
MASTERPLAN 2016 
7. februar 2016 

Bestyrelsens vision / værdigrundlag for arbejdet i 2016 tager udgangspunkt i den formulerede mission, centralt besluttede 

indsatsområder og projekter i SLC, samt det fremtidige arbejde vedtaget på kredsens generalforsamling. 

 

 

Indsatsområde Medlem TR/AMR/MED Lederne Fag & 

fagpolitik 

Politik Organisation 

Socialpædagogerne 

i Fremtiden 

 

 

I samarbejde med 

ACTANT 

udarbejdes 

materialer som 

kan benyttes lokalt 

i dialog om 

socialpædagogisk 

faglighed. 

 

Der afsættes 

økonomi til at 

arbejde med lokal 

synlighed. 

Der skal udpeges 

en række lokale 

fagligheds-

ambassadører, 

som skal virke som 

bindeled mellem 

kreds og de lokale 

arbejdspladser. 

 

Der frikøbes 160 

timer frem til 

arbejdsmiljø-messe 

den 25/5, med 

henblik på at 

organisere lokal 

intro og 

møderække for 

AMR samt skabe 

rammer for 

netværksdannelse 

blandt AMR’erne. 

Derudover ekstern 

konsulent bistand i 

forhold til indhold 

på temamøder. 

Ledersektionen 

inddrages i 

arbejdet omkring 

faglighed mhp. 

at sikre ”fælles 

fodslaw” og 

adgang til 

arbejds-

pladserne. 

Social-

pædagogikkens 

positionering 

som 

selvstændig 

faglighed og i 

forhold til det 

tværfaglige 

samarbejde. 

 

Fokus på nye 

jobområder 

Strategisk 

kortlægning i 

hver 

kommune, 

som sikrer 

præcise 

nedslag i 

forhold til de 

ting der 

arbejdes med 

i den enkelte 

kommune. 

 

Der skal 

arbejdes med 

synlighed og 

dialog i alle 

kommuner, 

region mm. 

Under 

bestyrelsen 

nedsættes 

udvalg: ”SPIF 

Fighters” som 

er tovholder 

på alle 

initiativer 

omkring 

Social-

pædagogerne 

i fremtiden.  

 

Bestyrelsen 

drøfter på alle 

årets møder 

fremdriften i 

SPIF. 



Faglighed  

 

 

 

Inddragelse på 

arbejdsplads 

niveau 

Fokus på: 

Soc. pæd faglighed 

Kerneopgaven 

Tværfaglighed 

 

I MED regi skabe 

kendskab til soc. 

pæd. faglighed i 

sammenhæng til 

rammebetingelser. 

 

Uddannelse af 

”Fagligheds- 

ambassadører”. 

 Uddannelse af 

”Fagligheds-

ambassadører”. 

Synlighed og 

oplysning om 

den social-

pædagogiske 

kerneopgave 

overfor 

politikere og 

forvaltninger. 

 

Arbejdsmiljø 

 

 

 

 Fokus på TRIO 

samarbejde. 

 

Varige tiltag 

overfor AMR, som 

skal gøres 

nærværende og 

operationelle.  

”Arbejdsmiljø og 

tillid” skal 

udbredes. 

Afdækning af AMR 

gruppen og 

kortlægning af 

AMR vilkår i 

kommunerne. 

 

 

 

 

Udvalg for MED 

repræsentanter 

genetableres. 

 

 

Fokus på TRIO 

samarbejde. 

   



 

 

 

 

 

Organisering 

 

 

 

Kampagne SLC 

 

Fokus på statens 

område. 

Kampagnen  

Kick-startes i uge 4 

på 2 kreds TR 

møder 

Kampagne Synlighed på 

UCC – i 

samarbejde 

med både 

BUPL, LFS og 

PLS 

 Arbejde med 

anbefalinger i  

MSI 

undersøgelsen 

Den danske model 

 

 

 

Deltagelse i 1. maj Implementering af 

den nye 

Arbejdstidsaftale 

Implementering 

af den nye 

Arbejdstidsaftale 

 Fokus på 

Social 

dumping 

 

Nye 

overenskomst

områder 

OK – 

kampagnen 

 

 

Nye 

overenskomst 

områder 

Styring- og 

udvikling i 

kommuner og 

region 

      

 

Samarbejde på 

tværs 

    LO 

Hovedstaden 

LO/FTF 

 

Broen til 

fremtiden 

 

 

Andre ting og 

tema’er 

 

 

 

     SL Kongres 

november 

2016 

 

 



 

ÅRSPLAN 
 

 

 

 Medlem TR/AMR/MED Ledere Fag & 

fagpolitik 

Politik Organisation 

Januar 

 

 

6. Møde med 

familieplejeudvalg 

 

Organiserings- 

kampagne uge 4 

og 5 

TR møder 26. 

og 28. 

 

Planlægning af 

AMR intro og 

temamøder for 

AMR 

19. 

lederbestyrelses- 

møde 

 Planlægning af 

strategisk 

kommunikation 

og dialog med 

kommunerne i 

FU regi. 

5. Bestyrelsesmøde 

 

29. Delegation og 

nytårskur 

Februar 

 

 

Organisering 

 

Projekt Faglig 

Registrering af 

AMR 

 

Udvikling af 

møder for MED 

repræsentanter  

 

 Fokus på 

faglighed 

 22. 

Bestyrelsesmøde 

Marts 

 

 

 

 

 

 

 

 Registrering af 

AMR 

31. 

Lederbestyrelsen 

  16. LO 

Repræsentantskabs- 

møde. 

 

 

17. 

Bestyrelsesmøde 

April 

 

 

13. 

Efterlønsmøde 

7. + 11.  

TR møder 

    



Maj 

 

 

 

1. maj hos LFS 

og i Fælledparken 

25. Arb. miljø 

messe i Herning 

19. Årsmøde i 

ledersektionen 

  10. 

Bestyrelsesmøde 

Juni 

 

 

 2. ½ årsmøde 

TR/AMR/Leder 

 

8. SLC MED 

temadag 

   15. 

Bestyrelsesmøde 

Juli 

 

 

      

August 

 

 

      

September 

 

 

 

 1. + 5.  

TR møder 

 

 

14. 

Lederbestyrelsen 

  8. Bestyrelses- og 

delegationsmøde  

 

28. 

Generalforsamling 

Oktober 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

Social-

pædagogernes 

Dag 

 

31. 

Efterlønsmøde 

25. + 27. 

TR møder 

   10. Bestyrelses- og 

delegationsmøde 

November 

 

 

 

 

 2. SLC MED 

temadag 

 

 

29. ½ årsmøde 

TR/AMR/Leder 

21. 

Lederbestyrelsen 

  8. delegationsmøde 

 

 

 

15. – 17. 

Kongres (evt. fra 



14. om aftenen) 

 

23. LO Rep. møde 

December 

 

 

3. Juletræsfest  1. Regional 

lederkonference 

  5. Bestyrelsesmøde 

 

 

 

 


