
Rita Slangerup 

Jeg genopstiller til posten som faglig sekretær og til posten i HB. 

Jeg er 42 år, er gift og har 2 dejlige drenge på 12 og 18 år. Jeg er uddannet socialpædagog og 

har været faglig sekretær i 4 år. Jeg har altid haft interesse for politik og det fagpolitiske 

arbejde, hvilket ikke er blevet mindre i mit arbejde som fuldtids fagpolitikker.  

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 men også fokus 

på forebyggelse  

• Synliggørelse af den socialpædagogiske faglighed  

• Fokus på ligeløn og rekrutteringsvanskeligheder 

I efteråret 2020 fik vi bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. En bekendtgørelse som kan 

være en hjælp til det daglige arbejde ift. arbejdsmiljøproblemstillinger. Arbejdet med 

arbejdsmiljøproblematikker tager tid, men med bekendtgørelsen har vi fået et godt redskab vi 

kan tage frem når det bliver svært. Ligeledes kan denne bruges i forebyggende tiltag og dette 

vil jeg rigtig gerne arbejde videre med.  

Vi ser desværre i øjeblikket en stigende mangel på socialpædagoger. Hvis tendensen 

fortsætter, får vi et samfundsmæssigt problem. Vi bliver nødt til at sætte fokus på uddannelse, 

faglighed og vilkår i arbejdet som socialpædagog. Vilkår som både omhandler arbejdsmiljø og 

faglighed, men også ligelønsproblematikken der er et levn fra tjenestemandsreformen fra 

1969. 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 blive ved med at synliggøre og tale den socialpædagogiske faglighed op. Corona 

viste med al tydelighed, at det socialpædagogiske område løser en samfundskritisk funktion. 

Der er brug for socialpædagoger og deres kompetencer og vi skal blive ved med at tale om 

socialpædagogikken som en væsentlig del af et velfungerende velfærdssamfund. 

Som en del af HB, er jeg med til at påvirke beslutningerne på højeste niveau. Kredsbestyrelsen 

har ofte holdninger til hvordan strategier og det politiske arbejdet skal udføres. Ved at være en 

del af HB, har jeg mulighed for at være repræsentant for kredsens synspunkter og få 

indflydelse på det overordnede arbejde i Socialpædagogerne. Jeg har større indsigt i det 

politiske arbejde og muligheden for 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.  

 


