
 

Referat fra årsmøde i ledersektionen torsdag d. 23. marts 2017 i Herlev Medborgerhus 

 

Velkommen 

Ledersektionsformand Mie Karleby bød velkommen og kredsformand Lars Petersen orienterede om kredsens 

lederprojekt, hvor tanken er, at kredsen kommer ud på kommunegruppemøder i de forskellige kommuner med oplæg 

fra ekstern konsulent om ”ledelse opad” og fokus på lederløn og OK-18. Arbejdsmiljøundersøgelsen for 

socialpædagoger bliver gentaget og det forlyder, at den bliver lidt mere positiv i forhold til sidste undersøgelse, hvor 

en 3. del oplevede vold på arbejdspladsen.  

Kredsen arbejder med værktøjskassen, ”den socialpædagogiske faglighed” og vil gerne invitere sig ud på 

arbejdspladserne for at gennemgå denne. Dels for at sætte gang i noget arbejde, dels for at blive klogere på, hvordan 

der arbejdes med dette ude på de enkelte arbejdspladser. Lars Petersen opfordrer i den forbindelse lederne til at 

invitere kredsen ud.  Mie Karleby gjorde opmærksom på, at Socialtilsynet efterspørger dokumentation af den 

socialpædagogiske indsats i forhold til andre faggrupper på arbejdspladsen.  

 

Nye datoer for arrangementer i SL:  

Den 13. september 2017 Kredsens generalforsamling i Herlev Medborgerhus. Tidligere meldt ud som den 11. okt.  

Den 2. oktober 2017 Socialpædagogernes Dag i Herlev Medborgerhus, hvor formiddagen bliver med forsker Jacob 

Thorfing fra RUC, der bl.a. vil tale om samskabelse. 

Den 28. og 29. september 2017 holdes Landslederkonference i Odense. 

 

 

 

Socialdemokratiets socialpolitiske ordfører, Pernille Rosenkrantz-Theill valgte at tale om 3 emner;  

New Public Management, Strukturreformen og Satspulje og social investering. 

 

New Public Management: Bureaukrati er ikke kun dokumentation. Men arbejdspladsen er underlagt mange lag, 

startende med staten, kommunen, div. ledelseslag. Djøf’erne ved meget om dokumentationsmetoder, men ikke reelt, 

hvad der skal måles på og styres efter. De kan ikke lede den offentlige sektor. De har ikke fagligheden. Det ved kun de 

medarbejdere, der arbejder med borgerne i dagligdagen.    

 

Indenfor det socialpædagogiske område, hvor vi har brug for stabilitet og at medarbejdere kan fejre 30 års jubilæum, 

vælger regeringen at sende arbejdet i udbud. 16 kommuner på Sjælland sender aktuelt arbejdet på det 

socialpædagogiske område i udbud. Hver 4. år risikerer sårbare borgere at få nye medarbejdere at forholde sig til.   

 

Hvor skal vi hen? 

Pernille Rosenkrantz-Theill opfordrede socialpædagogerne til at blande sig i den offentlige debat for at sikre, at 

strukturdebatten går i den rigtige retning. Det har ikke været løsningen at kommunerne har overtaget området, da 

”kundegrundlaget” er for småt i de enkelte kommuner og kommunerne vil ikke købe pladser hos hinanden. Hun ser 

løsningen ligger i en fælles finansiering mellem kommunerne og regionerne eller rene regionale tilbud.  Hun ønsker 

højere grad af specialisering. Ser ikke hensigtserklæringer, som f.eks. Handicapkonventionen som løsningen, men vil 

gerne have jordnære mål, hvor effekten kan måles.  

 

 

 



 

Satspulje  

Nu har finansministeriet besluttet, at nu skal man søge satspuljemidler for 1 år ad gangen i stedet for som hidtil 3 år 

ad gangen. Soc.dem. ønsker ikke denne aftale om projektstyring, grundet det relationelle arbejde, der skal foregå ude 

på inst. hvor man så skal fyre folk så snart de er ansat. Løsningen er at lægge de driftsorienterede tilbud fast til drift og 

sikre satspuljemidler går til udviklingsprojekter. Altså en udviklingspulje og der skal satser på sociale investeringer. 

En social investering går ud på fremrykke ressourcerne til f.eks. arbejde ude i familierne, at kunne bryde den sociale 

arv og at klæde forældre bedre på for at kunne magte forældreopgaven. Afkastet bliver bedre, besparelserne 

fremadrettet bliver større og kan bruges til nye investeringer. Den socialøkonomiske model. Der skal dog foregå en 

ordentlig screening forinden for at sortere. Der blev en snak om hvorvidt politikken skal styres af værdier eller af 

økonomi.  

 

Pernille sluttede af med at opfordre lederne til at blande sig mere i debatten om, hvilken vej, vi skal gå. Uden at være 

nervøse for ikke at være loyale overfor beslutningerne. Der mangler fagstemmer i debatten!  

 

Herefter gik vi over til  

Generalforsamling 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Beretning 

3. Indkomne forslag 

4. Fremtidigt arbejde 

5. Valg af bestyrelse for en 2-årig periode 

6. Eventuelt 

 

Ad. 1 Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen foreslog Lars Petersen som dirigent og Dorte Nederskov som referent. Forsamlingen tilsluttede sig 

forslaget. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt. 

 

Ad. 2 og 4 Beretning og fremtidigt arbejde  

Punkterne blev slået sammen. Mie Karleby aflagde beretning. Mie præsenterede bestyrelsen og fortalte om initiativet 

til åbne bestyrelsesmøder i ledersektionsbestyrelsen. Der har været afholdt 2 åbne møder, men der kom ingen ud 

over bestyrelsen. Bestyrelsen arbejder med 2 temaer: Socialpolitik og fagpolitik. Bestyrelsen ønsker fortsat en 

professionsfaglig ledelse ude på institutionerne. Lederne skal argumentere med Djøf’erne i forvaltningerne, så der 

findes faglige forsvarlige løsninger og ikke kun tænkes i økonomiske rationaler. Lederne skal blive bedre til at tale om 

”pædagogiske regneark”, som Vivi Lauritzen tidligere har talt om.  

 

Ledernes arbejdsmiljø er et tema, der både drøftes lokalt og nationalt i SL. Organisationsændringer, 

sammenlægninger og centerdannelser rammer lederne i disse år. Team arbejdsliv er hyret for at undersøge ledernes 

arbejdsmiljø. Den første interviewundersøgelse viser stor tilfredshed blandt lederne. Men det er kun et lille frivilligt 

udvalg af lederne, der har deltaget i denne. Undersøgelsen vil blive bredt ud til alle lederne i SL. Vil blive udbredt på 

Landslederkonferencen i september måned.  

 

Mie nævnte Lederplatformen i SL. Her får lederne nyhedsbreve og bladet Offentlig Ledelse og Benny Andersen har 

opfordret lederne til at komme frem i disse medier. 



 

Muligheder for kompetenceudvikling og løn bliver temaerne for OK18. 

 

Mie orienterede om, at den regionale lederkonference blev afholdt 1. december 2016 i samarbejde med kredsen i 

Nordsjælland. Der var god tilslutning og det var en spændende dag med oplæg fra Svend Brinkmann og Henning 

Jørgensen. 

 

Fremtidigt arbejde i ledersektionen bliver kommunegruppemøder og Mie opfordrer lederne til at tage godt imod 

tiltaget, ligesom en opfordring til en invitation til dialog om Den faglige værktøjskasse på arbejdspladsen. 

 

Bestyrelsen ønsker ligeledes at der skal arbejdes mere strategisk med MED repræsentanter på 

sektor/forvaltningsniveau.  

 

Input til fremtidigt arbejde: 

Peter Abel opfordrer til at sælge møderne lidt anderledes og gentænke ideen. At invitere ind i en fiasko, virker ikke.  

 

Maja Rongen Jensen, Camillehusene. Ting tager tid at implementere og opfordrer til at fortsætte med åbne 

bestyrelsesmøder, men måske med selvstændig mailindkaldelse. Det kan også handle om fagpolitik. Lederne går til 

mange forskellige ting, men hvor er det, der bliver talt fagpolitisk. I hendes netværk sidder hun alene med sin 

faglighed. SL skal tale socialfaglig ledelse mere op.  

Kommende emne kunne handle om, hvor store steder er det, vi som socialpædagogisk ledelse skal lede? og SL skal gå 

mere ind i den kommunale drøftelse med lederne. 

Et emne kunne også være kvindefag og kvindeledelse. Skal vi måske have Stine Bosse eller en anden til at tale om 

kvindelig ledelse? Det er ikke et 8-16 job at være leder. Det koster noget at være leder.  

 

Lars Nielsen, Hulegården. Opfordrer til at kikke på, hvilke værdier, vi skal forfølge. Hvilket menneskesyn har vi? Her 

spiller lederne en central rolle. Synes ikke, at SL er synlig på dette felt. Det er vigtigt at have en positiv tilgang.  

Hvis Hulegården skal overleve, så skal der ske en sammenlægning. Kunne være et emne til kommende drøftelse i et 

åbent bestyrelsesmøde. 

 

Lars Petersen stillede spørgsmålene: ”Kræver det en ekstern oplægsholder for at møde på til de åbne 

bestyrelsesmøder? Hvor meget vil I politisk og personligt investere i at møde op på Hejrevej?” 

 

Dorthe Kyster Olsen, Bofællesskabet Rødovre. Det er ikke et fravalg, men et manglende tilvalg. Opfordrer til at 

synliggøre indbydelserne lidt mere.  

 

Beretningen blev godkendt.     

 

Ad. 3 Indkomne forslag 

Lars Petersen omdelte en redaktionel omskrivning af vedtægterne for Socialpædagogerne Storkøbenhavns sektion for 

ledere og mellemleder, grundet ændring i forhold til valg til bestyrelse og ændring i forhold til de centrale vedtægter 

for ledersektionen.  

 

Vedtægterne blev vedtaget. 

 

 

 



  

Ad. 5 Valg af bestyrelse 

Hele bestyrelsen er på valg hvert 2. år. Mie Karleby, Carsten Fender, Flemming Klein, Helle Ingemann, Lars Nielsen 

genopstiller og blev valgt.  Peter Abel og Maria Zangenberg er fratrådt og Tina Pensdorf og Yvonne Johansen 

genopstillede ikke. Af vedtægterne fremgår, at der kan være mellem 6-9 medlemmer i bestyrelsen. 

 

Betina Funch Rasmussen, leder af Social/handicapafdelingen i Ishøj kommune stillede op til bestyrelsen og blev valgt.  

Helen Gregory, leder af Alexanderkollegiet stillede op til bestyrelsen med fuldmagt, da hun ikke var til stede og blev 

valgt. Hanne Steen, virksomhedsleder i CFD, Glostrup afd. stillede op og blev valgt. 

    

Ad. 6 Eventuelt 

Intet  

 

Efter frokost gik vi over til oplæg fra Susanne Hermann medforfatter til bogen ”Fremtidens leder – en psykologisk 

værktøjskasse”, ansat i ISS. 

Susanne Hermann konkluderede, at for at blive en god leder, må du finde autoriteten indefra, ikke kun oppefra eller 

nedefra. 

Det er blevet meget mere komplekst at være leder i dag, grundet mange interessenter rundt omkring lederfunktionen, 

målstyring, evaluering m.v. 

Hun talte om de 6 grundfølelser: sadness, disgust, anger, surprise, fear og happiness. Arbejdspladsen ønsker 

happiness, men alle 6 følelser er i spil. Vi skal være hele mennesker og skal kunne rumme alle følelser også hos 

medarbejderne. Vigtigt at kunne møde følelser med anerkendelse. Man kan ikke skille arbejdsliv og privatliv 

fuldstændigt, men privatliv skal ikke fylde for meget på arbejdspladsen. Fokus på kerneopgaven. 

Susanne Hermann præsenterede os for Tilknytningsteorien v/John Bowlby 1907-1990 og Mary Ainsworth 1913-1999.  

Måden, vi agerer på udspringer af forskellige tilknytningsmønstre som børn. Jo højere op i ledelseslagene, man ser, jo 

mere utrygt/afvisende tilknyttet som børn. De er meget resultatsøgende og ser ikke andres følelser og behov.  

Susanne Hermann talte om, at det er en styrke, at have en mentaliseringsevne, der rækker ud over empatien. At 

kunne skille sig selv fra de behov, man som leder møder hos medarbejderne.  

Fif til lederne om at spørge kort ind til familieforholdet, når man har ansættelsessamtaler. 

Indre Dæmoner – angsten for ikke at slå til. Vi har alle dæmoner vi kæmper med. Kan også give et godt drive til at 

komme videre. Tilknytningsmønstre er klæbrige og seje. Forsvarsmekanismerne kan man arbejde med ved at være 

opmærksom på det. Mie Karleby tilføjede, at det kan være interessant at se, hvem der er mest pausestærke under et 

møde og hvem der er utilpas med det. 

Susanne Hermann kom også ind på Projektiv identifikation - at overtage andres følelser. Det er godt at blive bevidst 

om mekanismen og skille sig selv fra andres følelser samtidig med at kunne rumme følelserne. Vigtigt også at have en 

ventil og holde fast i egne værdier. 

Lars Petersen sluttede dagen af med at oplyse, at Steen Hildebrandt kommer den 1. juni 2017 til Trio-mødet. 

Indbydelse kommer senere.  

Referent: Dorte Nederskov 

 


