
 
Nyhedsbrev januar 2016:  
 
Kære alle kolleger Godt nytår - og velkommen til et nyt år i arbejdsfællesskabets 

tjeneste.  
 

FÆLLESSKAB MED ANDRE LEDERE AF DET SOCIALPÆDAGOGISKE FAG OG 
FAGLIGHEDER 

 
Ved årsmødet i 2015 besluttede vi, at en del af det fremtidige arbejde skulle være 
funderet på, at hvert møde blev sit eget og at vi skulle holde åbne møder, hvor alle 

skulle kunne komme og bidrage. Som tema for debatten på bestyrelsesmødet den 19. 
januar stillede vi hinanden spørgsmålet?  

 
Hvorfor sidder vi egentlig hver især i bestyrelsen – hvad er vi drevet af?  
Og hvorfor har vi alle sagt: 

 
”ja, jeg vil gerne bruge nogle eftermiddage på at sidde i bestyrelsen i ledersektionen i 

SL Storkøbenhavn” 
 
Med udgangspunkt i et kort oplæg om ”The golden circle” af Simon Sinek arbejdede vi 

os frem, og her er nogle af de svar vi fandt og hvorfor overskriften på dette indlæg 
ser ud som det gør.  

Vi brugte cirklen til at fastholde os i at blive i idéerne, visionerne og meningen.  
 

THE GOLDEN CIRCLE 

             
 
Mange af årsagerne til vores engagement skal findes i f. eks. lange familiære og 

ideologiske traditioner, rettigheder og pligter, faglighed og socialpolitik, lyst til 
indflydelse og til at præge beslutninger osv. Det betyder:  

 
 Vi ved hvordan vi organiserer og agerer i fællesskaber og om hvad. 
 Men ved vi hvorfor?  

 
Derfor blev ”noget med FÆLLESSKAB” overskriften. Med den overskrift taler vi os lige 

ind i hjertekuglen på socialt arbejde. Fællesskab er en stærk bærende kraft og en 
fuldstændig nødvendighed for et godt liv, - et godt arbejdsliv. Mange ledere taler om 
at sidde på ensomme poster, med stort fagligt og medarbejdermæssigt ansvar og en 

forventning om altid at være robust og være der for andet og andre. 
 

WHY 

HOW  

WHAT 



Det skal der styrke og fællesskaber til for at kunne mestre. Verne Pedersen, 
næstformand i Socialpædagogerne, skriver i kommentaren i det seneste nummer af 

Socialpædagogen om fællesskaber for tillidsrepræsentanter – fællesskaber på 
arbejdspladsen.  
 

Jeg og vi i ledersektionen taler om fællesskaber for ledere! 
 

I ledersektionen er det vores oplevelse at vi får ”styrken til at være noget for andre” – 
for hinanden i alle vores forskellige lederroller og på vores mange forskellige 
lederniveauer.  

DERFOR…. 
 

FÆLLESSKAB MED ANDRE LEDERE AF DET SOCIALPÆDAGOGISKE FAG OG 
FAGLIGHEDER 
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