det fælles overenskomstområde – forebyggende dagbehandling. 

Det er vigtigt for os, at understøtte det tværfaglige arbejdsfællesskab på dette område og at give 

medarbejderne fra begge fagforeninger mulighed for at mødes og få fælles faglig inspiration. 

 

Konference i social- og specialpædagogik 

I samarbejde med Københavns Professionshøjskole og kreds Nordsjælland er vi medarrangør på en årlig 

konference på Campus Carlsberg, hvor vi temasætter aktuelle socialpædagogiske trends og temaer. 

Konferencen henvender sig til socialpædagoger, studerende og undervisere på KP og til embedsmænd i 

kommunerne. 

Vi har rigtig gode erfaringer med samarbejdet, og konferencen er blevet en tilbagevendende begivenhed i 

marts måned. 

 

Fokus på arbejdsmiljø  

Tilbage i 2017 satte vi på et ½-årsmøde for Ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter fokus på ”det 

grænseløse arbejde” og mødte en engageret oplægsholder fra Aalborg universitet.  

Einar Baldvin Baldursson hed han, og efterfølgende har vi i kredsen indledt et samarbejde med ham om et 

3-årigt forskningsprojekt ”Nyt syn på arbejdsmiljø”. 

I projektet følges de samme medlemmer over en treårig periode, og vi vil bruge resultaterne til en 

forstærket indsats for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljøet.  

Der er udgivet to delrapporter, hvoraf den første om tidspres fik god omtale i nyhedsbrevet A4 og dermed 

påvirkede dagsordenen i forhold til arbejdsmiljø. 

 

Nye deltagere kan melde sig ind på projektet, når vi sender spørgeskemaet for 2. år ud til alle 

medlemmer i kredsen i slutningen af 2019 / starten af 2020. 

Det er vigtigt at vi får rigtig mange besvarelser, da et solidt datamateriale også skaber mere 

overbevisende resultater, som vi kan benytte i det politiske arbejde med at sikre gode rammer og vilkår 

for det socialpædagogiske arbejdsområde. 

 

Fagligheden under pres 

Et af de temaer som ofte bliver diskuteret på socialpædagogiske arbejdspladser er, hvordan fokus på 

sundhed og patientsikkerhed kommer til at fylde mere og mere i hverdagen. Det udfordrer den 

socialpædagogiske ”tænkning” og tilgang til det relationelle arbejde med borgeren. 

Sundhedsparadigmet skaber nye erfaringer, udfordringer og opmærksomhedspunkter og understreger 

behovet for, at vi som fag forholder os til det tværfaglige samarbejde og den flerfaglighed, som bliver mere 

og mere udbredt på arbejdspladserne. – også arbejdspladser, som traditionelt har været karakteriseret ved 

en socialpædagogisk monofaglighed. 

 

Vi skal ikke være fagchauvinister, men i hele debatten om hvilke faggrupper der skal varetage opgaverne 

skal vi være meget præcise og synlige på, hvad det er vi som socialpædagoger kan spille ind med i det 

tværfaglige samarbejde.  

Alle prognoser taler om, hvordan der bliver mangel på velfærdsmedarbejdere i de kommende år.  



Også på det socialpædagogiske område begynder vi at se tendenser til, at det bliver svære at rekruttere 

uddannede pædagoger til alle stillinger – særligt på handicapområdet. 

Særlig markant er efterspørgslen på sygeplejesker og SOSU assistenter og det kunne være relevant, at vi 

som faggruppe spiller os selv tydeligere på banen og italesætter kvaliteten af den socialpædagogiske 

faglighed og hvordan den kan supplere opgaveløsningen. For eksempel indenfor psykiatrien, hvor den 

samlede indsats bliver stærkere af, at der er alle de rette fagligheder tilstede i opgavevaretagelsen. 

 

Vi skal arbejde for, at der kommer mere fokus på værdien af det socialpædagogiske arbejde, og de 

kvaliteter der er i faget. Vi skal blive tydelige i forhold til socialpædagogers rolle i psykiatrien og, i det 

hele taget, på det sociale område. Men vi skal også være parat til at sige fra, når opgaven ikke længere 

har en socialpædagogisk perspektiv, men bedre bliver løst/varetaget af andre fagprofessionelle. 

 

Lederne og socialpædagogisk ledelse 

Som udgangspunkt skal socialpædagogiske arbejdspladser være ledet af ledere med socialpædagogisk 

baggrund. Dette synspunkt fastholder og forfølger vi, når der sker organisationsændringer i kommunerne. 

Vi oplever mere og mere, at andre faggrupper bliver bragt i spil til lederstillinger. Men i en tid, hvor den 

socialpædagogiske faglighed er under pres er det vigtigt, at det socialpædagogiske fokus har sin forankring 

på ledernes bord.  

Ledelse i dag handler om mange ting og mange kompetencer skal i spil i moderne offentlig forvaltning. 

Derfor er det også vigtigt, at vi formår at være den relevante fagforening for ledere på alle niveauer. 

I kredsens ledersektion arbejder vi hele tiden på at udvikle tilbud rettet mod lederne, og på landsplan er 

der formuleret en platform for det politiske arbejde for – og med – ledergruppen.  

Vi har gennemført en ”kommunerunde”, hvor vi inviterede os ud i de enkelte kommuner og afviklede et 

halvdagsmøde for de lokale ledergrupper under overskriften – ”Ledelse opad! – tag ledelse på din chef”. 

Her fik vi italesat en række centrale problematikker knyttet til ledelsesopgaven – herunder det krydspres, 

som især mellemledere ofte kan føle sig fanget i. 

Vi arbejder pt. med at udvikle et tilbud om netværksgruppe for mellemledere og vi drøfter løbende de 

særlige udfordringer, som lederne oplever i hverdagen, når økonomistyring, kontrol og dokumentation 

tager over for den faglige udvikling på arbejdspladserne.  

 

Det er fortsat vigtigt, at vi fremstår som den relevante fagforening for ledergrupperne med relevante 

tilbud ”på hylderne”, og at vi formår at fastholde lederne som medlemmer. 

 

Seniorerne 

Seniorudvalget er et tilbud for alle SL medlemmer over 60 år. Her i kredsen åbner vi dog op for, at man 

allerede som 56 årig kan tage del i udvalgets aktiviteter. Pt. er der over 1000 medlemmer i den 

aldersgruppe. Udvalget afholder 10 arrangementer om året med fagligt eller kulturelt indhold, hvor antallet 

af deltager svinger mellem 30 og 60 personer. Medlemsindflydelse bliver vægtet højt og to gange om året 

bliver medlemmerne spurgt om ønsker til aktiviteter. 

Seniorudvalget deltager også i den politiske debat i den landsdækkende organisation ”Faglige Seniorer”. 

Her sidder der en repræsentant med i forbundsudvalget, og der er deltagelse ved arrangementer i den 

lokale afdeling.  

 



Fokus på organisering  

Fagbevægelsens styrke måles på den opbakning den får fra medarbejdere indenfor de respektive 

arbejdsområder. Og medlemmernes opbakning bliver et billede på om den enkelte fagforening ”leverer 

varen”. 

I Socialpædagogerne har vi en forholdsvis god organiseringsprocent og når der gennemføres 

medlemstilfredshedsundersøgelser ligger vi her i kredsen ganske godt på de fleste parametre. 

 

Men der er altid plads til forbedring og der er også altid et potentiale for rekruttering af nye medlemmer. 

Vi arbejder derfor med organisering som et særligt fokus område i hele landet, hvor vi gennem forskellige 

tiltag afprøver, hvordan vi kan blive bedre til at få de sidste med i det faglige fællesskab. 

 

En særlig målgruppe for organiseringsindsatsen er de studerende. 

Vi har forstærket vores indsats på Københavns Professionshøjskole, hvor vi sammen med BUPL og LFS har 

indgået en samarbejdsaftale, som åbner op for at vi kan blive meget mere synlige overfor de studerende, 

som ofte har et begrænset kendskab til de faglige organisationer og vores virke. 

Samtidig ligger der i samarbejdsaftalen en række muligheder for at skabe en bedre kobling mellem teori og 

praksis.  

Blandt andet har vi aftalt, at den faglige værktøjskasse skal bringes i spil overfor alle hold på social-

specialsporet på uddannelsen.  

 

Andre medlemsgrupper som har et særligt fokus i forhold til organisering er ledergruppen, hvor flere søger 

over i Ledernes Hovedorganisation og Familieplejere, som traditionelt ikke har en høj organiseringsprocent 

og hvor vi lige nu bliver udfordret af, at der er kommet en konkurrerende fagforening på banen. 

 

Samarbejde med a-kassen om ledige medlemmer. 

Den danske arbejdsmarkedsmodel baserer sig på en tæt kobling mellem fagforening og a-kasse.  

Der er stor politisk bevågenhed på om a-kasserne kan ”levere varen” og samtidig oplever vi, hvordan 

værdien af dagpengeordningen udhules. 

Det skaber et pres på systemet som kalder på, at der hele tiden arbejdes tæt sammen med 

jobkonsulenterne i a-kassen om at synliggøre job mulighederne på hele det pædagogiske arbejdsmarked.  

Samarbejdet manifesterer sig i at vi deltager med oplæg på a-kassens møder, hvor vi både leverer 

faglighedsoplæg, indblik i det socialpædagogiske arbejdsområde og indlæg fra konkrete arbejdspladser, 

som stiller sig til rådighed i et konstruktivt samarbejde.  

 

Fra 1. januar 2020 skal Socialpædagogernes a-kasse være en del af et nyt forsøg ”Mere ansvar til a-

kasserne”, som betyder at a-kassen overtager kontaktforløb for ledig fra jobcentrene og skal arbejde for 

at ledige socialpædagoger kommer hurtigst muligt tilbage i ordinær beskæftigelse.  

 

Samlende bud på fremtidigt arbejde omkring ”socialpædagogerne på kredsniveau” vil være at fortsætte 

de mange gode initiativer som er i gang, krydret med nye tiltag omkring organiseringsindsatser og nye 

spændende aktiviteter,  som vil involvere og aktivere mange flere medlemmer. 

 



Socialpædagogerne og verden omkring os 
Skulder ved skulder – sammen er vi stærkest 

Som tidligere omtalt skabte forløbet omkring OK-18 et fornyet sammenhold i fagbevægelsen og særligt i 

den københavnske fagbevægelse har vi stået sammen om en række politiske og fagpolitiske markeringer.  

Vi har deltaget i faneborg ved Tivoli Food hall for at støtte kravet om overenskomstdækning, vi var med da 

DSB ansatte kæmpede for fair forhold. Vi står sammen i kampen for afskaffelse af budgetloven og sikring af 

bedre økonomi i hele den offentlige sektor. Vi er med i kampen for en pensionsreform som sikrer alle 

lønarbejdere mulighed for værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og sammen med LO Hovedstaden 

og Fagbevægelsens Hovedorganisation er vi med omkring 1. maj, Kvindernes Internationale kampdag med 

markeringer omkring ligeløn og ligestilling. Vi er også med, når der sættes fokus på løntjek og ulighed og 

senest var vi også med i paraden ved Copenhagen Pride. 

 

Ny Hovedorganisation 

Den 13. april 2018 er blevet en historisk dag i dansk fagbevægelses historie. Det var den dag, hvor både LO 

og FTF på ekstraordinære kongresser besluttede at lægge sig sammen og dermed etablere en ny fælles 

Hovedorganisation. Senere kom navnet FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation. 

FH repræsenter 1,4 mio. lønmodtagere fra 80 faglige organisationer og er blevet en stærk stemme i den 

offentlige debat på de områder som er hjerteblod for fagbevægelsen. 

Men det er ikke kun en dans på roser og mange kanter og holdninger skal slibes til, når to stærke 

Hovedorganisationer skal samles i en ny fælles kultur. 

FH gjorde 2019 til arbejdsmiljørepræsentantens år, hvilket var et stærkt tiltag, som også her i kredsen 

betød, at vi fik opgraderet vores indsats og tilbyd til arbejdsmiljørepræsentanterne. 

Flere har deltaget på temamøder og vi vil også være fint repræsenteret ved den store konference i 

december, som kommer til at runde AMR året af. 

Der tegner sig en række gode perspektiver for fælles initiativer fremadrettet. Allerede i år satte vi sammen 

med flere andre fagforeninger fokus på ulighed, da vi 8. marts – kvindernes internationale kampdag – var 

på gaden med en happening.  

 

Politisk arbejde i kredsen 

Siden sidste beretning har der både været afholdt kommunalvalg og valg til Folketinget. 

 

I forbindelse med valgkampen op til kommunalvalget inviterede vi lokalpolitikere fra alle partier i alle 

kommuner til at komme til møde på kredskontoret og høre om det socialpædagogiske arbejdsområde og 

de temaer som vi synes skulle på dagsordenen. 

Vi gennemførte tre møder, hvor vi mødte kandidater fra hele viften af politiske partier og vi havde nogle 

rigtig gode og nærværende drøftelser, som gav kandidaterne ny indsigt i opgaver og udfordringer på det 

specialiserede socialområde. 

 

Ved folketingsvalget den 5. juni i år gennemførte vi to valgarrangementer på kredskontoret og i regi af det 

faglige fællesskab på det regionale område var vi medarrangør på et valgmøde med fokus på 

udfordringerne på sundhedsområdet.  

Forbundets kampagne i forbindelse med folketingsvalget var fokuseret på medlemsinddragende, hvor det 

blev medlemmernes hverdagsfortællinger der bidrog til at sætte det sociale område på dagsordenen. 



 

Som bekendt skiftede magten side på Christiansborg og det forståelsespapir, som blev formuleret mellem 

socialdemokratiet og det parlamentariske grundlag, viser vilje og veje til forbedringer på en række områder, 

som peger ind på det socialpædagogiske arbejdsområde. 

Samspillet mellem det landspolitiske og det kommunalpolitiske kommer til udtryk gennem økonomiaftalen 

og lovgivning, som sætter rammer for kommunernes muligheder for at udvikle velfærden. 

Her er budgetloven en helt afgørende forhindring for at kommunerne kan bruge den økonomi der skal til 

for at sikre velfærd.  

  

Vi har i kredsbestyrelsen arbejdet en del med at afdække forholdene i de enkelte kommuner, da det er helt 

afgørende for vores muligheder for at få indflydelse, at vi har overblik og indblik i hver enkelt kommune. 

I den sammenhæng er en tæt kontakt og dialog til TR gruppen af afgørende betydning. Men også 

arbejdsmiljørepræsentanter, medlemmer i MED udvalg og ledersektionen er vigtige medspillere i kredsens 

politikudvikling.  

 

Vi skal altid være de politiske vagthunde, som både på de landspolitiske dagsordner og på de lokale 

forhold i kommunerne holder beslutningstagerne op på deres ansvar for at sikre et anstændigt og 

retfærdigt velfærdssamfund, som til alle tider holder hånden under mennesker i udsatte positioner.  

Klimaforandringer og bæredygtighed er på den globale dagsorden og vi kommer helt naturligt til at 

skulle arbejde med FN’s 17 verdensmål og inkorporer dem de steder i kredsens arbejde, hvor det giver 

mening og vil kunne gøre en forskel. 

 

Folkemøde 2019 

For første gang var kredsen repræsenteret ved årets Folkemøde på Bornholm. Fem bestyrelsesmedlemmer 

deltog og indgik i forskellige aktiviteter, som satte fokus på både socialpædagogiske, socialpolitiske og 

overordnede politiske dagsordner. Vi deltog i samarbejde med andre organisationer fra det regionale 

tværfaglige samarbejde i en ”happening”, som satte fokus på forholdene i psykiatrien og vi fulgte op fra      

8. marts aktiviteterne og satte spot på ligestilling og ligeløn. 

Samlet set er det indtrykket, at vi ved at deltage på Folkemødet får skabt kontakter, som styrker vores 

platform for lokalpolitisk arbejde.  

 

Det er kredsbestyrelsens indstilling, at vi også i 2020 skal deltage med en delegation fra kredsbestyrelsen. 

 

Hverdagen på kredskontoret 
I den forgangne beretningsperiode er der sket mange ting omkring kredskontoret.  

Vi er flyttet til nye lokaler og der har været en del personaleudskiftning på kontoret. 

Faglig konsulent Dorte Nederskov har fået nyt arbejde hos DSR Hovedstaden og opgaverne i forhold til 

lederområdet, familieplejerne og dele af det private område varetages nu af Biljana Muncan.  

Faglig konsulent Anne Lund Dam ønskede nye udfordringer i arbejdslivet og Anne-Marie Maarberg er gået 

på pension. Det har givet plads til Søren Kjær og René Kærsgaard som nye faglige konsulenter. 

Sagsbehandler Karen Marie Bach-Vilhelmsen gik på pension og i hendes sted varetager Hanne Mandrup nu 

de sagsbehandlende opgaver i forhold til telefonservice og spørgsmål om løn og barsel. 



I forbindelse med flytningen af kredskontoret til Ballerup ønskede vores servicemedarbejder Lisa Pedersen 

ikke at flytte med, hvorfor hendes ansættelse stoppede i juni måned. 

 

Kredskontoret flyttede til Ballerup den 3. juni i år og vi er nu lejere hos BUPL Storkøbenhavn.  

Tilbage i efteråret 2018 fik vi en henvendelse fra BUPL Storkøbenhavn, om vi kunne være interesseret i at 

flytte sammen med dem.  

Kredsbestyrelsen indledte en proces, hvor vi arbejdede grundigt med at afveje fordele og ulemper ved at 

flytte til Ballerup. Medarbejderne blev inddraget og gav deres tilsagn til, at en flytning kunne være en ide. 

Så summen af overvejelser blev, at lejekontrakten blev underskrevet og vi gik i gang med at forberede en 

flytning. Bag beslutningen om at flytte ligger blandt meget andet muligheden for at holde flere møder på 

kredskontoret og en bedre udnyttelse af kvadratmetre. Vi tænker, at vi er kommet tættere på flere af 

kredsens medlemmer og arbejdspladser og parkeringsfaciliteter, offentlige transport muligheder med tog 

og busstation i ”baghaven” gør det også nemmere for medlemmerne at komme til os.  

Endelig var der 152.000,- gode grunde til en flytning, som ligger i sparede lejeomkostninger. 

Politisk mener vi, at det er et rigtigt signal at sende, at samarbejde med BUPL er vejen frem og at det har 

mange gode perspektiver i sig. Vi får nu mulighed for at udvikle et helt tæt samarbejde med BUPL på en 

række områder.  Det gælder især de to fællesoverenskomster PFF og særlige stillinger. Men også fælles 

medlemsaktiviteter på lederområdet og på andre områder, hvor vi har fælles interesser vil der kunne 

udvikles aktiviteter. Vi har allerede afholdt et fyraftensmøde sammen om den nye ferielov og i skrivende 

stund planlægges et stort fælles projekt den 21. november, hvor vi åbner hele huset til ”Pædagogernes 

Folkemøde”. 

 

God medlemsservicering og professionel sagsbehandling skal være det, som kendetegner 

Socialpædagogerne Storkøbenhavn og det skal være den oplevelse medlemmerne har når de møder deres 

fagforening. Og heldigvis er det også i langt-langt de fleste tilfælde de tilbagemeldinger vi får. 

Vi har et velfungerede kredskontor med super kompetente medarbejdere, som hver dag arbejder for at 

sikre det enkelte medlem de bedste forhold og aftaler, når der kommer udfordringer i arbejdslivet.  

 

En vigtig forudsætning for at være en stærk fagforening er naturligvis at vi har medlemmernes opbakning 

og at organiseringsgraden er høj på arbejdspladserne. 

Men det er lige så vigtigt, at man som medlem oplever sig som værende en del af organisationen. 

 

Derfor bliver medlemsprojektet ”Vi er socialpædagogerne”, som også tidligere omtalt, det helt centrale 

omdrejningspunkt for mange af kredsens aktiviteter i det kommende år, - hvor vi gennem forskellige 

tiltag, fastlagt af den nye kredsbestyrelse, skal i synlig og direkte kontakt og have engageret og 

involveret mange medlemmer i kredsens arbejde. 

 

 


