
MASTERPLAN 2017 
 

Bestyrelsens vision / værdigrundlag for arbejdet i 2017 tager udgangspunkt i den formulerede mission, centralt besluttede 

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

 

Farvekoder: færdig – under udførelse – ikke påbegyndt  

Indsatsområder og opgaver konkretiseres i forhold til ansvarsperson og deadlines.  

Indsatsområde Medlem TR/AMR/MED Lederne Fag & fagpolitik Politik Organisation 

Socialpædagogerne 

i Fremtiden 

 

 

Synlighed: 

Socialpædagogik 

på mange måder 

”det at ville noget 

med nogle”. 

Hvordan kan vi 

bruge 

socialpædagogik 

på andre måder og 

vise det (”hvad er 

en 

socialpædagog”). 

Filmprojekt.  

Ansvar: Rita, 

Marlene og Morten 

 

Der skal plan-

lægges temadage 

/ kurser – bl.a. 

med fokus på 

god  

dokumentation. 

Ansvar: 

Bestyrelsen / FU 

Fagligheds 

værktøjskassen 

skal udbredes på 

arbejdspladser og 

TR/AMR skal spille 

en aktiv rolle 

omkring dette. 

 

Værktøjskassens 

del II skal bringes i 

anvendelse i 

FTR/MED gruppen 

og der skal 

oparbejdes katalog 

over gode bud på 

kommunikation. 

 

Med udgangspunkt 

i kongressens 

beslutningspapir 

skal vision og 

indsatsområder 

præsenteres for 

tillidsvalgte. 

Ansvar: TR udvalg 

Ledersektionen 

inddrages i 

arbejdet omkring 

socialpædagoger

ne i fremtiden 

bl.a. mhp. at 

sikre adgang til 

arbejdspladserne 

for udbredelse af 

værktøjskassen. 

Ansvar: Lars P. 

 

 

 

 

 

 

 

Der arbejdes 

videre med 

udgangspunkt i 

kongrespapir. 

Ansvar: Lars P / 

Fag & Uddannelse 

 

Værkskassens del 

II bringes i 

anvendelse. 

Ansvar: Britt, 

Svend og Lars P. 

 

Nye jobarenaer 

drøftes med 

beslutningstagere. 

Ansvar: Britt, 

Svend og Lars P. 

Der skal arbejdes 

med 

analyse/overblik 

og strategi for 

handlinger i de 

enkelte 

kommuner med 

udgangspunkt i 

kongrespapiret. 

Ansvar: Britt, 

Svend og Lars P. 

 

 

 

Bestyrelsen følger 

gennem året 

arbejdet med de 

forskellige 

indsatser. 

Ansvar: FU 



Faglighed  

 

 

 

Værktøjskassen 

skal bringe i spil   

på kredsens 

arbejdspladser og 

via kursusdage på 

kredskontoret. 

Ansvar:  

SPIF Fighters 

Værktøjskassen 

gøres til et værktøj 

som TRIOen selv 

kan sætte i spil på 

arbejdspladsen. 

Ansvar:  

SPIF Fighters 

Ledersektionen 

inddrages i 

diskussioner  

omkring 

faglighed og 

opmærksomhed 

på hvilken 

uddannelsesbag-

grund 

medarbejdere 

kommer ind på 

arbejdspladsen 

med. 

Der skal være 

fokus på 

formuleringen / 

specificering af 

hvilken 

faggruppe man 

søger ved 

stillingsopslag 

med 

udgangspunkt i 

kerneopgaven. 

 

Uddannelse af 

”Fagligheds-

ambassadører”, 

med 

udgangsgangs-

punkt i faglig 

værktøjskasse. 

Synlighed 

overfor politikere 

mm. 

Værktøjskasse II 

Er det 

handlingsrettet 

redskab som 

bringes i spil. 

 

OBS kommuner 

uden FTR 

 

Arbejdsmiljø 

 

 

 

 Der skal fortsat 

organiseres intro- 

og tema 

møderække for 

AMR, med fokus på 

arbejdsmiljøtemaer 

Ansvar: Britt og 

Svend 

 

Fokus på 

ledernes 

arbejdsmiljø. 

 

Fokus på TRIO 

samarbejde. 

Ledernes fokus 

på ”forråelsen” 

og anerkendelse 

 Fokus på 

arbejdsmiljø v. 

besparelser – 

ansættelse af 

billigere 

medarbejder-

grupper og 

konsekvenser for 

fagligheden. 

 



Der skal skabes  

rammer for 

netværksdannelse 

blandt AMR’erne. 

Ansvar: Britt og 

Svend 

 

Robustheds- 

begrebet skal 

udfordres og flyttes 

væk fra individet 

og gøres til et 

arbejdsplads-

anliggende. 

 

Fokus på TRIO 

samarbejde. 

 

 

af udfordringer 

og anmeldelser. 

 

 

 

Rammeaftale om 

ressourcer og 

arbejdsvilkår 

Kommunalvalg 

 

 

 

 MED gruppen 

involveres i 

forberedelserne, 

som led i udvikling 

af samarbejder og 

koordinering med 

denne gruppe. 

Konkret projekt, 

hvor i også indgår 

opkvalificering. 

Ansvar: FU i 

samarbejde med 

ekstern konsulent. 

 

 

  Dialog og 

synlighed i alle 

kommuner og 

regionen. 

Samarbejde med 

relevante parter. 

Ansvar: FU 

Under bestyrelsen 

nedsættes udvalg 

som arbejder med 

forberedelser og 

aktiviteter 

omkring valget. 

Ansvar: Britt, 

Svend og Lars P 



Organisering 

 

 

 

   Synlighed på UCC 

– i samarbejde 

med både BUPL, 

LFS og PLS mhp. 

at sætte spot på 

socialpædagogiske 

spor og hverve de 

nyuddannede 

Ansvar: Lars P. 

Fokus på social 

dumping 

LO – hvad sker 

der der? 

Nye OK områder. 

Ansvar: Britt / 

OK udvalget 

MSI 

undersøgelsen – 

hvad er det for 

anbefalinger vi vil 

arbejdes med. 

Hvad og hvordan? 

Den danske model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     OK udvalget 

arbejder med 

forberedelse af 

OK-18 

(selvstændigt 

dokument) 

 

 

LO/FTF OK-

Kampagnen. 

Temaer gennem 

året. 

 

Fokus på nye OK 

områder. 

Styring- og 

udvikling i 

kommuner og 

region 

  Drøftelser med 

ledersektionen 

om bidrag til 

arbejdet med 

konstruktivt ”kig” 

på styringen i de 

enkelte 

kommuner 

 Tillidsambassadø

rer – hvordan 

kan vi bruge dem 

fremadrettet? 

 

Økonomi – 

effektivisering- 

og 

moderniserings 

bidrag. 

 



Fokus på 

servicerammen 

 

Følge udvikling 

omkring 

Frikommune 

forsøg 

 

 

 

 

 

 

Samarbejde på 

tværs 

    LO Hovedstaden- 

Aktiv involvering 

i LOkal udvalg 

LO/FTF 

samarbejde 

 

LOs 

overblikspapir 

over alle 

kommuner 

bringes ind i 

vores 

politikarbejde. 

 

Broen til 

fremtiden 

 

Velfærdsalliancen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre ting og 

tema’er 

 

 

 

  Frivillighed og 

inddragelse af 

civilsamfund – 

opmærksomhed 

på 

problematikker. 

  Forberedelse af 

generalforsamling 

 

 

 

Kommunikations 

strategi gøres 

færdig. 

 

Systematiseret 

gennemgang af 

kommuner i 

bestyrelsen for at 

få overordnet 

billeder og 

ejerskab. 

 


