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 KÆRE MEDLEM

Nye tider – måske sidder du og undrer dig over, at vi ikke, som vi plejer, har udsendt et fysisk 
generalforsamlingsblad. Der skal ikke herske tvivl om, at jeg måtte sluge en kæmpe kamel i én 
mundfuld, da vi i bestyrelsen besluttede, at det var tid til, at også generalforsamlingsbladet blev 
elektronisk. Vi håber, at du tager godt imod dette nye skridt videre i det elektroniske samfund.

Alt andet er, som det plejer at være. Vi tager dig med rundt i vores indsatsområder, som du og 
dine kolleger besluttede på generalforsamlingen i 2015, og du får et indblik i, hvad vi ellers har 
brugt vores tid og engagement på.

Vi har arbejdet videre med vores værdifulde metode, hvor vi inddrager medlemmerne for at 
blive klogere på, hvad der er allermest vigtigt for dig og dine kolleger og dermed, hvad vi som 
din fagforening skal fokusere på. Vi laver fagforening sammen med medlemmerne – vi arbejder 
fremad og udad.

I perioden har vi afsluttet det toårige projekt Socialpædagogerne i fremtiden, hvor ambassa-
dør-metoden stod sin prøve – og bestod. Vi har også netop afsluttet AMbassadøR – et arbejds-
miljøprojekt, hvor vi havde den store fornøjelse at have 20 arbejdsmiljørepræsentanter som am-
bassadører. Læs mere om de to projekter længere fremme.

Det går stadig godt med medlemstallet. Vi er stolte og glade for, at så mange kan se meningen 
med at være medlem af Socialpædagogerne Østjylland. Vi bliver kun stærkere som fagforening, 
når vi har dig og dine kolleger til at bakke os op.

Oktober 2015: 5.882 medlemmer – Juli 2017: 5.980 medlemmer

God fornøjelse med læsningen af vores generalforsamlingsblad.

Med venlig hilsen
Gert Landergren Due

Kredsformand
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TIDSPLAN OG DAGSORDEN 

FOR GENERALFORSAMLING I 
SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND
TIRSDAG DEN 10. OKTOBER 2017 

TIDSPLAN

Kl. 15.00 – 16.00 Indskrivning
Kl. 16.00 – 18.00  Generalforsamling og 

prisoverrækkelse
Kl. 18.00 – 19.00 Spisning
Kl. 19.00 – 21.00 Generalforsamling

INDKOMNE FORSLAG
Forslag til minimumsdagsorden 
for generalforsamlingen 2018

Jævnfør Socialpædagogernes vedtægter 
§ 11, stk. 5, foreslår bestyrelsen, 
at generalforsamlingen i 2018 
afvikles med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigenter
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Valg af referent(er)
4. Valg af stemmetællere
5. Kredsens regnskab 2017
6. Indkomne forslag
7. Kredsens budget 2019
8. Eventuelt

Forslagsstiller: 
Kredsbestyrelsen 
v/kredsformand 

Gert Landergren Due

DAGSORDEN 

• Valg af dirigenter
• Godkendelse af forretningsorden
• Valg af referenter
• Valg af stemmetællere
• Kredsbestyrelsens beretning
• Kredsens regnskab 2016
• Indkomne forslag
• Fremtidigt arbejde
•  Fastsættelse af kredsbestyrelsens 

størrelse og antallet af frikøbte
• Kredsens budget 2018
•  Valg efter præsentation af kandidater 

- Kredsformand
- Hovedbestyrelsesmedlemmer
- Faglige sekretærer
- Kredskasserer
- Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
  og suppleanter for disse
- Kongresdelegerede og suppleanter 
  for disse
- Kritisk revisor og suppleant for denne

OBS! 

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
kredsbestyrelsen i hænde senest 10 dage 
før generalforsamlingens a holdelse 
– forslag skal anføres forslagsstillerens 
navn og cpr.nr.

Ω

Ω Ω
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 FORRETNINGSORDEN

1 Generalforsamlingen åbnes af en repræsentant fra bestyrelsen. 
 Denne repræsentant leder valget af dirigenten.
2  Dirigenten konstaterer generalforsamlingens indvarsling 
 og beslutningsdygtighed, jvf. vedtægternes § 11, stk. 2 og stk. 6.
3  Der vælges et stemmeudvalg på mindst 6 personer, der ikke er kandidater 
 til det efterfølgende valg, samt mindst 1 referent.
4  Dirigenten oplæser dagsordenen, der mindst skal indeholde 
 de i vedtægterne nævnte punkter. 
5  Dirigenten kan foreslå en tidsplan.

6  Under debatten af dagsordenens punkter får medlemmerne ordet 
 i den rækkefølge, de skriftligt indtegner sig hos dirigenten, 
 der tydeligt skal annoncere talerens navn.
7  Ingen må tage ordet uden dirigentens tilladelse.
8  Taleren må nøje holde sig til det foreliggende emne og i øvrigt rette sig 
 efter dirigentens anvisninger.
9  Ethvert medlem har ret til mundtligt at stille forslag om indskrænkning 
 af taletiden. Et sådant forslag skal straks sættes under afstemning.
10  Dirigenten kan bryde de indtegnede taleres rækkefølge for en 
 ”kort bemærkning”, såfremt et medlem anmoder herom. Denne bemærkning 
 må dog kun være af oplysende art for selve sagens betydning.
11  Forlanger nogen ordet til forretningsordenen, skal det opgives til hvilket 
 punkt på denne, vedkommende ønsker ordet.
12  Alle afstemninger afgøres ved simpelt lertal.
13  I tilfælde af stemmelighed ved en sags afgørelse opretholdes 
 den bestående tilstand.
14  Hvis der foreligger 2 forslag om samme emne, skal det mindst vidtgående 
 forslag sættes under afstemning først.
15  Ændringsforslag til stillet forslag skal fremsættes forinden vedtaget afslutning. 

Ændringsforslaget sættes under afstemning forinden det forslag, hvortil det 
 er stillet.
16  Forslagsstilleren kan få ordet som sidste taler.
17  Valg til bestyrelsen foregår i 5 omgange, jvf. § 11, stk. 7 og § 12, stk. 5.
18  Valg af kongresdelegerede foregår jvf. § 11, stk. 7 og § 15, stk. 2.
19  Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses ved nærværende forretningsorden, 
 afgøres af dirigenten.
20  Eventuelt forslag om ny dirigent sættes straks under afstemning, 
 der ledes af formanden.
21  Referenten fører beslutningsprotokol, som underskrives af dirigenten.
 

Ω
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REGNSKAB 2016 OG BUDGETFORSLAG 2018 FOR SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND 

   Reguleret  Budget-
 Regnskab  Budget budget forslag
Aktivitetsområde 2016 2016 2017 2018
   28.08.2015  
Indtægter og tilskud
Kredstilskud 10.354.200 9.845.500 10.250.000 10.530.500
Grundtilskud 628.000 629.300 638.000 638.000
Akutfond 1.276.300 1.116.500 1.260.000 1.300.000
Særligt tilskud projekt SPIF 506.640 500.000 514.700 515.000
Renter 16.300 0 0 16.500
Indtægter ialt 12.781.440 12.091.300 12.662.700 13.000.000

Faglige omkostninger
Løn- og ansættelsesforhold * 166.275 190.000 190.000 180.000
TR møder m.v. * 583.073 855.000 855.000 830.000
Arbejdspladsforhold i øvrigt * 194.837 90.000 90.000 120.000
Fag og uddannelse 48.951 25.000 25.000 40.000
Informationsvirksomhed * 213.563 250.000 300.000 250.000
Projekter 509.013 550.000 664.700 715.000
Fagligt område ialt 1.715.712 1.960.000 2.124.700 2.135.000

Organisatorisk område
Generalforsamling og kongres 181.554 200.000 245.000 215.000
Kredsbestyrelse og politisk ledelse 277.224 360.000 245.000 310.000
Udvalg * 41.564 147.000 111.000 116.000
Samarbejde andre organisationer * 220.610 250.000 225.000 225.000
Repræsentation og tilskud * 26.390 35.000 30.000 30.000
Medlemsaktiviteter * 151.890 310.000 200.000 175.000
Organisatorisk område ialt 899.232 1.302.000 1.056.000 1.071.000

Drift kredskontor
Husleje og lokaleudgifter 760.066 862.000 970.000 850.000
Kontordrift i øvrigt 362.745 530.000 595.000 532.000
Afskrivninger 0 20.000 20.000 20.000
Drift kredskontor ialt 1.122.811 1.412.000 1.585.000 1.402.000

Lønninger Lønninger 7.491.988 7.547.983 8.188.108 8.921.823
Regulering ferieforpligtelse 34.442 50.000 50.000 50.000
Lønninger ialt 7.526.430 7.597.983 8.238.108 8.971.823
 
Udgifter ialt 11.264.185 12.271.983 13.003.808 13.579.823
 
Årets  driftsresultat 1.517.255 -180.683 -341.108 -579.823
 
Status Ultimo 2016
Overført primo 3.360.175
Årets resultat 1.517.255   
Akkumuleret overskud ultimo 4.877.430

Der resterer ultimo året afskrivninger på 0 kr.
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BERETNING 2017

Ω

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN (SPIF)

SPIF er afsluttet, men den læring og viden, vi har fået 
i projektforløbet, lever videre – både i AMbassadøR – 
et arbejdsmiljøprojekt og i det kommende Projekt Ar-
bejdsmiljø. Og erfaringerne lever også videre i alt vores 
andet fagforeningsarbejde.

Hvis spørgsmålet er, hvordan vi som fagforening når ud 
til vores medlemmer – så er svaret: Spørg dem!

Kan noget så dansk som en fagforening gøre noget så 
udansk som at blære sig?

Ja, når det handler om vores medlemmers faglighed.

Grundideen med ambassadørkorpset er, at vi ønsker at 
få kontakt med medlemmer, som vi typisk ikke er i kon-
takt med i hverdagen. Vi vil gerne knytte medlemmer, 
som har fokus på deres faglighed tættere på fagforenin-
gen. Vores ønske er, at vi sammen med dem skaber og 
udvikler nye initiativer, som har værdi for alle medlem-
mer.

På spørgsmålet om, hvad de især satte pris på ved rol-
len som ambassadører, var et par af svarene:

•  ”Vi kom, vi så, vi gik, vi sejrede”
•  Ind lydelse på en proces, der tegner 

et muligt billede af fremtiden
•  Inddragelse og ind lydelse på 

Socialpædagogernes rolle i fremtiden
•  Fagligt fællesskab – høre, hvad andre er optaget af
•  Fornemmelsen af, at man var med i noget, 

der blev til noget!
•  Genopdage den faglige stolthed 

– nu kalder jeg mig socialpædagog

PROJEKT STYRKET ARBEJDSMILJØ: 
AMbassadøR – et arbejdsmiljøprojekt

Vi starter bagfra – altså med afslutningen af projektet 
og evalueringerne. Vi sendte evalueringsskemaer ud til 
alle 175 deltagere på arbejdsmiljøkonferencen den 6. 
juni for trioen (TR, AMR og leder), og vi har fået rigtig 
mange besvarelser retur.

Vi går ikke i detaljer, men samlet set har vi fået rigtig 
gode tilbagemeldinger. Som en af deltagerne skriver 
under yderligere bemærkninger: GØR DET IGEN… 

Også de 20 arbejdsmiljørepræsentanter, som har været 
ambassadører for projektet, har evalueret det samlede 
projekt. Vi nævner her et par af de bemærkninger, som 
vi blev utroligt glade for:

•  Jeg er glad for, at jeg sagde ja, det skal I gøre mere af.
•  Jeg er blevet klædt bedre på, er blevet bedre til at 

formidle.
•  Jeg føler mig tættere på min fagforening, 

det betyder, at fagforeningen giver mening.
•  Kollegerne har ”opdaget” mig som AMR, 

det har givet mig mod og position.

Ser vi på de interne linjer, har projektet bekræftet os i, 
at vi er på det rigtige spor i forhold til medlemsinvolve-
ring. Vi laver fagforening sammen med medlemmerne 
– vi arbejder fremad og udad – sammen.

De input, vi har fået fra arbejdsmiljørepræsentanter-
ne, har også bekræftet os i, at vi skal gøre endnu mere 
for denne vigtige gruppe af samarbejdspartnere. Det er 
uvant for os, og det er uvant for arbejdsmiljørepræsen-
tanterne, at vi inviterer dem til et tættere samarbejde.

Vi kommer nærmere ind på, hvordan vi har tænkt os at 
takle det i den mundtlige beretning. Så vil du vide mere 
om det kommende Projekt Arbejdsmiljø, ses vi jo til ge-
neralforsamlingen. 

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2016

I 2016 har vi haft en gennemsnitlig ledighedsprocent 
på 3,3.

22 % af kredsens medlemmer er mellem 58 og 62 år. 
Set i forhold til det nuværende antal dimittender vil det 
få betydning for muligheden for rekruttering af uddan-
net personale.
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Arbejdspladser, der er placeret i relativt tyndtbefolke-
de dele af kredsen og som i forvejen kan have svært ved 
at tiltrække og fastholde kvali iceret arbejdskraft, kan 
derfor opleve, at dette problem udvikler sig yderligere.

I samarbejde med lederen af pædagoguddannelsen på 
VIA, Peter Møller, lavede vi et forslag til praktikplads-
forum, som er et underudvalg af ”det kommunale kon-
taktråd”. Vi foreslog, at optaget af studerende skulle 
øges med 50, fordelt hovedsagligt i den østlige del af 
VIA. Indstillingen fra praktikpladsforum endte med 10 
pladser fordelt på uddannelsesstederne i Randers, Aar-
hus og Horsens. Dette lave antal giver anledning til en 
del panderynker. Hvis den udvikling fortsætter, vil det 
give udfordringer i forhold til at fastholde den høje spe-
cialisering på de socialpædagogiske arbejdspladser.

På trods af den lave ledighed lykkedes det kredsen 
sammen med a-kassen at gennemføre et traineeforløb 
for 26 dimittender, der ikke havde fået job inden for det 
første halvår. En opkvali icering i et 4-ugers fagspeci-
ikt kursus i neuropsykologi, neuropædagogik og ud-

adreagerende adfærd, samt et 4- eller 8-ugers lærings-
forløb (virksomhedspraktik). 

Det lyder måske paradoksalt at efteruddanne nyud-
dannede, det havde dog en god effekt. 25 dimittender 
var i fast beskæftigelse ved afslutningen af forløbet.

SOCIALPOLITIK

Vi balancerer vores indsats på socialpolitikken sådan, 
at vi viser os løsningsorienterede samtidig med, at vi 
viser kant. Vi er af den klare overbevisning, at vi bli-
ver lyttet til, fordi vi går seriøst og veldokumenteret til 
værks i vores indsats.

Vi mødes med politikere og øvrige beslutningstagere 
i mange forskellige sammenhænge, både de of icielle 
møder og de mere uformelle. Vi gør vores ind lydelse 
gældende. Et eksempel fra Aarhus Kommune:

Voksenhandicap i Aarhus Kommune
Vi trykkede bogstaveligt på send-knappen med et de-
batindlæg, da udsendelsen ”Mors lille dreng på egne 
ben” sluttede, med det ene formål at lægge pres på Aar-
hus Kommune i forhold til overgangen fra barn til vok-
sen, og måden visitationssystemet virker på generelt.

Debatindlægget indledte vi med ordene: 
”Endnu et rystende svigt”
Og vi fortsatte: ”det er dybt rystende at opleve, hvor-
dan Aarhus Kommune: endnu engang svigter den nu 
19-årige Jørn og hans plejeforældre. Samtidig demon-
strerer kommunen en total mangel på forståelse af, 
hvordan Jørn og hans plejefamilie har det, og hvad Jørn 
har brug for af støtte og hjælp for at komme videre med 
sin voksentilværelse. På trods af, at sagen om Jørn er en 
af de mest veldokumenterede anbringelsessager i Dan-
mark, så kommer det tilsyneladende som en stor over-
raskelse for Aarhus Kommune, at Jørn fylder 18 år”.

Vi sender klare meldinger, når noget ikke er godt nok, 
men vi søger også løsninger og ind lydelse, når det er 
muligt. Begge dele er nemlig – for os at se – en fagfor-
eningsopgave.

Efter debatindlægget har vi i samarbejde med andre 
gode kræfter søgt ind lydelse hos rådmanden for Socia-
le Forhold og Beskæftigelse, Thomas Medom. Der blev 
efterfølgende udsendt en fælles pressemeddelelse, hvor 
det bekendtgøres, at han sammen med os har taget ini-
tiativ til et midlertidigt udvalg. Udvalget har til opgave 
at undersøge barriererne og komme med fælles anbefa-
linger til, hvordan Sociale Forhold og Beskæftigelse kan 
blive bedre til at skabe sammenhæng i overgangen, her-
under en mere sikker visitation til de rette tilbud.

Det er positivt, at rådmanden viser handling og indgår 
en aftale med os om et udvalg, hvor vi kan afdække om-
rådet og inde fælles løsninger. Det bidrager vi natur-
ligvis gerne til.

Og et eksempel på, at det ikke altid lykkes at få vores 
synspunkter og holdninger – hvor gode de end er – 
gennemført:

Familieplejerne i Randers Kommune
Det er ikke tit, at vi går helt til kanten, men vi gør det, 
når det gælder. Det gjorde vi i familieplejesagen i Ran-
ders, hvor vi opfordrede vores medlemmer til at tæn-
ke sig om en ekstra gang, inden de tager plejebørn an-
bragt af Randers Kommune.

Randers Kommune havde uden forudgående undersø-
gelser af plejefamilier eller plejebørn indført en ny ho-
noreringsmodel, som for nogles vedkommende betød 
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en lønnedgang på helt op til 20.000 kr. om måneden 
pr. barn. Vi gjorde alt for at få Randers Kommune til at 
stoppe den uanstændige behandling af familieplejerne, 
men det lykkedes ikke. Det eneste, vi ik igennem, var, 
at de i det mindste skulle gå i dialog med den enkelte 
familieplejer.

Frivillighed
I 2016 opdaterede bestyrelsen vores politikpapir om 
frivillighed, og vi har efterfølgende indgået konkrete 
samarbejder med Norddjurs Kommune og senest Syd-
djurs Kommune i forhold til at sikre, at vores indsigt og 
holdninger til frivillige på socialområdet kom i spil. Vi 
er blevet taget meget positivt imod i de to kommuner, 
og vi har sat os for at forsøge at indgå lignende samar-
bejder med de øvrige kommuner i vores område.

Psykiatriområdet
Vores medlemmer og deres kolleger på Psykiatrisk Ho-
spital i Risskov har gjort en kæmpe indsats for at gøre 
opmærksom på de problematiske forhold, patienterne 
har, og de store arbejdsmiljøproblemer, der er og har 
været på arbejdspladsen. Vi har forsøgt at støtte med-
lemmerne blandt andet med henvendelser til direktør 
for Psykiatri og Social Gert Pilgaard, hvor vi tilbød sam-
arbejde omkring et forbedret arbejdsmiljø.

Vi mener, at vi med vores pres på Region Midtjylland 
har været medvirkende til, at der afsættes lere midler 
til psykiatriområdet, om end vi ikke synes, at de ekstra 
midler, der er afsat, er tilstrækkelige til den helt nød-
vendige forbedring for patienterne eller for vores med-
lemmer, der arbejder inden for området.

Også på det socialpolitiske område har vi et fortrinligt 
samarbejde med forbundet. Vi samarbejder og bakker 
hinanden op og laver fælles strategier.

FLERE I DET FAGLIGE FÆLLESSKAB

Der arbejdes kontinuerligt med fastholdelse og 
hvervning af medlemmer, både i det daglige på kreds-
kontoret og ude på arbejdspladserne, hvor det primært 
er tillidsrepræsentanterne, der gør en kæmpe indsats. 
Der skal fortsat arbejdes på, at vi er det naturlige valg 
for både nuværende og potentielle medlemmer.

Vi har prøvet forskellige metoder af. Blandt andet rin-
gede bestyrelsen til nyindmeldte medlemmer for at 
spørge ind til forventninger og kendskab til, hvad man 
helt konkret får ved at være medlem af det faglige fæl-
lesskab.

Vi har a holdt et åbent bestyrelsesmøde i Leder- mel-
lemledersektionen for nyindmeldte ledere og mellem-
ledere, og vi gentager mødet igen til næste år.

PROJEKT STUDIEAMBASSADØRER

Vi har budt ind på et pilotprojekt med studieambassa-
dører, som er besluttet i forbundet, og vi og kreds Midt- 
og Vestjylland er udvalgt til dette tiltag.

Studieambassadørerne på VIA Campus Aarhus skal 
være med til at skabe synlighed på det socialpædago-
giske fag for fagforeningen, og de skal være med til at 
a holde arrangementer med et fagligt indhold og ind-
dragelse af praksis for deres medstuderende.

På generalforsamlingen vil du høre mere om projektet 
i den mundtlige beretning og i de politiske indsatsom-
råder, som vi skal behandle senere.

LEDER- MELLEMLEDERSEKTIONEN

Vi har sagt det før, og vi gentager gerne – fordi vi mener 
det: Ledere af socialpædagogiske arbejdspladser skal 
være socialpædagoger og medlemmer af Socialpæda-
gogerne.

Ledere og mellemledere får den service, de har krav på, 
som medlemmer hos os. Det handler hele tiden om, at 
vi skal vise, at den opgave skal og kan vi løse.

Vores bestyrelse i leder- mellemledersektionen bakker 
os op og giver os sparring – både på det socialpolitiske 
område og på, hvad de som ledere i praksis ser, at vi 
som fagforening skal i forhold til servicering af ledere. 
De fungerer i praksis som gode ambassadører for faget 
og for fagforeningen.

Ω
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FAMILIEPLEJEOMRÅDET

Familieplejerne arbejder alene, tænker sig alene, og 
tænker måske ikke, at de har brug for fællesskabet el-
ler på, hvad de kan bruge fællesskabet til.

Vi a holder lere rigtig gode arrangementer specielt 
målrettet familieplejerne. Der er gode og relevante op-
lægsholdere, og vi sætter rammen op, så de familieple-
jere, der deltager, får god mulighed for netværk og er-
faringsudveksling.

Vi håber, at familieplejerne i den kommende general-
forsamlingsperiode får øje på, hvad de kan bruge So-
cialpædagogerne til – og hvad de kan bruge fællesska-
bet med deres kolleger til.

Endelig glæder vi os over, at der sættes skub i – om ikke 
en helt almindelig overenskomst, så dog en overens-
komst for familieplejere på landsplan. Vi ser frem til, 
at der opnås enighed om en anden form for a lønning – 
vel at mærke ikke, som vi har set i Randers.

KOMMUNIKATION OG SYNLIGHED

Vi har et mantra: Vi skal være synlige om det væsent-
lige.

For os handler det om at være på pletten, både når der 
skal tales med store bogstaver, når vi går ud med sam-
arbejdspartnere og peger på uhensigtsmæssigheder, 
når vi samarbejder med f.eks. rådmanden i Aarhus om 
debatindlæg og pressemeddelelser, og når vi på Face-
book kan lashe de gode historier og nyheder.

I perioden har vi i bestyrelsen besluttet en ny kom-
munikationsstrategi. Vi har skåret lidt ned på antallet 
af nyhedsbreve og til gengæld satset på Facebook der, 
hvor denne kommunikationskanal egner sig.

Vi a holder stadig 4 faglige eftermiddage med høj kvali-
tet på oplægsholdere. Det er her, vi møder medlemmer, 
som vi ikke ser så tit, og det er her, vi kan komme med 
input af faglig karakter. Det er også her, vi får et bredere 
billede af virkeligheden fra medlemmerne.

Det er vigtigt, at vi holder fast i vores strategi om at 
tage aktivt del i den offentlige debat. Vi har til dato fået 
alle vores debatindlæg optaget, og vi bliver kontaktet af 
pressen, når der er emner i debatten, som omhandler 
vores område. Det har stor betydning for os som fagfor-
ening, at vi er synlige i debatten på det sociale område.

Klare meldinger når noget ikke er godt nok! Men også 
søge løsninger og ind lydelse, når det er muligt. Begge 
dele er en fagforenings opgave!
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DE TILLIDSVALGTE
Arbejdsmiljø og arbejdsmiljørepræsentanter
Vi har i sidste halvår 2016 og første halvår 2017 gen-
nemført AMbassadøR – et arbejdsmiljøprojekt. Som en 
del af projektet har de 20 arbejdsmiljørepræsentanter, 
som var AMbassadøR for projektet, været med til at 
pege på, hvordan vi som fagforening kan være med til 
at løfte arbejdsmiljøarbejdet på de socialpædagogiske 
arbejdspladser, og hvordan vi kan styrke kontakten 
med arbejdsmiljørepræsentanterne.

Bestyrelsen har besluttet at opprioritere arbejdsmiljø-
området i den kommende generalforsamlingsperiode 
og har besluttet rammerne for Projekt Arbejdsmiljø, 
hvor blandt andet arbejdsmiljørepræsentanternes in-
put indgår. Der er til dette formål afsat penge i budget-
tet til en toårig projektansættelse pr. 1. september 2017.

Tillidsrepræsentanter
Tillidsrepræsentanterne er Socialpædagogerne på ar-
bejdspladsen og vores tætteste samarbejdspartner i 
forhold til, hvad der sker derude. Vi vil gerne under-
søge, hvordan vi kan give tillidsrepræsentanterne de 
bedst mulige vilkår, både i deres virke på arbejdsplad-
sen og i kontakten med os. Vi forfølger metoden med at 
involvere og spørge dem, det handler om.

Blandt andet vil vi gerne sammen med tillidsrepræsen-
tanterne sætte fokus på fastholdelse og organisering. Vi 
vil gerne vide, hvad der skal til, for at vores tillidsrepræ-
sentanter føler sig klædt på både til organiseringsopga-
ven, men også helt generelt til at løse deres opgave som 
organisationens repræsentanter på arbejdspladserne.

PILOTPROJEKT STUDIEAMBASSADØR

Hovedbestyrelsen har truffet beslutning om et pilot-
projekt, som har til formål at øge synliggørelsen af So-
cialpædagogerne overfor de studerende, der har valgt 
at specialisere sig inden for social- og specialpædago-
gikken. To kredse er efter ansøgning om at gennemfø-
re pilotprojektet blevet valgt til at gå nye veje i forhold 
til at opnå større kontakt og større synlighed på to ud-
valgte uddannelsessteder.

I al sin enkelthed skal pilotprojektet gennemføres ved 
ansættelse af en studieambassadør på hvert af de to 
kredses valg af uddannelsessted. Selve ansættelsen 
sker i forbundet og i tæt samarbejde med kredsen.

Studieambassadøren kan endvidere blive nøglen til 
en ekstraordinær organiseringsindsats. Det skal blive 
interessant for os at inde ud af, hvad de studerende 
tænker og forventer af os som fagforening for social-
pædagoger. Det skal blive interessant at grave et spa-
destik dybere i forhold til vores kommunikationsfor-
mer med de studerende. Der kan en studieambassadør 
formentlig gøre en forskel i og med, at de studerende 
taler samme sprog.

FAGLIGE SAMTALER

Vi har inviteret os selv til dialog med socialudvalget 
i Norddjurs Kommune. Mødet blev a holdt den 15. 
august. Dette dialogmøde er det første i rækken af mø-
der med de øvrige kommuners socialudvalg, som vi vil 
a holde i den kommende periode.

Formålet med disse møder er at styrke dialogen mel-
lem de lokale udvalgspolitikere og socialpædagogerne 
og at øge kendskabet til den socialpædagogiske faglig-
hed.

I mødet deltager repræsentanter fra kredsen sammen 
med en række socialpædagoger.

Vi fortæller mere om, hvordan det er gået i den mundt-
lige beretning.

AMBASSADØRMETODEN

 Den er vi helt sikkert ikke færdige med!

Vi vil fortsat arbejde med inddragelse af vores med-
lemmer, fordi det blandt andet er det, der giver mening 
for det enkelte medlems medlemskab af det faglige fæl-
lesskab.

POLITISKE 
INDSATSOMRÅDER 2017-2018 

Ω
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PRÆSENTATION AF 
KANDIDATER TIL POSTERNE

Til posterne som kredsformand, 
hovedbestyrelsesmedlem, 
faglige sekretærer og kasserer har 
følgende meddelt deres kandidatur:

•  Gert Landergren Due
Genopstiller til posten som kredsformand 
samt til hovedbestyrelsen

•  Jan Leth Nielsen
Genopstiller til posten som faglig sekretær, 
kasserer samt til hovedbestyrelsen

•  Mette Marhauer Thomsen
Genopstiller til posten som faglig sekretær

•  Anders Ransby
Genopstiller til hovedbestyrelsen

•  Line Hundebøll
Genopstiller til hovedbestyrelsen

Til posterne som øvrige bestyrelses- 
og kongresdelegationsmedlemmer har 
følgende meddelt, at de genopstiller:
(kandidaterne er oplistet alfabetisk ift. fornavn)

•  Charlotte Hammer Pedersen
•  Erik Borring
•  Helene Lynøe
•  Martin Dam
• Steffen Bratbøl
•  Yasmeen Hollesen

Følgende har meddelt 
deres kandidatur til bestyrelsen 
og kongresdelegationen:
(kandidaterne er oplistet alfabetisk ift. fornavn)

•  Anne Juul Markussen
•  Dorthe Maarslet Kristensen
• Dorthe Mortensen
•  Jack Ahrendt

Til posterne som kongresdelegerede har 
følgende meddelt, at de genopstiller:
(kandidaterne er oplistet alfabetisk ift. fornavn)

•  Ann Minet Andersen
•  Jeanne Kubert
•  Jens Lavdal
•  Joy McPhillips Sørensen
•  Jørn Østergaard
•  Lone Beider
•  Susanne Jars
•  Trine Holm Mikkelsen
•  Åse Porup 

Følgende har meddelt deres 
kandidatur til kongresdelegationen:
(kandidaterne er oplistet alfabetisk ift. fornavn)

•  Eva Charlotte Borring
•  Henrik Johansen
•  Lene Møgelvang
•  Lisbeth Buchwald Jakobsen
•  Monica Taasti
•  Ole Knudsen
•  Sune Lund Kristensen
•  Tina Pleman Madsen
•  Ulla Nielsen

Kritisk revisor:
•  Carsten Skovgaard genopstiller 

som kritisk revisor
•  Ole Simonsen genopstiller 

som kritisk revisorsuppleant 

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω
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GERT LANDERGREN DUE

Genopstiller som formand 
for Socialpædagogerne Østjylland

Mit navn er Gert Landergren Due, jeg er 46 år og har 
været formand for Socialpædagogerne Østjylland i 3 år, 
forud herfor har jeg været frikøbt som faglig sekretær i 
kredsen i syv år.

I 1997 blev jeg uddannet pædagog på Jydsk Pædagog 
Seminarium. Min faglige baggrund er som socialpæda-
gog i Center for Misbrugsbehandling i Aarhus Kommu-
ne, hvor jeg var tillidsrepræsentant og senere fællestil-
lidsrepræsentant i Aarhus Kommune.

For mig er der to ting, som er helt afgørende for, at vi 
kan drive en professionel og moderne fagforening. Et: 
hvor mange medlemmer vi har, og to: medlemmernes 
engagement og tilfredshed med fagforeningen.

Jeg vil arbejde for, at vi styrker vores relevans som den 
fagforening.

Det kan vi ved at have de rigtige tilbud til medlemmer-
ne. Lige fra fagforeningen classic, hvor vi byder ind med 
kvali iceret faglig hjælp, til fokus på faget og dets ud-
vikling bl.a. med de faglige arrangementer vi udbyder 
og med klare politiske meldinger til politikere og øvrige 
samarbejdspartnere i kommunerne og regionen. Sam-
tidig tror jeg, at det er vigtigt, at vi involverer så mange 
medlemmer som muligt.

Erfaringen siger, at vi skal videreudvikle muligheden 
for ind lydelse via korte og konkrete engagementer fra 
det enkelte medlem. Vi, der driver fagforeningen inde-
fra, har brug for al den viden, vi kan få om, hvordan fag-
foreningen virker set udefra. Vi skal derfor fortsætte 
med at inddrage og involvere vores medlemmer i, hvor-
dan vi bliver en endnu bedre fagforening.

Arbejdsmiljøet på de socialpædagogiske arbejdsplad-
ser er en kilde til bekymring, der fylder rigtig meget på 
både det faglige og politiske plan. Vi oplever ikke an-
svarligt alene-arbejde, ressourceprioriteringer og vi-
sitationer baseret på økonomiske kalkuler. Det mener 
jeg, at vi skal bruge vores ind lydelse til at søge ændret.

Dels skal vi vedblive med at gøre politikere og andre be-
slutningstagere opmærksomme på de tydelige proble-
mer, der er på vores område. Og dels skal vi som fag-
gruppe blive langt bedre til at sige til og fra – det gælder 
alle medlemmer, og især de tillidsvalgte.

Helt grundlæggende er det min opfattelse, at vi har 
gode muligheder for at få politikerne i tale, så længe vi 
sammen med eventuel kritik bestræber os på at kom-
me med konstruktive forslag til løsninger. Altså at vi 
er konkrete, faktuelt stærke og tydelige i den kritik, vi 
fremsætter. Det betyder for mig, at vi også bidrager til 
løsninger og søger ind lydelse, hvor det er muligt. Den 
arbejdsform vil jeg sikre.

På de indre linjer vil jeg arbejde for, at vi kontinuerligt 
udvikler vores kontor. Som kredskontor er vi både en 
politisk og sagsbehandlende enhed. Min holdning er, at 
vi skal være opmærksomme på at fastholde den gode 
balance mellem de to ”grene” i vores service til med-
lemmerne. Endelig vil jeg arbejde for at videreudvikle 
de politiske organer, jeg deltager i. Hvad enten det er 
kredsbestyrelsen, forretningsudvalget eller hovedbe-
styrelsen.
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JAN LETH NIELSEN

Genopstiller som faglig sekretær og kasserer

Mit navn er Jan Leth Nielsen. Jeg er 58 år og blev ud-
dannet som pædagog fra Jydsk Pædagog Seminari-
um i 2000. Derefter arbejdede jeg som socialpædagog 
på Mellerup Skolehjem frem til 2012, hvor jeg var til-
lidsrepræsentant i 6 år. Jeg har været faglig sekretær i 
kredsen i 5 år.

Jeg genopstiller som faglig sekretær og kasserer, fordi 
mine erfaringer kan bruges til at fortsætte den positi-
ve udvikling, som kredsen er inde i, og fordi jeg fortsat 
rigtig gerne vil være en del af det politiske hold ved So-
cialpædagogerne Østjylland.

Et af de områder, jeg har en særlig interesse i, er pæda-
goguddannelsen. De første ”socialpædagoger” er netop 
blevet færdiguddannede, og det ser ud til, at den nye 
uddannelse har fundet sit rette leje. Der er dog stadig 
mange udfordringer omkring uddannelsen, idet den er 
under et stort økonomisk pres og dermed besparelser 
på undervisningen. Det forsøger vi at gøre noget ved 
blandt andet ved ind lydelse i studierådene. 

Mange af de svageste borgere i vores samfund bliver 
til stadighed udsat for et stort pres i forhold til at skul-
le kunne passe ind på arbejdsmarkedet. Mange af de 
borgere, vores medlemmer arbejder med, bliver ofte 
mødt med urimelige krav fra jobcenteret. Det forsøger 
jeg at påvirke via mit engagement i det regionale ar-
bejdsmarkedsråd.

Den tætte kontakt til tillidsrepræsentanterne og kom-
mune- og regionsgrupperne giver et stærkt fagligt fæl-
leskab. Dette sammen med vores løsningsorienterede 
tilgang er med til at indgyde respekt hos vores samar-
bejdspartnere i kommunerne og regionen. Dette arbej-
de vil jeg gerne være med til at videreudvikle. 

Arbejdet med at følge de politiske beslutninger i kom-
munerne og regionen tæt har stor betydning for de for-
udsætninger og det arbejdsmiljø, der danner grundla-
get for at udføre socialpædagogisk arbejde.

Jeg har været kasserer i Socialpædagogerne Østjylland 
siden 2014. Det er en spændende opgave at have ind-
lydelse på, hvordan vi sikrer, at midlerne bliver brugt 

fornuftigt og til gavn for alle medlemmer. Den opgave 
vil jeg fort sat gerne påtage mig. 



15

METTE MARHAUER THOMSEN

Genopstiller som faglig sekretær
 
Mit navn er Mette Marhauer Thomsen. Jeg er 48 år og 
blev uddannet socialpædagog i 1993 fra Aalborg So-
cialpædagogiske Seminarium. Jeg har som socialpæda-
gog arbejdet indenfor lere områder, blandt andet med 
personer med dom til anbringelse og udsatte børn og 
unge.

I 2014 blev jeg valgt som faglig sekretær, og forud her-
for var jeg tillidsrepræsentant i 17 år. Jeg har siddet i 
bestyrelsen for Socialpædagogerne Østjylland i 6 år.

Jeg genopstiller som faglig sekretær. Det gør jeg af lere 
grunde. Min lyst til vedholdende at arbejde for, at med-
lemmerne og de socialpædagogiske arbejdspladser får 
de bedst mulige vilkår. Min tro på, at jeg kan gøre en 
forskel, når vores synspunkter skal høres og få lov at 
fylde – med respekt for andres synspunkter – sagligt og 
troværdigt at kunne bidrage til, at andre bliver klogere 
på de ting, der har betydning for det socialpædagogi-
ske arbejdsområde.

Fokus på et godt arbejdsmiljø kan efter min bedste 
overbevisning tjene sig selv tifold hjem igen. Der er 
pres på ressourcerne, men der er simpelthen ikke råd 
til ikke at få det bedste ud af alle medarbejdere. For at 
kunne lykkes med det skal arbejdsmiljøet være i orden, 
og fagligheden skal have plads. Medarbejderne skal 
ikke blive syge af at gå på arbejde, og borgerne skal 
være sikret et forsvarligt og ordentligt tilbud.

I mine øjne er samarbejdet med kredsens tillidsrepræ-
sentanter en af de vigtigste opgaver i det daglige. Jeg 
stiller op til sparring, så den enkelte tillidsrepræsentant 
har en klar fornemmelse af, at der er opbakning og hjælp 
at hente. Jeg vægter arbejdet med kommunegrupperne 
meget højt, fordi det har stor betydning for den enkeltes 
varetagelse af hvervet, at informationerne flyder både 
til og fra kredsen. Det er vigtigt for mig, at jeg sørger 
for at være klædt på i forhold til viden om MED-aftaler, 
så de tillidsrepræsentanter, der sidder i disse udvalg, 
føler sig trygge ved at tage kontakt med spørgsmål og 
forholden sig til MED-arbejdet.

Jeg er optaget af frivillighed på de socialpædagogiske 
arbejdspladser. Hvis vi vil have ind lydelse på omfan-
get af frivillige på vores område, så må og skal vi sam-
arbejde om vilkårene herfor. Jeg vil bidrage til drøftel-
ser med beslutningstagerne, så vi får lavet aftaler, hvor 
medlemmerne ikke føler sig truet på beskæftigelsen på 
grund af brugen af frivillige.
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KANDIDATER TIL 
KREDSBESTYRELSEN
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ANDERS RANSBY

Genopstiller til bestyrelse og hovedbestyrelse

Jeg hedder Anders Ransby, ansat i ADHD-teamet – CBH 
Syd i Aarhus Kommune. Er tillidsrepræsentant for kol-
legaerne i CBH Syd. Bestyrelsesmedlem i Socialpæda-
gogerne Østjylland fra 1998–2003 og fra 2007 frem til 
nu. HB-medlem fra 2013. Som faglig organisation er vi 
til for medlemmerne og for at varetage deres interes-
ser. For at gøre det bedst muligt skal vi fortsætte den 
udvikling, der sætter vores løn- og ansættelsesvilkår, 
vores arbejdsmiljø – og vores faglighed på dagsorde-
nen. Som bestyrelsesmedlem vil jeg derfor arbejde for, 
at vi fortsætter i de spor, vi har lagt frem i de politiske 
indsatsområder. Det andet politiske ben, jeg vil priori-
tere, er vedligeholdelse og udbygning af netværk på det 
politiske niveau – og de fagpolitiske organisationer, vi 
samarbejder med eller er en del af (LO). Jeg vil give mit 
bidrag til at fastholde og videreudvikle det respektful-
de og konstruktive miljø, vi har i bestyrelsen, kongres-
delegationen – og med de ansatte.   

På kongressen 2016 vedtog vi det fremtidige arbejde 
for hele Socialpædagogerne. Det stemte jeg ja til – og 
vil derfor gerne genopstille til hovedbe styrelsen på det 
grundlag. Det er overenskomstsår – derfor vil mit fokus 
være på, at vi får nogle ordentlige aftaler hevet hjem.

 

ANNE JUUL MARKUSSEN

Opstiller til bestyrelsen

Mit navn er Anne Juul Markussen. Jeg er 39 år og bo-
siddende i Ulstrup, Favrskov med min mand og vores 
3 børn. Jeg blev uddannet i 2003 og har siden beskæf-
tiget mig i det socialpædagogiske felt med både børn, 
unge, voksne og ældre.

Jeg stiller op til kredsbestyrelsen, fordi jeg brænder 
for det socialpædagogiske arbejde og de fagpolitiske 
aspekter som løn, ansættelsesforhold, arbejdsmiljø og 
socialpolitik mv. Jeg er stolt over at være en del af So-
cialpædagogernes fællesskab, hvor fokus er på både ar-
bejdsvilkår og velfærd.

Socialpædagogikken har de seneste år været under 
pres. Kommunernes økonomi er presset, og det har di-
rekte ind lydelse på vores arbejdsvilkår og kernefaglig-
hed. Der skal arbejdes på lere fronter, og det er vigtigt, 
at vi fortsætter med at italesætte vores kernefaglighed.

Et tæt samarbejde mellem arbejdsmiljørepræsentant, 
leder og tillidsrepræsentant styrker indsatsen for et 
bedre arbejdsmiljø. Vi skal fortsætte med at ”fodre” 
trio-gruppernes værktøjskasser, så de arbejdsmiljø-
mæssige problemstillinger, der eksisterer, forebygges 
og behandles.

 Frivillighed vinder mere indpas i vores samfund. Det er 
et spændende område, og det er vigtigt, at vi går forrest 
og er med til at de inere de frivilliges vilkår og social-
pædagogens rolle heri. 
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CHARLO TTE 
HAMMER PEDERSEN

Genopstiller til bestyrelsen

Jeg arbejder som socialpædagog og tillidsrepræsentant 
ved Bostøtte & Botilbud Handicap i Favrskov Kommu-
ne.
 
Jeg har stadig lysten, energien og gejsten. Derfor stiller 
jeg for 4. gang mit kandidatur til rådighed. 

I en tid, hvor det sociale område til stadighed er udsat 
for et stort pres, er der fortsat masser af arbejde, der 
skal gøres, så vi sikrer, at vores medlemmers faglighed 
får den plads, den fortjener og som er nødvendig! 

Der skal fortsat arbejdes for det gode arbejdsmiljø 
og for at dette værdsættes. Som bestyrelse har vi i den 
forgangne periode været med til at bringe arbejdsmil-
jørepræsentanterne tættere på kredsen. På forskellig-
vis har vi sat et stort fokus på arbejdsmiljø og arbejds-
miljørepræsentanternes vigtige arbejde. Dette arbejde, 
mener jeg helt bestemt, skal videreudvikles og bakkes 
op om. Indsatsen skal give god mening og kunne mær-
kes, både på de socialpædagogiske arbejdspladser, vi 
kender i dag og dem, der helt sikkert vil komme til in-
den for vores mangfoldige arbejdsområde.

Jeg er 46 år og har arbejdet som socialpædagog inden-
for voksenhandicap-området i godt 20 år. Siden kom-
munalreformen har jeg ligeledes været tillidsrepræ-
sentant. Fra 2007 har jeg arbejdet meget målrettet på 
alle niveauer i MED-systemet, da MED er et organ, der 
styrker det gode samarbejde og fremmer trivslen ude 
på arbejdspladserne – vel og mærke,  når systemet bru-
ges rigtigt.

DORTHE MAARSLET 
KRISTENSEN

Opstiller til bestyrelsen

Jeg har været tillidsrepræsentant i godt to år og har 
mit kendskab til det fagpolitiske arbejde sammen med 
kredsen i den forbindelse. En plads i bestyrelsen vil 
give mulighed for at arbejde videre fra en anden vin-
kel, hvor jeg i højere grad kan få mulighed for at bruge 
mine ressourcer på at støtte op om det gode arbejde, 
der allerede er i gang,  og forhåbentlig også være med 
til at nytænke og inde nye veje for det videre arbejde 
i kredsen.

Der har fra kredsens side været stor fokus på at styr-
ke samarbejdet mellem AMR, TR, leder og kreds. Dette 
samarbejde ser jeg en stor værdi i, og jeg vil gerne ar-
bejde for, at der fortsat er fokus på dette, og også gerne 
se på muligheder for at udvikle det yderligere.

Travlhed er efterhånden et gennemgående tema i hele 
det socialpædagogiske arbejde, og det presser også de 
socialpædagogiske fællesskaber, både med hinanden 
ude på arbejdspladserne, for TR´s mulighed for tæt 
kontakt med medlemmerne og for kredsens mulig-
hed for at være tilstede tæt på. Hvis ikke vi har stærke 
fællesskaber med hinanden, så går alt for meget vigtig 
viden tabt, og det socialpædagogiske arbejde presses 
unødigt. Jeg vil gerne arbejde for, at lere små og store 
fællesskaber kan få mulighed for at udvikles.
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ERIK BORRING

Genopstiller til bestyrelsen

Jeg vil gerne vælges til Socialpædagogerne Østjyllands 
bestyrelse for yderligere to år.

Jeg er 56 år. Bor i Højbjerg. Arbejder på 18. år i Lands-
byen Sølund, Skanderborg.

Har i 16 år været faglig aktiv i Socialpædagogerne som 
bestyrelsesmedlem, TR og repræsentant for Socialpæ-
dagogerne i LO Skanderborg.

Vil stadig være med til at udvikle Socialpædagogerne 
Østjylland som en organisation, der:

•  har fokus på det enkelte medlem.
• inddrager medlemmer.
•  holder fokus på udviklingen af socialpolitikken 

lokalt i regionen og kommunerne.
•  deltager i den lokale debat omkring vores 

arbejdsvilkår og forhold.
•  er en del af et selvstændigt forbund.
•  fortsat udvikler nye tiltag, fx trio-samarbejdet.
•  sikrer en saglig og dygtig sagsbehandling, 

hvis det kræves.
•  overbeviser  nye kollegaer om, at det betaler 

sig at være medlem af Socialpædagogerne, 
som er en del af den danske fagbevægelse. 

•  fælles er vi stærkere.

Håber, du vil stemme på mig den 10. oktober.

DORTHE MORTENSEN

Opstiller til bestyrelsen

Jeg hedder Dorthe Mortensen.  Jeg stiller op til besty-
relsen . Jeg arbejder ved Bostederne Skanderborg, et 
bo– og aktivitetstilbud for voksne udviklingshæmme-
de.

Jeg synes, det er spændende og vigtigt at være med til 
at diskutere vores fag og faglighed. Være med til at sik-
re, at fagligheden hele tiden er i fokus og i udvikling. 

Jeg er bl.a. også optaget af trio-samarbejdet og vil rigtig 
gerne være med til at påvirke/udvikle dette. Tænker, at 
det er nødvendigt at se på ”en TR pr. leder”-konstella-
tionen. For at opnå det bedste samarbejde og dermed 
de bedste løsninger for kollegaer er et tæt samarbejde 
mellem TR-AMR-Leder nødvendigt.

Jeg deltog til kongres i 2016. Det var nogle spændende 
og inspirerende dage, hvor jeg ik ”blod” på tanden og 
meget lyst til at være med igen. Jeg synes, det er vigtigt 
at være en del af beslutningsprocesserne, derfor delta-
ger jeg meget gerne igen.
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HELENE LYNØE

Genopstiller til  bestyrelsen

Arbejdsmiljø og Overenskomster er det, jeg brænder 
for.

Et godt arbejdsmiljø er grundlaget for, at vi trives på 
vores arbejdspladser. 

Medind lydelse på, hvordan og i hvilken retning ar-
bejdspladsen udvikler sig er et godt arbejdsmiljø.

Overenskomster, som skaber gode ansættelsesvilkår 
og løn er et godt arbejdsmiljø.

JACK AHRENDT

Opstiller til bestyrelsen
 
Jeg stiller hermed op til valget til bestyrelsen. Jeg er 46 
år, uddannet pædagog og har de sidste 13 år arbejdet 
som socialpædagog i Region Midtjylland, specialområ-
det Børn og Unge.
 
Jeg er TR på 4 afdelinger beliggende på Djursland. Jeg 
blev valgt som TR i februar 2016. 
 
Mine fokuspunkter i TR-arbejdet er:
 
Personalerettigheder i forhold til ansættelse og afsked. 
At jeg er repræsenteret/informeret ved både ansættel-
ser og afskedigelser. 
 
Personalesamtaler i alle former (bisidder).
 
I videst mulige omfang at være opsøgende i mit områ-
de (det kan altid gøres bedre).

Ledelsesdialogisk pleje. At være på god fod med lede-
re i mit område og informeret i så høj grad som muligt 
vedr. de bevægelser, der er i organisationen SBU. 
 
Som medlem af LMU , og næstformand, at sætte mig 
ind i de lokale politikker og arbejdsopgaver, der ligger 
i LMU. Tilstræber at have kontinuerlig dialog med om-
rådeledelsen. 
 
Arbejdet omkring organisering/nye medlemmer tager 
også af min tid. 
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LINE HUNDEBØLL

Genopstiller til bestyrelsen og hovedbestyrelsen

Jeg har valgt at genopstille til bestyrelsen i Socialpæda-
gogerne Østjylland og til Socialpædagogernes hoved-
bestyrelse.

Jeg er 61 år gammel og arbejder som socialpædagogvi-
kar, som censor på pædagoguddannelsen og andre ad 
hoc opgaver.

Jeg ønsker at arbejde for en fagforening, som ikke kun 
er aktiv med hensyn til løn- og ansættelsesvilkår, men 
som også arbejder for et fag-fagligt fællesskab. Fælles-
skaber, hvor vi støtter hinanden og inspirerer hinan-
den. Fællesskaber med højt til loftet og plads til debat 
og nye ideer. 

Jeg vil arbejde for, at vi har en uddannelse på et højt fag-
ligt niveau – ikke kun i ord, men også i daglig praksis. 

Jeg vil arbejde for ligestilling, så hverken familie, køn, 
alder eller etnicitet er afgørende for, om vi kan få arbej-
de og til hvilken løn.

Jeg mener, det er vigtigt, at vi som organisation arbej-
der med at sikre gode arbejdsvilkår på de socialpæda-
gogiske områder –  uanset om de er dækket af en kol-
lektiv overenskomst. Vi må arbejde for et arbejdsmiljø, 
hvor det ikke handler om at være lydige, men om at ar-
bejde loyalt ud fra de overordnede mål for opgaverne.

Dertil må vi arbejde for, at alle medlemmer får en pen-
sionsopsparing, der står i et mere rimeligt forhold til 
deres arbejdsindtægt.

MARTIN DAM 

Genopstiller til bestyrelsen

Mit navn er Martin Dam, jeg er 37 år gammel og er bo-
sat i Malling, syd for Aarhus.

Jeg ønsker at genopstille til kredsbestyrelsen, fordi jeg 
stadig gerne vil være med til at gøre en forskel. Jeg vil 
gerne gøre en forskel for alle socialpædagoger i Social-
pædagogerne Østjylland, og jeg vil gerne gøre en for-
skel for de borgere, vi arbejder med.

Jeg vil særligt fokusere på arbejdsmiljøet. Vi har haft 
nogle gode arrangementer i kredsen, og det skal vi fort-
sætte med. Jeg vil fokusere på, at bestyrelsen under-
støtter samarbejdet mellem kreds, TR, AMR og leder.

Derudover prioriterer jeg højt, at vi fortsætter med 
at være en kreds, der yder den bedste service overfor 
medlemmerne.

Faglig udvikling er afgørende. Det skal sikre,  at vi kan 
yde den mest optimale pædagogiske indsats, og denne 
udvikling vil jeg understøtte via arbejdet i kredsbesty-
relsen.
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STEFFEN BRATBØL

Genopstiller til bestyrelsen

Steffen Bratbøl, familiebehandler og TR-suppleant på 
børnefamiliecenter Fuglevang i Horsens Kommune.

Jeg stiller mit kandidatur til rådighed for endnu en valg-
periode i kredsbestyrelsen og som kongresdelegeret.

I vores alle sammens fagforening er der brug for en 
bred repræsentation af holdninger, og jeg ønsker i den 
sammenhæng bl.a. at være med til at skabe et bredt al-
derssegment. Jeg håber på at kunne være et link til de 
yngre medlemmer, og jeg har interesse i at skabe et tæt 
samarbejde med uddannelsesstederne, så vores frem-
tidige kollegaer kommer ud som stolte socialpædago-
ger og aktive medlemmer i vores fagforening.

Efter lere perioder som kongresdelegeret og én perio-
de i kredsbestyrelsen har jeg fået et solidt indblik i det 
fagpolitiske arbejde, og jeg ønsker at fortsætte mit ar-
bejde med at opkvali icere beslutninger samt udvikle 
nye tiltag af Socialpædagogerne Østjylland.

Jeg ser en spændende fremtid foran os som fagfor-
ening, især indenfor arbejdsmiljøet, kvartetsamarbej-
det, OK18, og hvordan vi gør fagforeningen mere og 
mere nærværende for det enkelte medlem. Dette øn-
sker jeg at være en aktiv,  stillingstagende del af og gen-
opstiller derfor.

YASMEEN HOLLESEN

Genopstiller til bestyrelsen

Jeg hedder Yasmeen Hollesen, arbejder i Horsens Kom-
mune som bostøtte §85 for voksne med varig nedsat 
psykisk funktionsevne.

Jeg har siddet i kredsbestyrelsen siden 2009.

Jeg vil gerne fortsat arbejde for et stærkt Socialpæda-
gogerne Østjylland, der arbejder for at skabe de bedst 
mulige løn- og arbejdsvilkår og som samtidig kæmper 
politisk for, at de borgere, vi arbejder for, får de bedst 
mulige vilkår for et godt og værdigt liv, hvor udvikling 
har en central plads.

Ud over at vi spænder bredt i arbejdsopgaver, er vi også 
geogra isk en stor kreds, og der er brug for, at det er en 
kredsbestyrelse, der afspejler dette.

Jeg synes, det er en fantastisk vej at gå, når der udpe-
ges ambassadører blandt de menige medlemmer. Jeg 
håber, det er en facon, vi kan bruge meget fremadrettet.

Det er vigtigt, at kredsbestyrelsen ikke bliver en loge, 
men at arbejdet bliver en dynamisk størrelse, der af-
spejler det, der reelt foregår blandt medlemmerne.
 
Jeg vil gerne være en del af kredsbestyrelsen for fortsat 
at være med til at arbejde for alle medlemmer i hele 
kredsen, men også for at være med til at kæmpe den 
socialpolitiske kamp for de borgere vi som ansatte re-
præsenterer.
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KANDIDATER TIL 
KONGRESDELEGATIONEN
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ANN MINET ANDERSEN

Genopstiller til kongresdelegationen

Jeg hedder Ann Minet Andersen, jeg er 39 år, og så er 
jeg fællestillidsrepræsentant for socialpædagogerne 
i Landsbyen Sølund i Skanderborg. Jeg genopstiller til 
kongresdelegationen, fordi jeg fortsat gerne vil være 
med til at tegne fremtiden for socialpædagogerne. 

Vi har bl.a. en vigtig opgave i at tydeliggøre og markere 
socialpædagogernes faglighed og vores meget store ar-
bejde med og omkring alle de mennesker, vi kommer i 
berøring med gennem vores arbejde. På mange niveau-
er fungerer vi som talerør og passer på de svageste i 
vores samfund. Vi kæmper i høj grad for bedre vilkår, 
vilkår der p.t. er under hårdt pres.

Vi skal tydeliggøre vores eget arbejdsmiljø og de udfor-
dringer, der ligger der. Det skal være trygt og sikkert at 
passe sit arbejde. 

Socialpædagogerne skal som organisation stå sammen 
om fælles rammer og mål. Vi skal stå stærke og mere 
synligt i samfundsdebatten og derigennem påvirke 
den. 

Socialpædagogerne er en demokratisk organisation, 
som jeg er stolt af at være en del af, en organisation, 
jeg er stolt af at repræsentere –  jeg er en stolt social-
pædagog.

EVA CHARLOTTE BORRING

Opstiller til kongresdelegation

Arbejdsplads: Stensagergården, Aarhus Kommune
Uddannet: Pædagog, Jydsk Pædagog Seminarium, 2013
Alder: 28

Har gennemført Socialpædagogernes fagpolitiske ud-
dannelse.

Hvis jeg bliver valgt som en del af kongresdelegationen, 
vil jeg som det første være med til at videreudvikle på 
en levende fagbevægelse, samt være med til at sætte 
mit præg på det fremadrettede arbejde, vi gør for orga-
nisationen og faget.

Som medlem af kongresdelegationen håber jeg på at 
kunne være med til at:

1.  Styrke vores fag udadtil – til lokalbefolkningen. Det 
er vigtigt, at vi selv er skarpe på vores fag og organi-
sation, men jeg mener også, der ligger et ansvar i at 
fortælle den gængse dansker, hvem vi er, og hvad vi 
står for – både som fag og organisation. 

2.  Bringe fokus på en sag, der står mig nær: Der skal 
mere fokus på, hvordan børn, unge og voksne bliver 
visiteret til forskellige botilbud. Det er et område, 
hvor jeg mener, det er minimalt, hvad der leveres, 
og det er sjældent socialpædagogerne på arbejds-
pladserne, der bliver taget til råds. Det er et område, 
hvor der i høj grad er brug for  socialpædagoger og 
vores faglighed samt ekspertise i mennesket.
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HENRIK JOHANSEN

Opstiller til kongresdelegationen

Jeg hedder Henrik Johansen. Jeg bor i Vejle og er tillids-
repræsentant i bostedet Syrenvænget i Juelsminde. Jeg 
har været tillidsrepræsentant siden april 2016.

Hvad optager mig mest i mit hverv som tillidsrepræ-
sentant?
De klassiske fagforeningstemaer:
•  Arbejdstidsregler
•  Lokale lønforhandlinger
•  Arbejdsforhold på arbejdspladsen

Pædagoguddannelsen:
•  Jeg er vejleder for de studerende på Syrenvænget. Det 

er vores fremtidige kollegaer, vi er med til at uddanne. 
Derfor interesser det mig, at de studerende på semi-
narerne og i praktikkerne har gode uddannelsesfor-
hold.

Socialpolitikken:
•  Vi ser i øjeblikket et øget pres på mange af de grupper, 

som socialpædagogerne arbejder med. Både lokalt og 
nationalt. Det er i form af nedskæringer af budgetter-
ne i kommunerne og nye love og regler fra folketinget. 
Det kan have den konsekvens, at vores arbejde som 
socialpædagoger bevæger sig væk fra kerneopgaven.

Organisationen:
•  Som forholdsvis ny tillidsrepræsentant kan Social-

pædagogerne som organisation godt virke lidt uover-
skuelig. Hvem sidder hvor og hvorfor? 

Det er de erfaringer, jeg har som tillidsrepræsentant, 
jeg vil tage med ind i arbejdet i kongresdele gationen.

JEANNE KUBERT

Genopstiller til kongresdelegationen

Jeanne Kubert, 49 år, ungekoordinator, Ungdomscen-
tret i Aarhus.

Jeg tilbyder hermed mit kandidatur som kongresdele-
geret. 

Jeg har arbejdet med unge i 25 år, og jeg er p.t. på det 
sidste år af meritstudiet på VIA Aarhus – på den nye 
socialpædagogiske uddannelse. Denne nye uddannel-
se har jeg selvfølgelig en holdning til, og i min verden 
skal der ske nogle justeringer, så vi får en uddannelse, 
der giver mening inden for vores område af socialpæ-
dagogikken. 

Ud over ovenstående er jeg gammel TR og går selv-
sagt op i vores daglige arbejdsmiljø og det fagpoliti-
ske aspekt i vores arbejde. Jeg har tidligere siddet som 
næstformand i FBU MED i Aarhus og været med til at 
lægge hånd og hjerte i de mangeartede problematikker, 
som vi arbejder med.

Jeg inder det fagpolitiske og de overordnede strategi-
er i vores arbejde, som meget vigtigt. Samarbejdet med 
at lægge fremtidens strategier på tværs af kredsene vil 
jeg på en kongres gerne være med til at lægge. 

Dette starter – i min optik –  på den lokale generalfor-
samling og afsluttes på kongressen.
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JENS LAVDAL

Genopstiller til kongresdelegationen

Jeg stiller op til kongressen, da jeg mener, det er vigtigt 
at være med til at præge socialpædagogernes løn- og 
arbejdsvilkår, og at arbejdsmiljøet forbedres.

Jeg vil gerne være med til, at vi – som medlemmer, ge-
neralforsamling og kreds – får ind lydelse på Socialpæ-
dagogernes fremtid og bliver hørt på kongressen. 

Mange socialpædagoger bliver udsat for fysisk og psy-
kisk vold. Ikke alle får støtte nok til at komme voldsom-
me hændelser igennem og blive et ”helt” menneske 
igen. Det skal der gøres noget ved!

Min baggrund for at stille op er: Jeg har gennem mange 
år været TR, medlem af en række MED-udvalg, blandt 
andet LMU, søjle MED, socialforvaltnings MED og Ho-
ved MED og Fælles MED i Aarhus Kommune.

De erfaringer, jeg gennem mange år har erhvervet mig 
som MED-medlem, dels i Aarhus Kommune og dels i 
Region Midtjylland og som tillidsrepræsentant, vil jeg 
gerne gøre brug af i forbindelse med kongresarbejdet.
Jeg har været med på kongres 4 gange før og vil selvføl-
gelig gerne vælges igen, da det for mig både er vigtigt 
og spændende at være med.

Jeg er i dag ansat i Aarhus Kommune, Forsorgstilbud-
det Nordbyen, et tilbud til hjemløse, som ofte har et 
misbrug, en eller lere diagnoser. 

JOY MCPHILLIPS SØRENSEN

Genopstiller til kongresdelegationen

Jeg er til daglig ansat i Favrskov Kommune som Bostøt-
te i Socialpsykiatrien, hvor jeg primært arbejder med 
psykisk sårbare lygtninge. 

Flygtningeproblematikken fylder desværre stadig me-
get, og jeg mener, at vi som socialpædagoger kan være 
med til at spille en større og vigtigere rolle i arbejdet 
med denne særligt udsatte målgruppe.

Derudover synes jeg, at bostøtteområdet er udfordret 
for tiden. Der er en tendens til, at vores kerneopgave 
ofte går over til ufaglærte mentorer i jobcenterregi. 

Jeg kommer oprindelig fra England, hvor jeg også har 
arbejdet inden for det socialpædagogisk felt. Jeg har 
bred erfaring fra både mit hjemland England og DK, 
hvor jeg har arbejdet med hjemløse, psykisk udvik-
lingshæmmede, fysisk handicappede, sårbare unge, 
psykisk syge og nu selvfølgelig lygtninge.

Lige p.t. er jeg i gang med en pædagogisk diplomud-
dannelse. Dette er både hårdt og spændende, men gør 
mig uden tvivl mere faglig skarp. Videreuddannelsen 
er gjort mulig takket være Kompetencefonden, som jeg 
lige vil gøre reklame for til andre socialpædagog-med-
lemmer. 

Jeg har været delegeret til de sidste 4 kongresser. Det 
har givet mig en god erfaring. Jeg har følt mig privilege-
ret over at have fået lov til  at sætte mit præg på social-
pædagogernes rammer og vilkår.
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JØRN ØSTERGAARD

Genopstiller til kongresdelegationen

Jeg genopstiller som delegeret til kongressen, da jeg vil 
sætte fokus på det arbejdspres, der er blevet lagt på os 
som socialpædagoger og andre kolleger. Det er vigtigt, 
at vi som socialpædagoger deltager i den politiske de-
bat, prioriteringen af de nedskæringer, der sker inden 
for det sociale område og konsekvenserne af de politi-
ske beslutninger. Her er det vigtigt at have fokus på de 
etiske og fagpolitiske spørgsmål.    

Arbejdsmiljøet er et af de områder, jeg har arbejdet me-
get med og fortsat vil have fokus på. Desuden ser jeg det 
som meget vigtigt, at efter- og videreuddannelse bliver 
prioriteret. Det er vigtigt, vi som fagforening skal være 
gode til at formidle til de studerende nødvendigheden 
af at være organiseret i Socialpædagogerne, så vores 
kommende kolleger kommer godt fra start.

Desuden er det vigtigt for vores fag, at vi deltager i de 
debatter, som berører de mennesker, der har brug for 
vores støtte og vejledning. Viser solidaritet med de 
udsatte grupper i vores samfund. Stolthed for vores 
job, men have tryghed og tid til at udføre vores arbej-
de.  Her er tillid og respekt nøgleord. Det er vigtigt, vi 
som organisation står sammen  og viser solidaritet i det 
daglige arbejde. 

LENE MØGELVANG

Opstiller til kongresdelegationen

Jeg hedder Lene Møgelvang, er 57 år og AMR. Det har 
jeg været i mange år, og i den tid er der sket mange for-
andringer i AMR-arbejdet. Fokusset på det psykiske ar-
bejdsmiljø og arbejdspres fylder langt mere nu, end da 
jeg startede – uden dog at det tager fokus fra det fysiske 
arbejdsmiljø.

Jeg sætter stor pris på trio-samarbejdet og glæder mig 
til at udforske kvartetten mere sammen med Socialpæ-
dagogerne. Jeg har været ansat i det gamle amt, er lyt-
tet med over i kommunen og nu lyttet arbejdsplads fy-
sisk sammen med borgerne til et nyt botilbud. Det har 
givet mange erfaringer – og re leksioner – som jeg ta-
ger med mig hver dag i arbejdet, og som jeg kan bidra-
ge med også i en større sammenhæng. 

Jeg repræsenterer mine kollegaer og andre ansatte i 
både LMU, SMU og HMU i Favrskov Kommune og me-
ner, det er vigtigt netop, at arbejdsmiljøet bliver passet 
godt på i disse tider,  hvor effektivisering og besparelser 
er nøgleord inden for den offentlige sektor. 
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LONE BEIDER

Genopstiller til kongresdelegationen

Når vi som socialpædagoger blander os i den offentli-
ge debat, er det ofte med borgeren som udgangspunkt. 
Det er også den letteste måde at få spalteplads.

Vi står i dilemmaet om, at hensynet til borgernes vil-
kår vejer tungere end vores arbejdsvilkår, når vi skal 
forholde os til evindelige besparelser og ændret lovgiv-
ning.

Vores slogan er ”Styrke til at være noget for andre”. 
Men for at vi kan være det, skal vores arbejdsforhold 
være i orden. Vi bør – og kan – ikke kæmpe på lere si-
der af samme sag.

Derfor er kongressen meget vigtig. Det er her social-
pædagogernes arbejdsmiljø, faglighed og forhold skal 
være i højsædet. Det er her, den forudgående kongres-
periodes arbejde bliver evalueret og – ikke mindst – det 
fremtidige arbejde  debatteres og besluttes.

Jeg har været en del af kongresdelegationen i lere peri-
oder, og jeg er stolt over det arbejde, vi har gjort.

De sidste års strategiarbejde med ”Arbejdsmiljø og fag-
lighed går hånd i hånd” og ”Socialpædagogerne i frem-
tiden” har haft en stor gennemslagskraft helt ud på den 
enkelte arbejdsplads.

Og det arbejde vil jeg stadig gerne være en del af, derfor 
genopstiller jeg til kongresdelegationen.

LISBETH BUCHWALD JAKOBSEN

Opstiller til kongresdelegationen

Uddannet pædagog fra daværende pædagogseminari-
um Peter Sabro i 2010.

Ansat på Sølund siden 2010 og valgt som tillidsrepræ-
sentant umiddelbart efter min ansættelse, da det var 
en ny afdeling. 

Vi er ofte som socialpædagoger det eneste talerør for 
de borgere, vi arbejder med, deres mulighed for at bli-
ve hørt i samfundet. Derfor er det for mig at se vigtigt 
med en stærk fagforening, der kan bakke dette op. Jeg 
er stolt af at være medlem af en fagforening, som tør 
kæmpe de svage og udsattes sag. Jeg vil gerne være 
med til fortsat at være denne gruppes talerør.

Inden for vores område kan de politiske rammer og 
borgernes tarv ikke altid forenes. Jeg mener, det er vig-
tigt fortsat at kæmpe for de bedste kår for borgerne.

Et godt arbejdsmiljø er essentielt på enhver arbejds-
plads, ikke mindst en socialpædagogisk, da vores triv-
sel smitter af på borgerne. Jeg vil gerne være med til, at 
det fortsat har vores fokus i Socialpædagogerne.

For mig er ordentlige arbejdsvilkår vigtige og et stort 
fokus i mit TR arbejde. 

Jeg ønsker at være med til at komme med input og nu-
ancer til det fortsatte arbejde i Socialpædagogerne, 
hvorfor jeg stiller op til kongresdelegationen. 
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MONICA TAASTI

Opstiller til kongresdelegationen

Jeg hedder Monica Taasti og er uddannet socialpæda-
gog i 2005.

Jeg arbejder som socialpædagog med udviklingshæm-
mede voksne på Sølund i Skanderborg og har gjort det 
i 12 år.

Jeg har været tillidsmand siden 2006 og er stolt af at re-
præsentere Socialpædagogerne på min arbejdsplads.

Jeg er glad for at kunne være med til at gøre en forskel 
for de mennesker, jeg arbejder med. Jeg bliver stolt, 
hver gang jeg hører om mine kollegaer rundt i landet, 
der dagligt gør en forskel for udsatte børn, unge og 
voksne.

Jeg inder det vigtigt, at vi har en fagforening, der bak-
ker op omkring arbejdet med disse mennesker. Det er 
væsentligt for mig, at der er en levende og selvstændig 
organisation bag mig. Ment på den måde, at jeg her kan 
hente faglig sparring både i forhold til målgruppen og 
arbejdsmiljøet. 

Det er også vigtigt for mig, at jeg har en synlig fagfor-
ening. En, der kommer frem med både faglige og politi-
ske synspunkter, så vi på den måde er med til at påvir-
ke, hvilken retning samfundet burde udvikle sig mod.

Jeg stiller op til kongressen, da jeg gerne vil være med 
til at  gøre en indsats for vores socialpædagogiske om-
råde.

OLE KNUDSEN

Opstiller til kongresdelegationen

Mit navn er Ole Knudsen. Jeg er uddannet pædagog i 
1999 og har arbejdet som socialpædagog siden. Først 
i Aarhus Amt, derefter i Favrskov Kommune og i de se-
neste år i Aarhus Kommune. Jeg er derfor helt med på, 
at Socialpædagogerne Østjylland er meget mere end 
Aarhus Kommune. 

Som kredsdelegeret vil jeg arbejde for at repræsentere 
hele kreds Østjylland. 

Som tillidsrepræsentant igennem de seneste ca. 5 år 
for ca. 100 medlemmer har jeg meget fokus på arbejds-
tidsaftalerne og overenskomsten. Hvilket, jeg også me-
ner, er et naturligt sted for Socialpædagogerne at have 
et fokus. 

Men også, at vi som fagforening gør meget for at hjælpe 
de enkelte medlemmer, der er kommet i klemme. 

Derudover er jeg glad for at være medlem af en fagfor-
ening, der er med til at sætte dagsordenen i den offent-
lige debat. Hvis jeg bliver valgt som delegeret, vil jeg 
gøre mit til, at Socialpædagogerne også i den kommen-
de 2-års periode sætter relevante emner på den offent-
lige dagsorden. 

Med håbet om at komme til at gøre en forskel på kon-
gressen  stiller jeg op til valget af kongresdelegerede.
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SUNE LUND KRISTENSEN

Opstiller til kongresdelegationen

Jeg hedder Sune Lund Kristensen, er 31 år og arbejder 
på TurBo i Ungdomscentret i Aarhus Kommune. Jeg er 
tillidsrepræsentant for lere afdelinger i Ungdomscen-
tret og ca. 70 medlemmer.

Jeg ønsker at stille op til kongresdelegationen 2017, 
da jeg altid har haft politiske holdninger til vores fag, 
overenskomst og arbejdsvilkår. Jeg ønsker at gøre min 
stemme gældende og søge den ind lydelse, der er mulig 
for at videreudvikle  vores fag og arbejdsvilkår.

På det private område er der begyndt en bevægelse 
mod at kunne spare op til tidligere pension eller vælge 
at få en større del af lønnen udbetalt. Det, synes jeg, er 
en helt forkert retning at gå, da det vil give dem med de 
højeste lønninger mulighed for at spare op til en tidlig 
tilbagetrækning, hvorimod lavtlønnede vil kunne blive 
tvunget til at arbejde længere, da de ikke har samme 
mulighed for at spare op – det er det helt centrale om-
råde, jeg mener, vi skal prioritere i de kommende for-
handlinger. Det er i min optik et kerneområde i sam-
fundet generelt, at alle har lige vilkår til blandt andet 
pension, uanset indkomst.

Af andre områder, jeg synes, er vigtige kan kort nævnes 
de selvbetalte seniordage, som kan blive en dyr fornø-
jelse for medarbejderen, diskussion om arbejdsgivers 
mulighed for at pålægge ansatte 5 timers overarbejde 
om ugen i perioder. Alt sammen en udvikling, jeg me-
ner, er i den forkerte retning.

SUSANNE JARS

Genopstiller til kongresdelegationen

Jeg hedder Susanne Jars, er 60 år, og jeg ønsker at gen-
opstille til kongresdelegationen.

Jeg arbejder på Snåstrup Vestergård, som er et botil-
bud for voksne udviklingshæmmede med autisme og/
eller ADHD.

Jeg har altid interesseret mig for det faglige arbejde på 
min arbejdsplads, og her ser jeg kongressen, som en 
oplagt mulighed for at viderebringe mine kollegaers 
synspunkter og være med til at præge arbejdet i vores 
fagforening.

Som kongresdelegeret vil jeg helt klart arbejde for at 
sikre en høj grad af MED-inddragelse, ikke kun på lo-
kalt plan, men også højere op i systemet. Arbejdsmiljø-
et er et af de områder, jeg har arbejdet meget med og 
fortsat vil have fokus på. Noget jeg også står for og al-
tid vil kæmpe for: trivsel og tryghed på arbejdspladsen, 
fagligt stærke miljøer, men også ret til mere og kvali-
iceret videre- og efteruddannelse. Og også bedre ud-

dannelse for fremtidens pædagoger. 

Jeg var TR på mit tidligere arbejdssted i 8 år, og det var 
et hverv, jeg var glad for. Jeg er ikke TR på nuværende 
tidspunkt, grundet arbejdsskift, og vil, hvis jeg bliver 
genvalgt,  få indflydelse på Socialpædagogernes frem-
adrettede arbejde. 
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TINA PLEMAN MADSEN

Opstiller til kongresdelegationen

Mit navn er Tina Pleman Madsen, 42 år, medlem siden 
2009. Jeg arbejder indenfor Børn og Unge-området i 
Norddjurs Kommune.

 Mine fokusområder er bl.a. arbejdstidsregler, arbejds-
vilkår, lønaftaler, pensioner og højne vores faglighed.

TRINE HOLM MIKKELSEN

Geno pstiller til kongresdelegationen

Jeg arbejder som socialpædagog i Syddjurs Kommunes 
bostøtte, § 85, inden for det socialpsykiatriske område. 
Jeg har været TR i ni år og sidder med i kommunens tre 
MED-niveauer. 

I mit daglige arbejde som socialpædagog og TR er det 
tydeligt for mig, at gode arbejdsvilkår har en afgøren-
de betydning for, hvordan den pædagogiske praksis ud-
øves. Derfor mener jeg, at det er vigtigt at være med til 
at præge den socialpolitiske debat. 

Jeg vil gerne være aktivt deltagende i det arbejde, der 
er med til at sikre gode arbejdsvilkår for medarbejder-
ne på de socialpædagogiske arbejdspladser. Herunder 
arbejde med at få ind lydelse på de dagsordner, der har 
betydning for vores fag og vores arbejdspladser.

Jeg vil gerne genopstille til kongressen. Jeg deltog før-
ste gang i kongressen i 2014 og er efterfølgende blevet 
mere optaget af de demokratiske processer i forbun-
det, samt medlemmernes ind lydelse på den fagpoliti-
ske retning.
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ULLA NIELSEN

Opstiller til kongresdelegationen

Socialpædagoger er et stærkt folkefærd, og med de ret-
te betingelser er det ikke småting, vi kan udrette.

Mit navn er Ulla Nielsen. Jeg er 32 år. Jeg arbejder til 
daglig på et bofællesskab for unge med forskellige ud-
fordringer. Jeg har været på min arbejdsplads i 4 år og 
har været indenfor det socialpædagogiske område i 13 
år – deraf 6 som uddannet pædagog. Jeg har været/er 
arbejdsmiljørepræsentant på min sidste og nuværende 
arbejdsplads – i alt små 5 år. 

Jeg vil gerne sidde i kongresdelegationen, fordi jeg me-
ner at have noget at byde ind med i forhold til vores 
arbejdsmiljø, vilkår og rammer som socialpædagoger. 
Vores mentale og fysiske sundhed ligger mig meget på 
sinde, og vi skal have vilkår og rammer, der matcher de 
udfordringer, vi står i til daglig. 

Pædagoger er en af de faggrupper, der er i størst risiko 
for udbrændthed, stress, depression o.a., og sådan skal 
det ikke være. Vi skal heller ikke risikere liv og lem-
mer, når vi går på arbejde og yder vores ypperste for 
at hjælpe nogle af de mest sårbare mennesker i vores 
samfund. 

Jeg forventer – og byder ind med –  en ordentlig dialog 
og har en stor åbenhed, nysgerrighed og vedholden-
hed. Vi nøjes ikke.  

ÅSE DYRHOLM PORUP

Bavnebjerg Bo og Aktivitetscenter, 
Skanderborg Kommune 

Genopstiller til kongresdelegationen

Jeg genopstiller som kongresdelegeret – har været med 
tre gange.

Jeg har været uddannet i 30 år og har altid arbejdet 
med voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede. 
Jeg har i mange af årene været praktikvejleder. Jeg har 
været tillidsmand i 10 år, været med i HMU og Område 
MED i  Skanderborg Kommune i 7 år.

Jeg synes, at det er interessant og vigtigt at følge med 
i, hvad der sker i Socialpædagogerne og være med der, 
hvor diskussionerne og debatterne tages. 

Det at være med på kongres giver et stor indblik i hele 
det pædagogiske felt – især da jeg selv har været meget 
fagspeci ik i hele mit arbejdsliv. Kongresdeltagelse gør 
mig til en bedre ambassadør for fagforeningen. På kon-
gressen får jeg indsigt i, hvor stort et arbejde vores le-
delse i Socialpædagogerne yder. Respekt. Jeg er stolt af 
at være med i en løsningsorienteret fagforening.

Jeg tænker om mit fag, at vi altid vil mødes af udfor-
dringer både fagligt og økonomisk. 

Vi vil altid være på vej et nyt sted hen. Derfor er det vig-
tigt, at vi, som arbejder i praksis, har lyst og mulighed 
for at bidrage med erfaringer og viden, der kan påvirke 
udviklingen.
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TILMELDING 
TIL SPISNING PÅ 
GENERALFORSAMLINGEN 
DEN 10. OKTOBER 2017.

Deltagelse i spisningen er gratis.

Tilmeldingsfrist: Hurtigst muligt og senest 
tirsdag den 3. oktober 2017, kl. 12.00 
på oestjylland@sl.dk eller på tlf. 7248 6300.

Ved tilmelding oplyses navn, 
arbejdsplads og fødselsdato.

PARKERINGSMULIGHEDER
Der er mulighed for billig parkering ved 
Radisson SAS Scandinavia Hotel, 
Margrethe Pladsen 1, 8000 Aarhus C 
(ved siden af Musikhuset). 

Proceduren er, at du trækker en p-billet og 
medbringer denne til LO Aarhussalen, hvor 
du kan få billetten ombyttet mod en betaling 
på 80 kr. På den nye billet kan du parkere 
resten af døgnet. Husk kontanter.
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