
Referat fra årsmøde i ledersektionen i Kreds Storkøbenhavn torsdag den 19. maj 2016    
 
Formiddagens program bød på oplæg fra Formanden for socialpolitisk forening Knud Aarup, som holdt et 
inspirerende og yders interessant foredrag omkring den danske velfærdsudvikling. Uden på nogen måde at 
være parti politisk lykkedes det Knud Aarup at sætte en skarp lup ned over det velfærdssamfund som vi 
som socialpædagoger agerer i. Knud Aarup beskæftigede sig mest med de 20% danskere der ikke oplever 
fremgang i velfærd og livskvalitet og som på mange områder er den socialpædagogiske kernebruger.  
Knud Aarup dokumenterede hvordan uligheden er blevet større, særligt siden firserne.  
 
Efter Knuds oplæg blev det officielle års møde afholdt.  
 
Formalia 
Formanden for ledersektionen Vivi Lauritsen byder velkommen til de ca. 35 fremmødte, hvorefter 
Kredsformand Lars Petersen tager over som dirigent for årsmødet.  
 
Beretning og fremtidigt arbejde 
Lars giver ordet tilbage til Vivi, der fremfører ledersektionens årsberetning.  
Fra salen blev stillet refleksive spørgsmål omkring den pædagogiske funktion på en pædagogisk arbejdes 
plads i Ballerup. Der blev debatteret ledelses kompetencer i forhold til det pres den moderne 
socialpædagogiske leder står i. Der blev debatteret ytringsfrihed i en kommunal politisk organisation, hvor 
der er ledere der oplever ytringsfriheden begrænset så meget, at de risikerer afsked ved kritik.  
 
Valg til ledersektionsbestyrelsen 
Grundet Vivi Lauritsen nye stilling som forvaltnings chef, kan Vivi ifølge vedtægterne for 
Landsledersektionen ikke længere være en del af ledersektionen. Vivi træder derfor ud af bestyrelsen. 
Maria Zangenberg har grundet personlige forhold valgt at udtræde af ledersektionsbestyrelsen.  
 
På valg til bestyrelsen var Lars Nielsen, Carsten Fender og Peter Abel Gjaldbæk – Alle tre blev genvalgt. 
 
Flemming M. Klein, leder på Ishøjgård og Mie Karleby, forstander på Kamager stillede op til de 2 ledige 
pladser. Begge blev enstemmigt valgt  
 
Efter en god frokost, holdte lektor på CBS Michael Pedersen oplæg omkring ledelse gennem kerneopgaven. 
Michael holdt et til tider inspirerende oplæg, som gav anledning til flere refleksioner og spørgsmål fra salen.  
 
Referent: Peter Abel Gjaldbæk  
 


