
GENERALFORSAMLING, SOCIALPÆDAGOGERNE

STORKØBENHAVN, DEN 23. OKTOBER 2019, KL.

16:00, HERLEV KULTURHUS

REFERAT

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Valgafreferent

3. Fastsættelse af forretningsorden
4. Valg at stemmetællere
5. Kredsbestyrelsens beretning
6. Kredsens regnskab
7. Indkomne forslag
8. Fremtidigt arbejde(lndeholdt som kursiv i beretning)
9. Fastsættelse at Kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøb
10. Kredsens budget
11. Præsentation at kandidater
12. Valg

a. Kredsformand
b. Faglige sekretærer
c. Hovedbestyrelsesmedlemmer
d. Kredskasserer

e. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse
f. Kongresdelegerede og suppleanter for disse
g. Kritisk revisor og suppleantSlabejdeokt2ol9 for denne

Kredsformand Lars Petersen byder velkommen til alle medlemmer og gæster. Der bydes

velkommen til gæster fra hovedforbundet - forbundsformand Benny Andersen, samt journalist på

Socialpædagogen Malene Dreyer, til gæster fra kreds Nordsjælland - nyligt afgåede

kredsformands Karen Holte, nyvalgt kredsformand Lene Ek Christensen, samt næstformand

Thomas Svendsen. Der sendes hilsner fra LFS, som ikke havde mulighed for at deltage. Endeligt

bydes der velkommen til kredskontoret.

Der skal vælges dirigent, og traditionen tro, har Jakob Bang, forhandlingschef ved FOA, været

valgt som dirigent ved kredsens tidligere generalforsamlinger. Jakob Bang indstilles derfor som

dirigent til dette års generalforsamling.

AD 1. VALG AF DIRIGENT

Jakob Bang bliver valgt som dirigent.

Dirigenten takker for valget og lover at bringe alle godt igennem generalforsamlingen.

AD 2. VALG AF REFERENT

Faglig konsulent Biljana Muncan indstilles som referent, og vælges til at være referent.
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AD 3. FASTSÆTTELSE AF FORRETNINGSORDEN

Dirigenten fastsætter forretningsorden. Kredsbestyrelsen har indgivet forslag til forretningsorden
på generalforsamlingen. (Se bilag 1)

Dirigenten hører, om der er bemærkninger til forretningsorden. Der er ingen bemærkninger til
forretningsorden. Den forslåede forretningsorden vedtages.

0

0 Dirigenten noterer generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed, jf.

vedtægternes § 11, stk. 2, 3 og 4.

m
Dirigenten fremsætter kredsbestyrelsens forslag om ændring af dagsorden. Kredsbestyrelsen
forslår, at valg i rækkefølgen som angivet på dagorden, foretages løbende gennem hele
generalforsamlingen i stedet for som sidste punkt på dagsordenen, punkt 12a-g. Da første
afstemning skal være valg af kredsformand, faglige sekretærer, hovedbestyrelsesmedlemmer og
kredskasserer, dvs, punkt 12 a-d, rykkes punkt 9 Fastsættelse af Kredsbestyrelsen og antallet
frikØb til at være punkt 6. Den reviderede dagorden ændres således fra og med punkt 6 med
følgende punkter

• 6. Fastsættelse af Kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøbte

• 7. Valg af kredsformand, faglige sekretærer, hovedbestyrelsesmedlemmer og
kredskasserer

• 8. Kredsens regnskab

• 9. Orientering om Hovedforbundets virke ved Forbundsformanden Benny Andersen

• 10. Valg af Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.

• 11. Indkomne forslag

• 12. Fremtidigt arbejde(lndeholdt som kursiv i beretning)

• 13. Servicemeddelelser

• 14. Valg af kongresdelegerede og suppleanter for disse

• 15. Kredsens budget

• 16 Valg af kritisk revisor og suppleant for denne

Dirigenten spørger om der er forståelse for denne ændring af dagsorden, og om der er
bemærkninger hertil.

Der er ingen bemærkninger til forslaget om ændret dagsorden. Den ændrede dagsorden
godkendes.

Dirigenten meddeler, at hvis man ønsker at stille op til posterne som kredsformand, faglige
sekretærer, hovedbestyrelsesmedlemmer og kredskasserer, men endnu ikke har meldt sin
kandidatur, skal det meddeles dirigenten i pausen efter kredsformandens beretning.

AD 4. VALG AF STEMMETÆLLERE

Medarbejdere fra kredskontoret Hanne Mandrup, Trine Zangenberg, Rene Kjær, Flemming
Brøgger Andersen og Søren Ørbæk Kjær indstilles som stemmetællere.

Hanne Mandrup, Trine Zangenberg, Rene Kjær, Flemming Brøgger Andersen og Søren Ørbæk
Kjær vælges som stemmetællere.
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AD 5. KREDSBESTYRELSENS BERETNING

Kredsformand Lars Petersen afgiver kredsbestyrelsens beretning. (Se Bilag 2 Kredsbestyrelsens

mundtlige beretning 2019 og Bilag 3 Kredsbestyrelsens beretning 2019).

Dirigenten spørger om der er kommentarer til beretningen
0

Dirigenten gentager kort forretningsordenens punkt 4- 7.

Lars Mødekjær, FTR og HB-medlem har kommentarer til beretningen. Mødekjær er tilfreds med

kredsbestyrelsens indsats, men udtrykker bekymring over, at for mange socialpædagogiske

arbejdspladser stadig star uden arbejdstidsaftaler. MØdekjær understreger, at kredsbestyrelsens

arbejde med arbejdstidsaftale på alle socialpædagogiske arbejdspladser skal være et krav til det
fremtidige arbejde.

Der er ingen yderligere kommentarer til beretningen.

Der stemmes om godkendelse af beretningen. Beretningen godkendes enstemmigt.

AD 6. FASTSÆTTELSE AF KREDSBESTYRELSENS STØRRELSE OG ANTALLET AF FRIKØB

Dirigenten fremsætter kredsbestyrelsens forslag til antal frikøbte faglige sekretærer. Bestyrelsen

har indstillet, at der frikøbes to faglige sekretærer foruden kredsformanden. (Se Bilag 4)

Kredsbestyrelsens forslag om frikøb af to faglige sekretærer foruden formanden vedtages.

Dirigenten fremsætter kredsbestyrelsens indstilling om kredsbestyrelsens størrelse bliver 15
personer.

Kredsbestyrelsens forslag om kredsbestyrelsens størrelse bliver 15 personer vedtages.

Dirigenten gentager muligheden for at stille op som kandidater til valg af posterne kredsformand,

faglige sekretærer, hovedbestyrelsesmedlemmer og kredskasserer i pausen. Efter pausens

afslutning foreligger muligheden ikke længere og opstillingen til valget lukkes.

Dirigenten fremsætter kredsbestyrelsens opfordring om, at valgtaler og opstilledes

præsentationer gøres korte.

AD 7. VALG AF KREDSFORMAND, FAGLIGE SEKRETÆRER, HOVEDBESTYREL.SESMEDLEMMER OG

KREDSKASSERER

Dirigenten orienterer. Der skal vælges kredsformand, faglige sekretærer,

hovedbestyrelsesmedlemmer og kredskasserer. Efter en kort præsentation af de opstillede

kandidater, skal der afgives stemmer. Der er alene kampvalg til valg af

hovedbestyrelsesmedlemmer.

Resultat af valg af kredsformand, faglige sekretærer, hovedbestyrelsesmedlemmer og

kredskasserer er følgende:

• Kredsformand: Lars Petersen vælges som kredsformand enstemmigt

• Faglig sekretær: Rita Slangerup vælges som faglig sekretær enstemmigt

• Faglig sekretær: Michel Kikkenborg vælges som faglig sekretær enstemmigt

• Kredskasserer: Svend Troelsen vælges som kredskasserer enstemmigt
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HB-medlemmer:

• Thomas EIkjær Jensen - 51 stemmer

• Rita Slangerup -41 stemmer

•
Lars MØdekjær - 36

• Michel Kikkenborg — 26 stemmer

Thomas Elkjær Jensen og Rita Slangerup er valgt som nye hovedbestyrelsesmedlemmer
C)
m

De nyvalgte ønskes tillykke af generalforsamlingen
r m

AD 8. KREDSENS REGNSKAB

Faglig sekretær og kredskasserer Svend Troelsen fremlægger Kreds Storkøbenhavns regnskab. (Se
Bilag 5)

Dirigenten spørger om der er bemærkninger til regnskabet. Der er ingen bemærkninger til
regnskabet.

Dirigenten oplyser, inden valg af øvrige kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse
påbegyndes, at der skal vælges 10 medlemmer til kredsbestyrelsen, da de første 5 medlemmer at
kredsbestyrelsen, med valg af kredsformand, faglige sekretærer, hovedbestyrelsesmedlemmer og
kredskasserer, er valgt.

AD 9. ORIENTERING OM 1-IOVEDFORBUNDETS VIRKE VED FORBUNDSFORMANDEN BENNY

ANDERSEN

Forbundsformand Benny Andersen orienterer om forbundets virke. (Se Bilag 6)

Kredsformanden Lars Petersen takker forbundsformand Benny Andersen.

Dirigenten gør opmærksomt på, at man skal meddele sin opstilling til valg til øvrige
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse, kongresdelegerede og suppleanter for disse,
samt kritisk revisor og suppleant for denne, i pausen.

AD 10. VALG AF ØVRIGE KREOSBESTYRELSESMEDLEMMER OG SUPPLEANTER FOR DISSE

Følgende kandidater er opstillet til kredsbestyrelsen

1. Anni Baumann Bundgaard

2. Christina Petersen

3. Claes Reinhardt

4. Connie Katz

5. Jens Dahm-Rasmussen

6. Lea Meldgaard Dietrichsen

7. Lene Christensen

8. Louise Mortensen

9. Marc Bonnivie

10. Morten Schuster

11. Simon Hagensen Jensen

12. Lars MØdekjær

13. Jan Herforth
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Dirigenten giver vejledning om afstemningen. Den 11. stemte skal ikke afgives, da der kun skal
vælges 10 kredsbestyrelsesmedlemmer. Yderligere oplyses, at Marc Bonnivie ikke er på valg, da
han hverken er til stede eller har afgivet skriftlig tilkendegivelse om opstilling til posten som

0 kredsbestyrelsesmedlem.
>

, 0
0 Kandidaterne giver en kort præsentation af dem selv og deres arbejde.

Valgresultatet for den nye kredsbestyrelse er følgende:

• Lars Petersen - Formand

• Rita Slangerup — (HB) og faglig sekretær

• Michel Kikkenborg — Faglig sekretær

• Thomas Elkjær Jensen — (HB)

• Svend Skadhauge Troelsen — Kasserer

• Conni Lund Katz - 66 stemmer

• Louise Mortensen — 65 stemmer

• Lars Mødekjær - 62 stemmer

• Lea Meldgaard Dietrichsen - 62 stemmer

• Claes Reinhardt - 61 stemmer

• Morten Schuster - 58 stemmer

• Jens Dahm-Rasmussen - 52 stemmer

• Christina Petersen - 51 stemmer

• Simon Hagensen Jensen - 51 stemmer

• Lene Christensen -43 stemmer

• Margit Krogh -39 stemmer — 1. supp.

• Jan Herforth -35 stemmer — 2. supp.

• Anni Bundgaard - 26 stemmer —3. supp.

Den nye kredsbestyrelse ønskes tillykke.

AD 11. INDKOMNE FORSLAG

Dirigenten gør opmærksomt på, at 2 af de indkomne forslag allerede er blevet behandlet og
vedtaget under punkt 6 Fastsættelse af Kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøb.

Øvrige forslag og indstillinger, der nu skal behandles er 1)Forslag til generalforsamlingen om
minimumsdagsorden til generalforsamlingen 2020, samt 2) Forslag til valg af fanebærer.

Vedr, forslag til generalforsamlingen om minimumsdagsorden, foreslår kredsbestyrelsen, at
generalforsamlingen 2020 gennemføres med minimumsdagsorden jf. vedtægterne for SL, således
at punkt 5 )Kredsbestyrelsens beretning, 6) Kredsens regnskab og 8) Fremtidigt arbejde, udgår.

Kredsformand Lars Petersen begrunder forslag til generalforsamlingen om minimumsdagsorden.
Bestyrelsen stiller dette forslag, for at give “arbejdsro” i en hel valgperiode (forstået på den
måde, at der ikke skal bruges ressourcer på at skrive beretning mm.), og for at skabe muligheden
for at afvikle generalforsamlingen i 2020, med fokus på fagligt og/eller politisk indhold, som
optakt til kongressen i november 2020.
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For at fastholde fokus på kredsens økonomi forslår bestyrelsen, at punkt 10) Kredsens budget på
dagsordenen fastholdes på generalforsamlingen i 2020. Det gøres, for at man på
generalforsamlingen kan få en diskussion af, hvordan kredsens økonomi skal disponeres.

Der er ingen bemærkningerne til forslaget. Forslaget vedtages.

Vedr, forslag til valg af fanebærer forslår bestyrelsen, at der på generalforsamlingen skal vælges
en fanebærer. Konkret foreslås det, at der under punkt 11. i dagsorden for kredsens
generalforsamling, indføjes et litra h) Fanebærer. Såfremt forslaget vedtages, foreslås det, at
valghandlingen skal finde sted allerede på denne generalforsamling.z

i m
Kredsformand Lars Petersen begrunder forslag til valg at fanebærer. Kredsens røde fane benyttes
ved forskellige lejligheder og demonstrationer gennem året. For at sikre, at fanen behandles og
benyttes med den fornødne respekt stiller bestyrelsen dette forslag, så ansvaret for fanen
placeres entydig hos én person.

Der er ingen bemærkninger til forslaget. Forslaget vedtages.

Kredsbestyrelsen indstiller Morten Schuster som fanebærer.

Dirigenten vil høre om andre ønsker opstilling til valg til fanebærer. Dirigenten konstaterer, at
ingen andre ønsker at opstille til valg som fanebærer.

Morten Schuster vælges enstemmigt som fanebærer.

AD 12. FREMTIDIGT ARBEJDE(INDEHOLDT SOM KURSIV I BERETNING)

Kredsformand Lars Petersen fremlægger fremtidigt arbejde. (Se Bilag 7)

Dirigenten beder om bemærkninger til fremlæggelsen af det fremtidige arbejde.

Jena Bjerregaard, TR fra Familiecentret Kernen i Herlev har bemærkninger. Bjerregaard opfordrer
til, at der er mere fokus på PFF-området, da hun mener, at det er et overset område, samt et
område, hvor der i stigende grad opleves pres i forbindelse med arbejdstid og arbejdsforhold.

Dirigenten spørger om der er yderligere bemærkninger, og konstaterer herefter, at der ikke er
flere bemærkninger.

Kredsformanden Lars Petersen takker for bemærkningen og lover, at der vil være fokus på PFF
området i de kommende OK-forhandlinger.

Kredsbestyrelsens fremtidige arbejde godkendes enstemmigt.

AD 13. LIDT SERVICEMEDDELELSER

Conni Lund Katz præsenterer de faglige selskaber herunder arrangementer. Der afholdes webinar
den 18. november om magtanvendelse. Der vil være lidt mad og drikke til arrangementet. Der
gives yderligere information i nyhedsbrevet og på hjemmesiden.

Kredsformand Lars Petersen orienterer om arrangementet Det pædagogiske folkemøde, der
afholdes den 21. november i samarbejde med BUPL. Arrangeret kræver tilmeldingen. Man skal
dog kun tilmelde sig til spisningen.

Yderligere orienteres om lnitiativpuljen og det seneste projekt, der har fået bevilliget

ansøgningen. En vejleder i Gentofte, der i samarbejde med en psykolog har udarbejdet en
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pixiehåndbog om at arbejde et samlerhjem. I forbindelse med udgivelsen af håndbogen,
afholdes der også en halv kursusdag den 12. november 2019. Der står meget mere om projektet
og arrangementet på Facebooksiden.

Ledersektionsbestyrelsesforkvinde Mie Karleby har bedt om ordet. Karleby har modtaget en mail
fra tidligere kredsformand Uffe Thorup og opfordrer generalforsamlingen til at sende Uffe en
hilsen.

AD 14. VALG AF KONGRESDELEGEREDE OG SUPPLEANTER FOR DISSE

Følgende kandidater stiller op som medlemmer til kongresdelegationen.

1. Gitte Skov Christiansen

2. Hanne Olesen

3. Jane Vestergaard Niebe

4. Lars Østergaard

5. Jan Herforth

6. Marlene Ludvig

7. Mie Karleby

8. Susanne Hildur Schmidt

9. Tommy Vedelfort

10. Vivi Lauritsen

11. Anni Bundgaard

12. Margit Krogh

Der forligger skriftlige tilkendegivelser fra opstillede, der ikke har mulighed for at deltage i valget.

Alle på listen er derfor gyldigt opstillet og valgbare.

Kandidater til kongresdelegationen giver kort præsentation af dem selv sig og deres arbejde.
Kredsformand Lars Petersen fremlægger fremsendt motivationer fra ikke-tilstedeværende

opstillede kandidater til kongresdelegationen.

Resultatet af valg af kongresdelegerede og suppleanter for disse er følgende

• Vivi Lauritsen - 60 stemmer

• Marlene Ludvig -49 stemmer

• Mie Karleby 49 - stemmer

• Lars Østergaard - 43 stemmer

• Tommy Vedelfort - 43 stemmer

• Susanne Hildur Schmidt -39 stemmer

• Jan Herforth - 37 stemmer

• Anni Bundgaard - 34 stemmer

• Margit Krogh - 30 stemmer — 1. supp. (ved lodtrækning)

• Gitte Skov Christiansen - 30 stemmer — 2. supp. (ved lodtrækning)

• Jane Vestergaard Niebe - 15 stemmer —3. supp.

• Hanne Olesen - 14 stemmer —4. supp.

Da der er stemmelighed mellem to kandidater henholdsvis Margit Krogh og Gitte Skov
Christiansen skal disse kandidater udvælges ved lodtrækning jf. vedtægterne §11, stk 7,6. Margit
Krogh udtrækkes ved lodtrækning som 1. suppleant og Gitte Skov Christiansen som 2. suppleant.
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AD 15. KREDSENS BUDGET

Kredskasserer Svend Troelsen fremlægger budgettet 2020.

Dirigenten spørger om der er kommentarer eller spørgsmål til budgettet.

Der spørges ind til udregningen af hvad 50 medlemmer giver af økonomiske indtægter til
kredsen. Svend Troelsen forklarer fordeling af indtægter fra medlemskontingentet i forbundet.

Budgettet godkendes.

AD 16. VALG AF KRITISKE REVISOR OG SUPPLEANT FOR DENNE

Jena Bjerregaard, TR fra Kernen i Herlev vælges som kritisk revisor. Betina Skovby vælges som
suppleant.

Dirigenten annoncerer herefter generalforsamlingen for afsluttet og takker for god ro og orden.
Stemmeudvalget takkes for deres grundige og effektive arbejde med stemmeafgivelserne og —

optællingen.

Afslutningsvis takker kredsformand Lars Petersen dirigenten for god og ordentlig afholdelse af
generalforsamlingen. De nyvalgte Ønskes tillykke med valget. Generalforsamlingen sender Uffe
Thorup et stående bifald, og der aftales yderligere hilsner og besøg.

Mogens Vestergaard takkes for hans mangeårige indsats som FTR, og ønskes et velfortjent otium.

Niels Ryge Olsen takkes for hans indsats som kredsbestyrelsesmedlem.

Lars Petersen takker endvidere Birna Christiansen for mange årigt indsats. Ligeledes takkes Tina
Karlsen, TR fra Høje Tåstrup for hendes indsats.

Lars Petersen takker alle for en veloverstået generalforsamling.

Referent

Biljana Muncan

)
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BILAG i FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN PÅ GENERALFORSAMLING

2019

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN PÅ GENERALFORSAMLING 2019

1. Generalforsamlingen åbnes af kredsformanden, der leder valget af dirigenten.
2. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlige indvarsling og

beslutningsdygtighed, jf. vedtægternes § 11, stk. 2, 3 og 4.

3. Der vælges referent samt et stemmeudvalg. Dirigenten indgår i stemmeudvalget.

4. Under debatten af dagsordens punkter får medlemmerne ordet i rækkefølge, de
indtegner sig hos dirigenten.

5. Ingen må tage ordet uden dirigentens tilladelse. Taleren må nøje holde sig til det
foreliggende emne og i øvrigt rette sig efter dirigentens anvisninger.

6. Ethvert medlem og dirigenten har ret til mundtligt at stille forslag om indskrænkning af
taletiden.

7. Et sådan forslag skal straks sættes under afstemning.

8. Dirigenten kan bryde de indtegnede taleres rækkefølge for en “kort bemærkning”
såfremt et medlem anmoder herom. Denne bemærkning må dog kun være af oplysende
art for selve sagens behandling.

9. Forlanger nogen at få ordet til forretningsorden, skal det opgives til hvilket punkt af
denne, vedkommende ønsker ordet.

10. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Skriftlige afstemninger (ud over
personvalg) foretages, hvis det begæres af mindst 1/5 af de fremmødte jvf.
vedtægternes § 11, stk. 6.

11. Forslagsstilleren kan få ordet som den sidste taler.
12. Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses af nærværende forretningsorden, afgøres at

dirigenten.

13. Evt, forslag til ny dirigent sættes straks til afstemning, der ledes af kredsformanden.
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BILAG 2 KREDSBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING 2019 VED

KREDSFORMAND LARS PETERSEN

Kredsbestyrelsen har lagt en — synes vi selv — udførlig skriftlig beretning frem for hvad der er sket

i de forgange to ar.

Så min mundtlige beretning vil blive et forholdsvis hurtigt vy over de sidste to år - gående fra de

II store politiske agendaer til hverdagen på kredskontoret.

z
..

m Der har været sagt og skrevet meget om forløbet omkring OK-18 — hvor vi sidste ar i foraret
oplevede et fantastisk sammenhold i fagbevægelsen, og hvor ordene fællesskab og solidaritet fik
bekræftet sine styrker og værdier.

Det sammenhold der opstod i fagbevægelsen og særligt omkring faneborgen foran

forligsinstitutionen, bæres nu videre i andre politiske kampe, primært centreret omkring
samarbejdet i den Storkøbenhavnske fagbevægelse, hvor vi har beskrevet en række aktiviteter,

som vi har været en del af, i den skriftlige beretning.

Helt centralt i de politiske aktiviteter, står kampen om at sikre velfærdssamfundets beståen. —

Både helt overordnet i forhold til at sikre den universelle danske velfærdsmodel, men især for at

sikre, at det socialpædagogiske arbejdsområde får en synlig placering, når der i de politiske
diskussioner bliver italesat de store udfordringer der er omkring økonomien på det specialiserede

socialområde.

Her står det som et helt central krav til den nye regering, at der skal tages et opgør med den
budgetlov som sætter stramme rammer —ja, nærmest snærende bånd for hvordan kommuner

må bruge Økonomi.

Der kan allerede nu spores flere gode takter i de udspil vi har set fra regeringens side. Men der er

fortsat et stykke vej at gå i forhold til at kunne indfri — både valgløfter og forventninger.

Mange sagde om Finansministerens økonomiaftaler med kommunerne og regionerne, at det var

et skridt i den rigtige retning.

Jeg kommenterede selv på det ved en demonstration på Københavns rådhusplads, hvor jeg
sagde, at det er svært at tage det første skridt, når man allerede ligger ned.

Og sådan opleves det på en række områder i flere af kredsens kommuner. Økonomien er så hårdt

presset, at det er næsten umuligt for kommunalbestyrelserne at få enderne til at nå sammen i
budgettet, uden at det får konsekvenser på et eller flere velfærdsområder.

Det er ikke i orden i et velfærdssamfund, hvor der er penge nok, at det bliver de udsatte grupper

og borger med behov for hjælp og støtte, som kommer til at kæmpe mellem hinanden om

pengene.

Når kommunernes samlede økonomiske ramme er under pres sætter det forvaltningerne under

pres om at finde besparelser. Det sætter de enkelte fagkontoret under pres om at levere forslag
til besparelser (ofte kaldet effektiviseringer eller investeringsforslag), som igen sætter den
enkelte arbejdsplads under pres, når vedtagne forslag skal omsættes til konkret virkelighed.

Det kan ofte betyde enten personalereduktion eller forringede kvalitetsstandard / serviceniveau,

for den ydelse der tilbydes den enkelte borger.
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Det sætter den socialpædagogiske selvforståelse under pres, når hverdag byder på uopfyldte

fagprofessionelle ambitioner, fordi der ikke er sammenhæng imellem opgaver og ressourcer.

Kampen for faget står derfor helt centralt som noget vi alle skal være optaget af.

Vi oplever desværre, i nogen grad, en afspecialisering på dele af det som vi tidligere ville kalde

centrale socialpædagogiske arbejdsområder og vi oplever hvordan sundhedsparadigmet, med

fokus på patientsikkerhed begynder at sætte sig igennem på “vores” arbejdsområde.

8 Det er en helt forkert udvikling, hvor vi bevæger os ind i en sygliggørelse af mennesker med
ø forskellige former for handicap, - og hvor det bliver fokus på sygdom og sundhed som kommer til

at sta over det udviklingsperspektiv som er socialpædagogikkens udgangspunkt for at møde et

m andet menneske.

Det sætter faget og den socialpædagogiske faglighed under et voldsomt pres og det er derfor

vigtigt, at vi hele tiden arbejder med at kunne sætte ord på den indsats som karakteriseres ved et

socialpædagogisk helhedsperspektiv.

Til brug for det har vi gennem flere år nu arbejdet med en faglig værktøjskasse, som er et tilbud

til arbejdspladserne om at få værktøjer til at kunne sætte helt præcise ord på, hvad det er

socialpædagogikken kan i forhold til de mennesker vi arbejder med og for.

Til at underbygge vigtigheden af at man står på et solidt fagligt fundament, udkom Forbundet i

slutningen af september i år med en kompetencesurvey gennemført blandt socialpædagogiske

ledere.

Surveyet blev udarbejdet for Socialpædagogerne, Socialt Lederforum, Landsforeningen af

Opholdssteder (LOS) og Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og Unge (FADD).

Undersøgelsen har haft til formål at afdække, hvordan ledere på socialpædagogiske tilbud

oplever kompetencer blandt det socialpædagogiske personale, herunder blandt nyuddannede.

Undersøgelsen peger på markante udfordringer med rekruttering (84 % oplever i en eller anden

grad udfordringer med at rekruttere kvalificeret socialpædagogisk arbejdskraft) og flere peger på,

at der er kompetencemangler blandt personalet. Resultaterne understreger, at socialpædagoger

arbejder på et komplekst felt, hvor kravene til hvad de skal kunne i høj grad er steget i løbet af de

sidste 10 år — dels pga. strukturreformen og den ændrede organisering af området i større tilbud

med flere målgrupper, dels pga. stigningen i borgere med støttebehov, uden at man

nødvendigvis har fulgt med på antallet af socialpædagogiske medarbejdere og dels fordi mange

borgere visiteres senere (eller for sent) og i første omgang får for lidt støtte eller et for dårligt

tilbud, hvorfor borgerne er desto ‘dårligere’, når vores medlemmer møder dem. Det kalder både

på øget efter- og videreuddannelse, men i den grad også på, at vi arbejder på at sikre det

socialpædagogiske fokus i pædagoguddannelsen.

Tilbage i 2014 var overskriften på Socialpædagogernes kongres “Faglighed og arbejdsmiljø går

hånd i hånd”.

Dengang satte vi fokus på det gode arbejdsmiljø og det kom der meget godt arbejde ud af, hvor

vi fik sat arbejdsmiljøet på dagsordenen i hele organisationen.

Men desværre virker det ikke som om at de indsatser vi gjorde for fire år siden, for alvor fik

fodfæste ude på arbejdspladserne.

Vi står i alt fald lige nu, med nogle resultater fra en arbejdsmiljøundersøgelse blandt kredsens

medlemmer, som viser, at der er alvorlig grund til bekymring for medlemmernes arbejdsmiljø.

Vi har, i samarbejde med en arbejdsmiljøforsker fra Aalborg Universitet indledt en 3-årig

forløbsundersøgelsen, hvor vi indtil nu har offentliggjort 3 delrapporter med resultater, som taler

deres tydelig sprog om et arbejdsområde under pres.
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1/3-del af kredsens medlemmer oplever at de sjældent eller aldrig har tid til at nå alle deres

arbejdsopgaver. Det skaber stress

2/3-del af medlemmerne tror ikke at de kan holde i deres nuværende arbejde i mere end 5 år.

Og i den sidste delrapport fortæller tallene, at kun 40% er tilfredse eller meget tilfredse med

H deres psykiske arbejdsmiljø.

Vi kommer til at diskutere undersøgelsens resultater og vi kommer til at skulle indgå i dialog med
0 alle arbejdsgivere om hvordan vi kan arbejde på at forberede arbejdsmiljøet på

socialpædagogiske arbejdspladser.

På kongressen i 2018 åbnede vi dørene for 100 medlemmer som deltog på kongressens temadag

under overskriften “Vi er socialpædagogerne”.

Målet for kongressen og for det efterfølgende arbejde — både på forbundsniveau og i de 10

kredse har været at undersøge, hvordan vi kan give nye muligheder for medlemmer til at komme

endnu tættere på deres fagforening og den anden vej rundt, på hvordan vi som fagforening kan

komme tættere på medlemmerne.

Der bliver udvist stor iderigdom rundt i landet, hvor mange forskellige medlemsinddragende

aktiviteter rulles ud. Her i kredsen bliver det også et helt centralt indsatsområde i det kommende

år, at arbejde med det nye mindset “Vi er socialpædagogerne”.

Aktiviteter og initiativer kan antage mange former — nogle initiativer vil være helt nye, mens

andre er en del af — eller en vidneførsel — af det fortløbende arbejde vi laver på kredskontoret.

Eksempler på det sidste er feks. forberedelserne til fornyelse af overenskomst på det private

område i 2020, hvor vi den 23. september afholdt en ekstraordinær generalforsamling, med det

enen punkt at drøfte og prioritere krav til den private overenskomst vi har med Dansk Erhverv.

Den overenskomst har haft særlig bevågenhed i kredsen siden sidste sommer, hvor 3 private

dagbehandlingstilbud i Københavns Kommune valgte at melde sig ind i Dansk Erhverv, for

derefter at tiltræde vores overenskomst.

Det har givet en del dønninger, fordi der ikke er en helt klar og entydig forståelse af den opgave

der løses på de tilbud. Vi kigger ind på den socialpædagogiske behandlingsopgave og vores

overenskomst dække medarbejdere som udfører det arbejde. Men der bliver også undervist på

dagbehandlingstilbuddene og der er ansat rigtig mange lærere på de enkelte tilbud.

Det får naturligt Danmarks Lærerforening til at mene at det er et skoletilbud, hvor de

medarbejdere der er ansat til at undervise skal være dækket af en overenskomst med Danmarks

Lærerforening.

Det er vi sådan set slet ikke uenige i — problemet er bare (og nu bliver det måske lidt teknisk), at
vi ikke er enige med Danmarks Lærerforening om definitionen på undervisning og fordelingen af

den tid der bliver brugt på undervisning og den tid der bliver brugt på socialpædagogisk

beha ndl ingsa rbejde.

Et andet eksempel på et område, hvor vi har faglige udfordringer og interessetvist er på
familiepleje området, hvor der i foråret 2019 blev etableret en ny fagforening for familieplejere.

Den tidligere interesseorganisation PLF omdannede sig til fagforening og blev optaget i

Serviceforbundet, hvilket har givet dem status af at være en “rigtig” fagforening.

Det giver enorme udfordringer på familieplejeområdet, at der nu er to konkurrerende

fagforeninger.
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Dels bruges der internt i organisationen en del energi på at placere os
Dels skaber det uro blandt familieplejere, at der på den måde er “krig” og kamp om
medlemmerne og endelig betyder det, at det bliver uklart for arbejdsgiverne hvem der egentlig
sætter dagsorden på området — og i det lange perspektiv, måske kan komme til at så tvivl om,
hvem der egentlig har den politiske dagsorden på hele anbringelsesområdet.

Socialpædagogerne har rejst en grænsesag i Fagbevægelsens Hovedorganisation da vi Ønsker en
afklaring af situationen pa allerhøjeste sted

i z De to eksempler viser at der er mange ting pa spil og at der ogsa kommer mange følelser i spil
m

når medlemmer og arbejdsområder skal defineres ind i faglige organisationer.

Vi har hele vejen igennem forhold os loyalt overfor at andre fagligheder er i spil og at andre
fagforeninger naturligvis også har interesser i at “komme på banen”.

Men det er samtidig vigtigt at holde fast i hvornår vi mener at vi bevæger os på “vores” område
og så argumenterer sagligt og fagligt, for at holde fast i det.

Det handler i bund og grund om at skabe synlighed omkring organisationen og det handler i
sidste ende om, at være en fagforening som medlemmerne og potentielle medlemmer kan spejle
sig i.

Det er en del af fagforeningens DNA at have fokus på organisering — forstået som både
fastholdelse af nuværende medemmer og rekruttering af nye medlemmer.

Vi arbejder hele tiden med organisering og har senest nedsat et tværgående team på
kredskontoret, som skal være med til at udvikle nye initiativer omkring organiseringsarbejdet.

Og vi gør det sådan set meget godt her i kredsen. Det viser den seneste medlemsundersøgelse,
hvor vi på stort set alle parametre ligger i top i forhold til resultaterne i Forbundet og de Øvrige
kredse.

Det skal vi naturligvis være stolte over og vi skal bruge resultaterne og tilbagemeldingerne i
undersøgelsen til at skabe et endnu bedre kredskontor.

Og lad så “kredskontor” være stikordet til at gå over i sidste del af min beretning.

I starten af juni i år flyttede kredskontoret til nye lokaler, så vi nu bor sammen med BUPL

Storkøbenhavn i deres hus i Ballerup. Flytningen kom på tale fordi vi, tilbage i efteråret 2018, fik
en henvendelse fra BUPL, som skulle finde en ny lejer til en etage i deres hus og i den forbindelse
fandt det naturligt at forhøre sig blandt tætte samarbejdspartnere om en mulig interesse for at
overtage et lejemål.

Vi drøftede det grundigt i bestyrelsen og i medarbejdergruppen og kom forholdsvis hurtigt frem
til at der var fleste argumenter på plussiden, så vi kunne arbejde videre med flytteplanerne.

Vi er nu faldet godt til i de nye omgivelser og der tegner sig et godt perspektiv for samarbejde
med BUPL på en række områder.

Jeg vil gerne her sige tak til alle medarbejdere for jeres store indsats OG tålmodighed i
forbindelse med flytningen og jeg vil sige jer en meget stor tak, for det gode arbejde i gør i
hverdagen overfor kredsens medlemmer.

I gør en forskel i mange medlemmers liv og vi kan jo se i medlemsundersøgelsen, at det blandt

andet er på rådgivning og tilgængelighed at vi scorer højt.
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Så I er betydningsfulde for kredsens image og I skaber mange gode resultater for medlemmerne.

Den anden del af medlemsundersøgelsen omfatter medlemmernes oplevelser omkring det
politiske arbejde i kredsen.

II 0 Her er det kredsbestyrelsen som sætter retning på det arbejde, og skal når man læse tallene på

i. de indsatsområder, så går det faktisk også ganske fint i forhold til at skabe synlighed omkring det
g politiske arbejde. Så også en stor tak til bestyrelsen for samarbejdet i de sidste to år.

lim

z En del af det politiske arbejde i kredsen forgår i udvalg under bestyrelsen.
m .Det er udvalg som er abne for alle medlemmer og det er en af de muligheder der er, Sa hvis man

ikke lige er til generalforsamling for at stille op til bestyrelse eller kongresdelegation, men
alligevel godt kunne tænke sig at komme tættere på arbejdet og beslutningsgangen i
fagforeningen, så tag denne opmærksomhed med hjem og tænk over at dette kunne være en

mulighed for dig til at være med til at sætte rammen for “Vi er Socialpædagogerne”.

Tak for ordet.
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BILAG 3 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 tilfremtidigt 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

15



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
m . .

0 arbejdsomrade, men fra Socialpædagogernes side blev det besluttet i Hovedbestyrelsen, at der

ø skulle udtages 10% af medlemmerne til strejken. Det betød, at vi her i kredsen skulle udtage

o arbejdspladser til konflikt sa vi ramte de 10% Vi valgte en tilgang hvor vi dels dækkede bredt
pa arbejdsomrader 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 at.

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.

16



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

III 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

o CFU (Det statslige forhandlingsfællesskab) Flemming Winther opmærksom pa at der ogsa er en

lille gruppe socia)pædagoger i staten som han skal huske pa

z Det er naturligvis den helt afgørende opgave at sikre, at overenskomster overholdes og
i m

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 mv.” 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 skalfortsat 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
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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 bla. 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 (Fn) 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
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I 2020 skal der forhandles overenskomst på det private område. Forberedelse til DK-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 DK-18 knyttet nye stærke bånd mellem de offentlige og de
private fagforeninger. I forsommeren 2019 var vi medindkalder på Konferencen “I slipstrømmen
af DK-18”, som samlede op på fagbevægelsens erfaringer fra foråret 2018 og samtidig gav

stafetten videre til de private organisationer, som starten på DK-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 DK 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 DK 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.
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“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

I1z
m

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
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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.

m

I forbindelse med folketingsvalget lagde vi en lille video på Facebook, som skulle minde om at det
0 sociale omrade ogsa er en del af valgkampen Vi støttede op om initiativet #enmillionstemmer
rn som var et initiativ der opstod som talerør for de mange, som ikke bliver hørt og som drukner i

z valgkampen Videoen blev en stor succes som blev delt flittigt og naede ud til mere end 21 000
Hi m

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.

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

arbejdsomde.

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”.
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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 Y2-årsmøde for Ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter fokus
på “det grænseløse arbejde” og mødte en engageret oplægsholder fra Aalborg universitet.

Einar Baidvin 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.
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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

0 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

I1 fagligheder tilstede i opgavevaretagelsen.

z 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 viformår 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.
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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 pa de fleste parametre
Men der er altid plads til forbedring og der er også altid et potentiale for rekruttering af nye

0 medlemmer.
m

Vi arbejder derfor med organisering som et særligt fokus område i hele landet, hvor vi gennemz
m 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 DK-18 et fornyet sammenhold i fagbevægelsen og
særligt i den københavnske fagbevægelse har vi stået sammen om en række politiske og
fagpolitiske markeringer.
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Vi har deltaget faneborg ved Tivoli Food hall for at støtte kravet om overenskornstdækning, 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

C) paraden ved Copenhagen Pride.m
z
m

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 vaigmøde 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
velfærd en.
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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 de enkelte kommuner, da
det er helt afgørende for vores muligheder for at få indflydelse, at vi har overblik og indblik i hver

ii 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

flj o kredsens politikudvikling

m Vi skal altid være de politiske vagthunde, som bade po de landspolitiske dagsordner og po 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 at 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 at 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
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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
a rbejdsl ivet.

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.
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BILAG 4 BESTYRELSENS FORSLAG OG INDSTILLINGER

—— Forslag til generalforsamlingen om minimumsdagsorden
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen i 2020 gennemføres med minimumsdagsorden, jf.
vedtægterne for SL, således at punkterne 5) “Kredsbestyrelsens beretning”, 6) “ Kredsens
regnskab”
og 8) “Fremtidigt arbejde” udgår.
Dette skal der, jf. vedtægterne, træffes beslutning om på den forudgående generalforsamling i
kredsen.

z
J m

Motivation
Bestyrelsen stiller dette forslag, for at give “arbejdsro” i en hel valgperiode (forstået på den måde
at der ikke skal bruges ressourcer på at skrive beretning mm.), og for at skabe muligheden for at
afvikle generalforsamlingen i 2020, med fokus på fagligt og/eller politisk indhold, som optakt til
kongressen i november 2020.
For at fastholde fokus på kredsens Økonomi forslår bestyrelsen, at vi på generalforsamlingen
2020 fastholder punkt 10) Kredsens budget på dagsordenen. Det gør vi for at vi på
generalforsamlingen kan få en diskussion af, hvordan kredsens økonomi skal disponeres.

Forslag om valg af fanebærer
Bestyrelsen foreslår, at der på generalforsamlingen skal vælges en fanebærer.
Konkret foreslås det derfor, at der under punkt ii. i dagsorden for kredsens generalforsamling,
indføjes et litra h) Fanebærer.
Såfremt forslaget vedtages foreslås det, at valghandlingen skal finde sted allerede på denne
generalforsamling.

Motivation
Kredsens røde fane benyttes ved forskellige lejligheder og demonstrationer gennem året. For at
sikre, at fanen behandles og benyttes med den fornødne respekt stiller bestyrelsen dette forslag,
så ansvaret for fanen placeres entydig hos én person.

Forslag til antal frikøbte faglige sekretærer
Bestyrelsen indstiller, at der i den kommende valgperiode vælges 2 faglige sekretærer.

Motivation
Det er kredsbestyrelsen vurdering, at der med en kredsformand og to faglige sekretærer er
mulighed for at løfte de politiske opgaver i kredsen, i et tæt samspil med kredsens ansatte
konsulenter.
Arbejdet på kredskontoret er organiseret i en teamstruktur, hvor der er fokus på både at
kvalificere det faglige sagsbehandlingsarbejde og det politiske arbejde overfor alle arbejdsgivere.

Forslag til bestyrelsens størrelse
Bestyrelsen indstiller at kredsbestyrelsens størrelse bliver 15 personer.

Motivation
Bestyrelsen ønsker at sikre, at der er en god og bred repræsentation i kredsbestyrelsen, som kan
byde kvalificeret ind i forhold til alle aspekter af kredsens virksomhed.
Siden 2009 har bestyrelsen haft denne størrelse og vi oplever en god dynamik i bestyrelsens
arbejde.
På den baggrund foreslås det, at fastholde denne størrelse i den næste bestyrelsesperiode.
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BILAG 5 KREDSENS REGNSKAB

EGON
PEDERSEN

RE\’ISION

SocIalpadgogernes Landsforbund

Kreds
Storkobcahan

REGNSKAB

2018

Regnskabet er &etntag og godkendt på
ktedsens enerulfrsamhng den / 2019

Dingeiit

Ft .
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Ledelsen har dags dito aflagt regnskabet for 20I for Socia1pædagogerncs Landsforhwid KredsZ Storkubenhavn.L m

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med det udarbejdede bogholderi, og resuhatopg*srelsen
er opstillet med udgangspunkt i kredsens aktiviteter.

Vi aruer den valgte regnskahspraksis for hensigtsmæssig, slic4es at regnskabet giver et
retvisendc billede af kredsens resultat og oerfrte overskud.

Lede1ebcrctningen indehnlder efter vores opfattelse en retsisende rcdcgarelse tir dv forhold.
beretningen omhandler.

Regnskabet indstilles tit best relsens og generalforsamlingens godkendelse.

Kaibenhavn, den 21 februar 2019

Ledclscn:

T Peterscn
K,td.fûrrnz’id
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Den uafltængige rcisors erklæring om opstilling af regnskab

r ill den daglige ledelse I Socl*Ipadagogcrnes I andsforbund Kreds Storkahenhavn

Vi har opstillet regnskab ler So ilpædagogernes Laridsforbund Kreds Storkøbenhavn for
perioden I jan — 31 .dec 2018 på grundlag af kredsens bogføring og øvrige oplyaningcr, som

4I De har tilvejebragt.

Regnskahei (mi fatter berctnirg. anvendt regnskabspraksis. hos edtal og nngIeat samt
resultatopgørelse og akkumukret osctskud. Regnskabet er ci, integreret del af
Socialpædagogernes Landsforbunds samlede årsrapprui som revideres af os.
Socialpædagogernes samlede Arsrapport udarbejdes eller ånregnskahs1ovcns bestemmelser
for klasse A virksomheder

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling al
finansielle oplysninger

Vi har anvendt vores fog[ige ekspertise til at ussistere Dem mcd at udarbejde og prascntcre
kredsens regnskab. Vt har overholdt relevante bestemmelser i rcvisrlovcn og FSR danske
rcvisorers Etiske regler for revisorer, lieruttder principper vedrørende integritet, objektivitet,
faglig kompetence og fornøden omhu.

Regnskabet samt nøjagtigheden og fulclstændigheden al de oplysnmger, der er anvendt til
opstillingen a[årsregnskabet, er Deres ansvar.

Oa en opgave om opstilling af tinansietle oplysninger ikke er en erkhvringsopgavc med
sikkerhed, er vi ikke forphgtct til at verificere nøjaghgheden eller fuldstændighedcn af de
oplysninger. De har givet os til brug for at opstille kredsens regnskab. Vi udhykker derfor
ingen rcvisions eller reviewkonklusion om. hvorvidt kredsens regnskidi er udarbejdet i
overcnsstcmmdsc med pnlteipperne i årsrcgnskahloven.

Regnskabet er slcdcs udelukkende tdhvnkt til brug for kredsen samt SLC’s ledelse, og kan
være uegnet til andre formål.

Kgs Lyngby den 21. februar 2019

EGON PEDPRSF.N REVISION
Statsautoriseret Rcvisionsaktteselskab
(‘VR-j’. $24S22g

jcnacr
StarÇautonserct revisor
mne29368
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lJoiedaktjvlteter
I henhold til forbundets vedtæier er det kredsens ansvar, inden for sit geogiafiske mrådc, at
sikre varetaelsen af de kollektive og individucllc intcrcsser for medlemmer hjerumeimrende i
kred’en herunder også and4lse af lokale afla ocrenskomstcr og anden fonaltrimg af
forbtmdct overenskomst.

Kredsen har heninder også ansvar fir varetagcl5cn at mtctesser over for regionale
arbejdsgivere enten delt mcd andre kredse i regionen eller eneaitvar.

lntc,rcrssevaretagclscn omfatter alle forhold baseret på ove eroikomstet og aftaler,
profeioisrelateredv interescr og interesser i 1.irhold til samarbejdet med
Sueialpadagogenies Landsdakkcndc Arbejdsløshedskasse.

Kxedaen har desuden ansvar for at medvirke i forbundets politiske og administrative
opgaveløsnin på de områder, hvor hovedbestyrelsen måtte beslutte det.

L’diiklngcn I aktiviteter og skoaomlske forhold
t)riftsregnskahet udviser kr 9.680.009 i afholdte udgitero et overskud på kr, 132.001.
Akkumuleret overskud efter tilforscl af midlet udgør 31 dceembcr 2018 kr, 2.510,591

På baggrund af årets aktiviteter ancs resultatet fi,r Iilfredsslillcndc.

Begiveaheder efter regnskabsårets afslutning
Der er cfier regriskabsårcis afslutning ikke indtruffet begivenheder, som va.scntligt vil kunne
påvirke kredsens okonûmiske linansielle stilling.
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ANVN»T REGNSKABSPRÅKSIS

Rnhet fui Krcds Siorkhcn1iavii for 201 X er atlagt eller ah’ninddigc drilknomiske
0 prtncipjr og o’crer ernme[c med Socialpædagogernes Landsfrhunds anvendte

rcgiksprakso med torni3den tilpasmng. Regnkahet er id1ti efter samme principper som sidle
år.

m
I tid tægter
I rcgnkabct iridregns indtægter i henhold tit hovedbstrelsens hcslutninger samt meddelte
bcvIlinger og tiiskud, Kredstitskud udgor en fastlagt ande af tbrbundet.s kontingent mdhegtcr og
fishættc en gang årligt liltægter. twuderi århgt fastlagt grundtikkud, tbrddci i kredsene elte
ailIet af medlemmer. {nder hoved og noglet.iI er anl&t kredsens hlskud5gIvende iiiedlernsr.il for

Udgifter
I regnskabet mdregr.cs omkosimtiger vcdrorcnde dispositioner og akti’.ik’ter i indeværende cfler
tkdiiere regnsk4lbsperiodc, der er disj erel og godkendt kiedsbestyresen, og som k.m, cntci
direkte eller mdircklc, hc.titores tit kretlcn

lJdgitk til tosuiinger og personale omfatter løn, veiiedag. gudtgorcker samt hensat
tçreforphgtelsc tor kredsens iiiedathedere. Kredsens udgifter ‘ed harset oe Iingttds,gdorn
mv, Ko 1pcn.ere tkk’ist ved solidarisk ordning mellem kiedsene i l»buidet. tæiksudgiticr til
borselsordning og .dgiftei ved sygdom tordetes på baggrund al’ kredsens samlede lonninger.

dgiftcr til flikrh af tilhidsmausi, ved deltageRe i kredsens ak1iviteer indregnes i det ar, hvor
akti’iIctcn firder sled. Uliin:o året ndrcgnes et skko over erninu ikke modtagne opkrie’:irtger.

ln’ete,lniter og fskdvnlngr
Vd storre investeringer (over Kr. 2S OÜhi indregres i drittregiiskabct alene rcs afskrivninger.
Afskri runger fastbæggc tå baggrund af investeringernes okono 1i’kL )cvtid (5 âr).

Oerførtc ikke itneiadtc bc1hIinger og tilskud
Oscforte ikke forbragte hevitlinger, omodter beii)inger og ttskud ha mdesærende og tidligere
regnskahsperioder der ikke er anvendt ved udgangen aegnskabsperiifen.

F)c ikke wi endte hcvihhingc og tilskud kan d ponetes afkredrtvreIsui
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Hovedtal og neglc(aI

(DKK 11.000 kr)
ResuIttopg.rcIse 201S 2017
flruttoindtagter excl, renter. 9.809 9.661
Udgiflcr 9.b80 9.430
FininselIe poster, netto 3 5
Årets rcu1tt....

...... 132 236

Babnec
Akkurnuleret ovckud prirno 2 379 2.143
Årets resultat 132 23(
Akkwnuleret ovcrskud u1tini 2,511 2.379

Medrljdcre:
Valgte 3 3
Ansatte 7 8

10 ii

Medlemmer:
Antal medlcnitner 3652 3,636
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ReuItatopgørc1se
£rrodn i i.ZO1S 31.12-2018

i:(r\ FFT’.hRS&.N [,V(\T
.‘.‘‘r’atr1 . )-:ijT’r*.

-7-

TI4t hIb.1d

Krcd’s’tIIçkLId ordiniii
0nxdtk1w1
Sær1t iiIkud

tater (1 tl.Jwd i alt

7.871.(*)0
64*0(X)
443.760
*46.650

2.600

9.812.011)

202.784
24.545

51)2 *04
64

17 786
15.223

291.484

I .054.689

7.803.00() 7.889
648.000 640
441.250 442
710000 690

4.000 5
9.64)6.2541 9 666

177000
35.000

973.000
(I

I I 8.00(1

55 000
441,250

1.799.250

10*
29

594
0

28
52

141

Q3

lhktc øg lokaicudgilki 653.935
Knkrdnfl I 293.897

Kntrilnft 1I 1.01I 723

671 flOt) 595
295000 319

0 tI
966.{NX) 922

t.oimingr 6.788,632 6.763.000 6.707

__________

1*5.941 20.000 65
1nningrm.v. 6974.579 6.7.000 6.772

Ud8tft alt .6*0(109 Ih 405.250
9,43))

Axei raizkit 111.001

Akkumalerat eVr!kUd Uhimo 2018 &dt 2018 Uhmio 2017

) l)i riçrr uhimo im atikrtr,incr p& 157.177 kr.

Rntk’abBdct 2011
I ‘ L’

I i.n og an3ttdattI0k1
Ard,Iadfirtinht i rit
TR mdef mv.

dntcI
lnfuiivtrcmhd
Pwjcktr

I’ighgt nmr*d i alt

GcncraIfortaniIm 14* 19’ 05.001) 70
Krdshtvkv iig pohtilk kdk 170.334 193.000 216
tJdval I 2 725 1*5.1».) 188
Samrtijde an&e oratii-r $15.017 .4 1810 *1
Rprsnta’;m og ikku1 31.236 85.188) 43
McdlstivW(t , 80.51 I - 295(8)0 179

ornr& i ah 649.018 947 (8K) 783

116

().‘crfpri pruno 2 37* 94) 2.378.590 2.143
j’tjiruhat 132001 -*89.000 236
Akkumiilrrrt overakud uhlmo 2.IO.591 1.489.90 2.379
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BILAG 6 HOVEDFORBUNDETS VIRKE VED FORBUNDSFORMAND BENNY
0
ø
m ANDERSEN

m Tak.

Tak fordi jeg har fået lov til at komme her og mødes med jer i dag på jeres
generalforsamling.

Det er dejligt at være her.

Og det er dejligt for mig at komme ud i landet og høre, hvad der rører sig. Høre,
hvad I er optaget af Høre, hvor skoene trykker og få en masse gode input til vores
politiske arbejde.

For de input har vi brug for!

Når vi går til møder på Christiansborg eller med andre organisationer, så er vores
mødemapper fyldte med alle de historier, I fortæller os. Alle de eksempler fra
jeres hverdag, som vi skal ændre på. Når I støder på absurde regler eller ser noget,
der ikke hænger sammen, når I er på arbejde —ja så er jeg lutter øre.

For det, I siger, dét er vigtigt! Og vi kan sammen omsætte det til noget meget,
meget vigtigt, når vi bruger det i vores politiske arbejde; nemlig bedre forhold for
landets socialpædagoger. Og bedre forhold for jer, giver mere faglighed — og det
kommer alle landets udsatte til gavn.

Derfor spurgte vi også jer og alle andre medlemmer - da der var valgkamp - om I
ville med til at arbejdefor mere fokus på socialpolitik.

Og det ville I.

På meget kort tid væltede ind med jeres historier om at være socialpædagoger. Det
var både hjerteskærende, barskt og meget ærligt. Og dét hjerteblod kunne
politikerne forstå! Vores kampagne socialpolitik.nu blev bemærket, kan jeg godt
fortælle!

Om det decideret var derfor, at vi fik en ny regering, er jeg ikke helt sikker på ©
MEN det gjorde vi.

Og nu er spørgsmålet så, om vi så også får en socialpolitik. . . .jeg kan sige, at VI
gør i hvert fald, hvad vi kan.
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Vi gad ikke vente på, at politikerne kom i gang. Så vi startede. Vi skrev selv et
socialpolitisk udspil. Vi skrev, at vi gerne vil have, at politikerne sætter sig i
spidsen for en visionær og langsigtet socialpolitik til gavn for dem, der har
allermest brug for det. Vi efterlyste vilje til at tænke langt og mod til lave sociale
investeringer. Vi mener, at det er klog socialpolitik at investere på en måde, der
sikrer, at alle mennesker kommer i spil og får mulighed for at bidrage til
fællesskabet.

Vi har lanceret i alt otte pejlemærker, som vi mener, er det, der skal arbejdes med.
Bl.a.

• Kvaliteten i de sociale tilbud skal styrkes
• Opspecialicering — ikke afspecialisering

• Forebyggelse og tidlig indsats

Og man må sige, at vi er kommet godt fra land. Vi mærker tydeligt, at politikerne
er trukket i arbejdstøjet, og der er min oplevelse fra alle de møder, vi allerede har
nået at holde med politikerne, at der er gode takter ©

Så nu skruer vi op.

Vi holdt fx Socialpolitisk Topmøde i slutningen af august. Jeg ville virkelig
ønske, at I alle kunne have været der. Jeg ville ønske, I kunne have oplevet den
lydhørhed, der var fra politikerne. Og der var bred enighed om bl.a, at det
specialiserede socialområde skal prioriteres. DET SKAL DET

Vi har også skruet op for snakken om pædagoguddannelsen. Vi nøjes ikke med at
snakke. Vi har lavet undersøgelse blandt lederne, og den var tydelig. Meget
tydelig. Mere end 96 procent af lederne svarede, at de oplever, at der er områder,
hvor socialpædagogiske personale ikke har tilstrækkelig viden og/eller
kompetencer. Det SKAL vi have ændret på. Og vi er altså ikke de eneste, der
synes, at vi skal have en bedre uddannelse. Blandt andre er DH, Sind, LOS og
Bedre Psykiatri helt enige med os i, at vi - i den bedste af alle verdener - skal have
en egen uddannelse.

Og jeg kan jo ikke tale fremtid uden at nævne vores allesammens barn;
medlemsprojektet “Vi er Socialpædagogerne”. Det går sÅ godt. Vi er som
forbund blevet klogere på, hvordan vi får engageret de medlemmer, der har lyst til
at være aktive i Socialpædagogerne. Og vi/I er i fuld gang med at udvikle og
afprøve forskellige indsatser, så vi finder ud af, hvordan vi øger værdien af et
medlemskab hos Socialpædagogerne.

Med dé ord vil jeg overlade talerstolen. Tak fordi jeg måtte komme.
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BILAG 7 KREDsBEsTYREL5EN5 FREMTIDIGE ARBEJDE

Det er en helt afgørende opgave at sikre, at overenskomster overholdes og udvikles i forhold til
det som er aftalt.

Derfor er arbejdet omkring overenskomster et helt centralt tema, for både det politiske og det
sagsbehandlende arbejde i kredsen.

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

Dialog med den enkelte kommune om at indføre ny vederlagsmodel for familieplejere, og i øvrigt

at skabe tilfredsstillende og attraktive arbejdsforhold for familieplejere.

Fastholde og understøtte samarbejdet med tegnsprogstolkene for at sikre, at de får den

nødvendige og relevante støtte til de særlige udfordringer på deres arbejdsområde.

Dirigenter hører om der er bemærkninger til fremtidigt arbejde

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 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 at kunne beskrive socialpædagogers
rolle på det sociale område.

Men vi skal også være parat til at sige fra, når opgaven ikke længere har et socialpædagogisk

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

Det bliver en del af den nye bestyrelses opgave, for alvor, at få sat gang i aktiviteter, som kan give
os erfaringer med hvilke forventninger og ønsker medlemmerne i Storkøbenhavn har til os som

fagforening.

Derfor bliver medlemsprojektet “Vi er socialpædagogerne”, 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.

Fokus på resultaterne fra den store arbejdsmiljøundersøgelse, som over de næste 3 år skal

bruges til at få sat et fornyet fokus på arbejdsmiljø.

Forløbsundersøgelse, hvor nye deltagere kan melde sig ind på projektet, når vi sender

spørgeskemaet for 2. år ud til alle medlemmer i kredsen i 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.

Herudover er der alt det andet som konferencer, temamØder og andre forskelligrettede
medlemsaktiviteter, netværk for mellemledere, organiseringsarbejde, opfølgning på
medlemsundersøgelsen, A-kasse projekt, arbejdspladsbesøg og faglig værktøjskasse, samt
socialpolitiske vagthunde.
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