
Jeg hedder Rita Slangerup, er 40 år, er gift og har 2 dejlige drenge 

på 10 og 16 år. Jeg er uddannet socialpædagog og har været faglig 

sekretær i 2 år. Jeg har altid haft interesse for politik og det 

fagpolitiske arbejde, hvilket ikke er blevet mindre i mit arbejde 

som fuldtids fagpolitikker. Jeg stiller op til posten som faglig 

sekretær, samt posten til HB, 

Min motivation for at genopstille til posten som faglig sekretær og 

til posten i HB er, udover selvfølgelig at arbejde for bedre løn og 

ansættelsesforhold, at skabe rammer for et godt og sikkert 

arbejdsmiljø, samt at arbejde for synliggørelse og anerkendelse af 

socialpædagogikken som fag. 

Hvis jeg skal fremhæve 3 områder som jeg særligt vil have fokus på 

de næste 2 år, vil det være: 

• Det psykiske arbejdsmiljø – flere handle- og sanktionsmuligheder når det går galt. 

• Synliggørelse af den socialpædagogiske faglighed  

• Fokus på den danske model og organisering 

Mange af de problemstillinger, som medlemmerne kontakter os med, er ofte problemstillinger som bunder 

i et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Der er desværre kun få handlemuligheder og sanktioner når det gælder 

psykisk arbejdsmiljø og det bør vi arbejde på bliver bedre. 

Jeg tror på at vejen frem til mere anerkendelse og bedre forhold, går gennem forståelse og accept af 

socialpædagogikken som fag. Jeg mener at vi som fagforening har et særligt ansvar for at synliggøre den 

socialpædagogiske faglighed. Alt for mange dygtige socialpædagoger kan i fremtiden, hvis vi og 

socialpædagogen ude på arbejdspladsen, ikke bliver bedre til at italesætte vores faglighed, risikere at blive 

erstattet af andre billigere faggrupper, eller faggrupper som er bedre til at italesætte deres faglighed. Hvis 

socialpædagoger skal være uundværlige og fremstå som ressource på det sociale område er det helt 

essentielt at omverdenen er klar over, hvad den socialpædagogiske kernekompetence er. 

OK18 viste os hvad en stærk fagbevægelse er i stand til. Vi har siden redet på bølgen og været sammen 

med den øvrige fagbevægelse når kampe skulle markeres. Vi bliver nødt til at holde fast i, at valget af 

fagforening ikke er ligegyldigt. Det skal være mere synligt, at det er fagforeningen med 

forhandlingskompetencen og overenskomsten, der er det rette valg. De ”gule” forretninger må aldrig blive 

et alternativ. Jeg vil fortsat prioritere at kæmpe for sammenhold i den danske fagbevægelse, samt have 

fokus på oplysning om den danske model og organisering. 

Som en del af HB, kan jeg være med til at påvirke beslutningerne på højeste niveau. Kredsbestyrelse har 

ofte holdninger til hvordan strategier og det politiske arbejdet skal udføres. Ved at være en del af HB, får 

jeg, udover muligheden for, at kunne fremføre kredsens synspunkter og kommentarer til det overordnede 

arbejde i Socialpædagogerne, større indsigt og lejlighed til at påvirke beslutningerne til det bedre, inden de 

bliver taget. 



Der er mange flere ting at tage fat i, men det allervigtigste for mig vil til stadighed være, at 

Socialpædagogerne skal være en fagforening, der altid har medlemmet i centrum.  

 


