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 KÆRE MEDLEM

Det har været en spændende generalforsam-
lingsperiode. Vi har haft gang i rigtig mange akti-
viteter, som du kan læse mere om i den skriftlige 
beretning – og kommer til at høre om på gene-
ralforsamlingen.

Vi har i kredsen en lang tradition med at arbejde 
med medlemsinvolvering. Det hele startede for 
omkring 12 år siden, hvor vi afholdte fokusgrup-
peinterviews med forskellige medlemsgrupper.
Ambitionen er stadig den samme som dengang:

Vi spørger jer, det handler om – jer, som vi driver 
fagforening for.

Vi udvikler og forfiner de metoder, vi bruger, for 
at få viden om jeres ønsker og behov.

Vi skaber fællesskaber mellem jer, der deltager i 
arrangementer og aktiviteter med det formål at 
skabe et større VI.

På generalforsamlingen i 2018 skød vi vores lo-
kale projekt ”Vi er Socialpædagogerne” i gang. 
Det gjorde vi med en workshop, hvor deltagerne 
blev bedt om at brainstorme på udviklingen af 
kredsen. Efterfølgende har vi gjort det samme, 
blot lidt mere specifikt for ledere og Trioen – alt-
så TR, AMR og leder.

Endelig havde vi inden sommer gang i en elek-
tronisk idébank, hvor alle medlemmer havde 
mulighed for – via en hjemmeside – at skrive je-
res ønsker og jeres behov for vores fælles fagfor-
ening.

Den 15. august var bestyrelsen vært ved en 
workshop for 40 medlemmer, som gav os kon-
krete ideer til, hvad vi med fordel kan sætte fo-
kus på fremover. Det afspejler sig i de politiske 
indsatsområder, som skal behandles på general-
forsamlingen – og som vi i kredsen skal arbejde 
med i den kommende periode.

Vi har kontinuerligt arbejdet med ”Vi er Social-
pædagogerne”, hvor resultatet af vores undersø-
gelser afspejler sig i de tre indsatsområder, som 
er det, I medlemmer har ønsket, at vi skal tage 
fat på. Vi glæder os til at komme i gang.

Vi har medlemsfremgang i kredsen – og det er 
selvfølgelig en fornøjelse. Alt andet lige har det 
stor betydning for os og for dig som medlem. 
Det har betydning for vores muligheder både for 
at yde jer den bedst mulige service og for vores 
muligheder for at udvikle vores faglige fælles-
skab i kredsen.

Juli 2017: 5.980 medlemmer 
August 2019: 6.122 medlemmer

God læselyst – vi ses på generalforsamlingen!

Med venlig hilsen
Gert Landergren Due

Kredsformand
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TIDSPLAN OG DAGSORDEN 
 
FOR GENERALFORSAMLING I 
SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND 
ONSDAG DEN 9. OKTOBER 2019 

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 2020

Jævnfør Socialpædagogernes vedtægter 
§ 11, stk. 5, foreslår bestyrelsen, 
at generalforsamlingen i 2020 
afvikles med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigenter
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Valg af referenter
4. Valg af stemmetællere
5. Kredsens regnskab 2019
6. Indkomne forslag
7. Kredsens budget 2021
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 2018
• Indkomne forslag
• Politiske indsatsområder 2019-2021
• �Fastsættelse af kredsbestyrelsens  

størrelse og antallet af frikøbte
• Kredsens budget 2020
• �Valg 

- Kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem 
- 3 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 afholdelse 
– 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 flertal.
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 2018 OG BUDGETFORSLAG 2020 FOR SOCIALPÆDAGOGERNE ØSTJYLLAND 

    Reguleret  Budget-
 Regnskab  Budget Budget budget forslag
Aktivitetsområde 2018 2018 2019 2019 2020
   14.06.2019 
Indtægter og tilskud
Kredstilskud 10.372.000 10.530.500 10.239.500 10.239.500 10.500.000
Grundtilskud 648.000 638.000 648.000 648.000 648.000
Akutfond 1.235.800 1.300.000 1.231.000 1.231.000 1.325.000
Særlige projekttilskud 516.640 515.000 0 638.000 678.000
Renter 5.300 16.500 10.000 10.000 0
Indtægter i alt 12.777.740 13.000.000 12.128.500 12.766.500 13.151.000

Faglige omkostninger     
Løn- og ansættelsesforhold 195.267 180.000 190.000 190.000 200.000
TR møder m.v. 1.177.096 830.000 825.000 825.000 925.000
Arbejdspladsforhold i øvrigt 35.453 125.000 75.000 75.000 55.000
Fag og uddannelse 31.551 40.000 40.000 40.000 40.000
Informationsvirksomhed 144.819 200.000 250.000 250.000 200.000
Projekter 186.949 715.000 200.000 838.000 938.000
Fagligt område i alt 1.771.135 2.090.000 1.580.000 2.218.000 2.358.000

Organisatorisk område     
Generalforsamling og kongres 164.498 215.000 152.000 152.000 175.000
Kredsbestyrelse og politisk ledelse 246.191 210.000 360.000 360.000 230.000
Udvalg 84.878 126.000 106.000 106.000 100.000
Samarbejde andre organisationer 219.353 225.000 225.000 225.000 225.000
Repræsentation og tilskud 17.553 25.000 25.000 25.000 25.000
Medlemsaktiviteter 203.511 193.000 193.000 210.000 230.000
Organisatorisk område i alt 935.984 994.000 1.061.000 1.078.000 985.000

Drift kredskontor
Husleje og lokaleudgifter 811.999 850.000 805.000 885.000 955.000
Kontordrift i øvrigt 296.657 492.000 472.000 517.000 467.000
Afskrivninger 0 20.000 0 0 0
Drift kredskontor i alt 1.108.656 1.362.000 1.277.000 1.402.000 1.422.000

Lønninger
Lønninger 8.722.467 9.027.268 8.658.358 9.334.235 9.602.617
Regulering ferieforpligtelse 51.559 50.000 50.000 50.000 50.000
Lønninger i alt 8.774.026 9.077.268 8.708.358 9.384.235 9.652.617

Udgifter i alt 12.589.801 13.523.268 12.626.358 14.082.235 14.417.617

Årets driftsresultat 187.939 -523.268 -497.858 -1.315.735 -1.266.617

Status Ultimo 2018
Overført primo 5.200.003 
Årets resultat 187.939 
Akkumuleret overskud ultimo 5.387.942 
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SKRIFTLIG BERETNING 2019

Ω

AMBASSADØRMETODEN
Da vi var samlet til generalforsamling i 2017 og beslut-
tede de fremtidige politiske indsatsområder, lovede vi, 
at vi ikke var færdige med ambassadørmetoden, og vi 
har holdt, hvad vi lovede. Vi har ganske vist justeret og 
organiseret metoden forskelligt – alt efter formål og 
hvad der er mest optimalt lige nu og her. Det kan I læse 
mere om inden for de enkelte områder. 

På generalforsamlingen i 2018 igangsatte vi en proces, 
hvor deltagerne kom med ideer og ønsker til deres fag-
forening. Seancen var en slags opvarmning til kongres-
sen, hvor projekt ”Vi er Socialpædagogerne” var et af 
de indsatsområder, som vi samlet i Socialpædagogerne 
besluttede at arbejde med i de kommende år. 

Projektet bygger i sin grundholdning og metode på vo-
res tilgang her i kredsen: At vi driver fagforening inde-
fra, og I medlemmer oplever fagforeningen udefra – 
kun sammen kan vi udvikle fremtidens fagforening. Så 
det gjorde ikke ligefrem ondt på os, at forbundet også 
har set, hvilke fantastiske muligheder der er i at spørge 
jer, der har svaret, i stedet for, at vi gætter os til, hvad I 
som medlemmer ønsker jer af os.

VI ER SOCIALPÆDAGOGERNE

Vi glæder os til at arbejde med det lokale projekt ”Vi er 
Socialpædagogerne”, og vi er godt og vel i gang.

Senest udviklede vi en netbaseret idébank, hvor I blev 
inviteret til at give jeres ideer til udviklingen af vores 
lokale arbejde. Det var en kvantitativ undersøgelse, 
som vi tog med på en temaeftermiddag den 15. august, 
hvor vi sammen med bestyrelsen inviterede 40 med-
lemmer til en spændende workshop, hvor deltagerne 
kom med bud på udviklingen af kredsen.

På temaeftermiddagen tog vi afsæt i input til ”Vi er So-
cialpædagogerne” fra generalforsamlingen i 2018, fra 
generalforsamlingen i leder- mellemledersektionen i 
marts måned i år, fra Trio-konferencen i juni måned og 
endelig i kommentarerne, som I havde givet os i vores 
idèbank.

Temaeftermiddagen kvalificerede bestyrelsen til at ud-
vælge indsatser, som skal besluttes på generalforsam-
lingen.

OK18

2018 blev et år, som går over i historien. Overens-
komstforhandlingerne brød sammen på hele det of-
fentlige område.

Det gav sved på panden, ikke kun hos os og jer, men 
også hos jeres respektive ledelser. Især fordi ikke man-
ge af os før har været i en storkonflikt med alle de ud-
fordringer, det giver med udtagelse af konfliktområder, 
nødberedskaber med videre – det var alvorligt, og det 
var svært.

Der var et åbenlyst dilemma, som vi i kredsbestyrelsen 
måtte tage på os og tage stilling til.

På den ene side – hvis en strejke skal have en effekt, så 
skal det have betydning for arbejdsgiverne, at medar-
bejderne ikke kommer på arbejde.

På den anden side er der jo hensynet til borgerne, som 
I medlemmer arbejder med og for. Disse borgere bliver 
ufrivilligt inddraget i en konflikt, som handler om alt 
andet end deres liv og hverdag, og de er dybt afhængige 
af jer og jeres socialpædagogiske indsats.

Vi skulle udtage mindst 10 % af vores medlemmer til 
strejke. Det var en ufravigelig præmis. I vores kreds 
faldt valget på dele af voksenhandicapområdet i Aar-
hus, Favrskov og Horsens Kommuner, Børn- og Unge-
psykiatrien og Retspsykiatrien i Region Midtjylland.

Så meldte der sig nye og vældig store problemer, da der 
desværre viste sig at være ”sorte huller” i vores med-
lemsregistrering, som satte de TR, som var udtaget til 
konflikt, og os på kredskontoret på overarbejde.
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Der blev knoklet igennem, både på konfliktmøderne og 
ude på arbejdspladserne for at få styr på medlemsli-
sterne. Og kun ved en stor og uvurderlig indsats fik vi 
sammen styr på nødberedskaberne. Mange af jer, som 
vi kaldte ”konflikt TR”, fik ikke megen søvn i den perio-
de, hvor det gik hårdest for sig. Et udsagn fra en TR ved 
evalueringen af processen: ”Jeg var overrasket over alt 
det, vi skulle, men vi klarede det jo super godt” – og ja, 
det gjorde vi.

Perioden både op til og under konflikten fik hele orga-
nisationen til at ”rykke sammen i bussen”. Samarbejdet 
på tværs af kredse og forbund beviste, at ”Sammen står 
vi stærkt” – det slogan, ved vi godt, er snuppet af med-
lemmer på tværs af de forskellige fagforbund, men vi 
mener os berettiget til også at bruge det internt i So-
cialpædagogerne.

Vi kommer med meget mere OK18 i den mundtlige be-
retning på generalforsamlingen.

LEDER- MELLEMLEDEROMRÅDET

På leder- mellemledergeneralforsamlingen i marts må-
ned lavede vi en enkel og effektiv undersøgelse af le-
dernes syn på udviklingen af kredsens arbejde. Vi kan 
udlede, at f.eks. ledernes arbejdsmiljø trænger til at få 
opmærksomhed, også fra os som fagforening. Det gør 
vi den 12. november, hvor vi inviterer til et åbent besty-
relsesmøde med ledernes arbejdsmiljø som tema. For 
nogle er det åbenlyst vanskeligt at italesætte sit eget 
arbejdsmiljø.

Lederne er generelt vældigt opmærksomme på med-
arbejdernes arbejdsmiljø, men de har til tider svært 
ved at rette lyskeglen ind på, hvordan de sikrer, at de-
res eget arbejdsmiljø bliver taget alvorligt. Det er indly-
sende, at hvis lederne er pressede på eget arbejdsmiljø, 
så vil det smitte af på ledernes tilgang til, hvordan de 
får implementeret de beslutninger, som politikere og 
øverste ledelseslag træffer. Så det bliver spændende at 
få belyst.

På leder- mellemledergeneralforsamlingen fik vi valgt 
nye medlemmer til sektionens bestyrelse. Det tegner 
til, at vi igen kan prale med, at vi har en særdeles vel-
fungerende bestyrelse, som bakker kredsen op i vores 
arbejde i forhold til leder- mellemlederområdet, men 

også i de projekter og tiltag vi i øvrigt igangsætter. Det 
er altafgørende for os, at vi har en bestyrelse, som giver 
os kvalificeret med- og modspil.

FAMILIEPLEJEOMRÅDET

Vi har et godt og velfungerende familieplejeudvalg, 
som bidrager rigtig meget til, at vores tilbud til familie-
plejerne er relevante og målrettede. Til at understøtte 
udvalgets arbejde har vi via et spørgeskema spurgt og 
indsamlet ideer til indhold på vores arrangementer og 
til tidspunkt på dagen, som vi inviterer til.

Den 21. juni afholdte vi et arrangement på kredskon-
toret med John Zeuthen, hvor der var 12 medlemmer 
samlet. Det lyder ikke af så meget, men hvis vi regner 
fremmødeprocenten ud, så var knap 8 % af familieple-
jemedlemmerne tilstede. Det er ganske tilfredsstillen-
de.

På familieplejernes årsmøde onsdag den 4. september 
havde vi et oplæg med Karen Glistrup, og vi fik valgt 
medlemmer til familieplejeudvalget. Vi ser frem til 
samarbejdet.

ORGANISERING

Vi har i perioden siden sidste generalforsamling afprø-
vet forskellige indsatser både lokalt på arbejdspladser 
i samarbejde med tillidsrepræsentanterne og ved ge-
nerelt at have rettet fokus på organisering i alt, hvad 
vi gør.

I 2018 på vores TR-døgn åbnede vi ”ballet” ved at spør-
ge TR’erne, hvad vi som kreds kan gøre for at under-
støtte TR’s organiseringsarbejde. Det er helt tydeligt, at 
det for nogle TR’er er et naturligt stykke fagligt arbej-
de, mens det for andre er både grænseoverskridende 
og vanskeligt.

Vi har sammen med TR’erne på det regionale områ-
de gennemført et projekt, som meget mundret hedder 
”Task force til løsningen af organiseringens gåde”. Det 
har været en komprimeret omgang, hvor TR’erne mød-
tes på kredskontoret 6 gange. Først til en introduktion 
til projektet, så 4 intensive formiddagsmøder i såkald-
te aktionslæringsgrupper, og endelig til en opsamling.
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Det lå implicit i projektet, at TR’erne i praksis skulle af-
prøve forskellige organiseringsmetoder mellem møder-
ne. Meningen med det hele er, at vi i kredsen indsam-
ler viden om, hvad der virker – og hvad der ikke virker. 
Denne viden skal komme alle TR’erne i kredsen til gode.

Viden fra vores Task force-projekt skal udvikles – vi skal 
sammen udvikle vores evner til at organisere. TR’erne 
er frontsoldaterne med en hær af medlemmer, som skal 
hjælpe med at få de sidste med. Og vi skal som kreds 
understøtte dette arbejde, det bedste vi kan, både med 
personlig sparring og med det, vi ynder at kalde værk-
tøjer – hvad enten det er små pjecer eller videokampag-
ner.

Har du i øvrigt set vores organiseringsfilm på kredsens 
hjemmeside: oestjylland.sl.dk

Vi er blevet flere i det faglige fællesskab siden sidste 
generalforsamling. Vi har fået medlemmer fra kreds 
Midt- og Vestjylland, idet SUA – Specialområde Udvik-
lingshæmning og ADHD i Region Midtjylland overgik til 
vores kreds. Og ud over disse medlemmer er der kom-
met flere nye til.
Seneste tal er 6.122.

I vil komme til at høre meget mere om projekterne ”Vi 
er Socialpædagogerne” og ”Organisering” på general-
forsamlingen. Disse to projekter vil være en del af vo-
res bud på fremtidens politiske indsatsområder. Begge 
projekter er kongrestemaer og dermed samlede ind-
satser for hele forbundet.

PROJEKT STUDIEAMBASSADØRER

I kredsen indgik vi i et pilotprojekt med kreds Midt- og 
Vestjylland, som forbundet satte i søen tilbage i 2017. 
Meningen og formålet var super godt. Vi havde i en pe-
riode en studerende ”ansat” til – sammen med os – at 
finde nøglen til organisering blandt de studerende. 

En af de helt store hurdler er det stort set ikke eksiste-
rende studiemiljø, som de studerende oplever på VIA. 
Vores studieambassadør gjorde alt, hvad han kunne for 
at skabe mulighederne for, at vi kunne mødes med de 
studerende, vi inviterede til fredagsbar, vi delte materi-
ale ud, vi forsøgte med de unges foretrukne kommuni-
kationskanaler – uden den helt store virkning.

Da vi afsluttede projektet, måtte vi konstatere, at det 
ikke i sig selv var en bragende succes. Men vi blev klo-
gere – meget klogere, og det er der jo ikke noget galt i.

VI HAR TRUFFET  
BESLUTNING OM EN ANDEN VEJ

De studerende skal have et relevant tilbud fra deres fag-
forening – og vi tror på, at vi bliver meget relevante for 
dem, når de skal ud i praktik på de socialpædagogiske 
arbejdspladser. Derfor har vi to gange inviteret TR til 
at tage deres studerende i lønnet praktik under armen 
ind til et møde med deres fagforening – og ikke mindst 
med deres TR. Det tegner godt, og vi vil udvikle videre 
på konceptet i samarbejde med TR og de studerende, 
som møder op. Det er jo igen dem, der ved, hvad de har 
brug for fra deres måske kommende fagforening.

Generelt har vi fortsat fokus på de studerende, som I 
også kan se i de fremtidige politiske indsatsområder.

Se vores specialiseringsfilm på kredsens hjemmeside: 
oestjylland.sl.dk

NYE JOBOMRÅDER

Forbundet har i den seneste periode haft fokus på nye 
jobområder for socialpædagoger. I kredsen har vi kon-
stateret, at flere socialpædagoger får job inden for æl-
dre- og demensområdet. Det vi hører er, at plejesekto-
ren har fået øjnene op for vores faglighed, og hvordan 
den adskiller sig fra den gængse sundhedsfaglige til-
gang. Det har betydet, at vi har flere medlemmer, som 
arbejder inden for dette felt, ofte alene – men også med 
en eller flere socialpædagogiske kolleger.

Derfor har vi inviteret medlemmerne i denne målgrup-
pe til relevante arrangementer, hvor de både får et fag-
ligt indspark og mulighed for at tale med kolleger, som 
arbejder inden for samme område. Vi hører fra med-
lemmerne, at det ikke altid er nemt at være pioner 
med en anden faglighed end den sundhedsfaglige, som 
har været fremherskende på plejeområdet. Men vores 
medlemmer fortæller også, at de med vedholdenhed 
og solid indsats opnår den fortjente respekt fra deres 
kolleger. Det gør de, fordi de ikke kun arbejder ud fra 
en socialpædagogisk metode, men fordi de ER social-
pædagoger.

Ω
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Vi har i perioden haft et samarbejde med MSO (Magi-
straten for Sundhed og Omsorg) i Aarhus Kommune. 
Det har vi, fordi de også har set mulighederne i at kob-
le socialpædagogiske fagligheder inden for det område, 
hvor de lige som os ønsker borgerne den bedste mulig-
hed for at udvikle et så godt liv som muligt, i den livssi-
tuation de nu en gang står i, når de tilknyttes kommu-
nens tilbud. Denne form for samarbejde vil vi søge at 
udvikle på i den kommende periode.

FAGLIGE SAMTALER

Vi mener godt, at vi kan tillade os at sige, at vi også i vo-
res møde med beslutningstagerne i kommunerne ind-
drager vores medlemmers viden og indsigt.

Tidligere har vi inviteret os selv (kredsrepræsentan-
ter) til møder med borgmestre, kommunaldirektører 
og embedsmænd i kommunerne. Det har været givtigt 
og relationsskabende på det overordnede niveau. Og 
det er super godt.

På generalforsamlingen i 2017 besluttede vi et politisk 
indsatsområde – de såkaldte faglige samtaler, hvor vi 
inviterer os selv på kaffe med socialudvalg, og hvad de 
forskellige kommuner ellers kalder de udvalg, som har 
beslutningskraft inden for vores områder. Til disse mø-
der inviterer vi 4-5 medlemmer og medarbejdere i den 
aktuelle kommune, som vi mener kan gøre politikerne 
klogere på, hvad der rent faktisk sker med de indstillin-
ger, som udvalgene sender til beslutning i byrådene. Vi 
har været i Norddjurs, Randers og Skanderborg. 

Når først udvalgsmedlemmerne har forstået, at vi ikke 
kommer med enkeltsager – eller med krav om x antal 
mio. kr. til området – så har de tilkendegivet, at det har 
givet dem en indsigt, som de ikke umiddelbart selv hav-
de haft mulighed for at få – både i vilkår og rammer for 
vores arbejde – og i konsekvenserne ved beslutninger-
ne, som ikke nødvendigvis har været tilstrækkeligt be-
lyst for dem. Og ikke mindst en indsigt i, hvordan den 
socialpædagogiske faglighed kan bidrage på arbejds-
pladserne.

Det har været en stor fornøjelse at høre vores dygtige 
medlemmer indgå i en seriøs og saglig samtale med po-
litikerne og at konstatere, at politikerne lytter og spør-
ger oprigtigt ind til vores medlemmers bud på, hvor-
dan vi bedst muligt giver borgerne det, de har brug for. 
Vi bliver faktisk spurgt, om de må kontakte os, hvilket 
jo indikerer, at de mener, at møderne er betydningsful-
de.

Det løser ikke alle vores kommunikationsbehov med 
beslutningstagerne i kommunerne, men det er et vig-
tigt redskab, som vi fortsat vil arbejde med.

FAGLIGE FÆLLESSKABER

Vi er super glade og stolte over jeres opbakning til vo-
res medlemsarrangementer, det vi også kalder faglige 
eftermiddage. Der er stor deltagelse i arrangementer-
ne, uanset om de har et helt specifikt fagligt tema, eller 
om der kommer et islæt af underholdning ind over – 
dog altid med det sigte, at I skal have noget med hjem, 
som I kan tænke ind i jeres eget arbejdsliv.

Vi har haft et stærkt felt af foredrag og oplæg i de sene-
ste to år med deltagerantal, der svinger fra langt over 
200 til lidt færre. Det er ikke altid vigtigt, at vi står med 
over 200 medlemmer til et arrangement, det vigtige er, 
at jer, der deltager, får et udbytte af oplæggene.

PROJEKT ARBEJDSMILJØ

Der er rift om vores inspirationsoplæg, som løbende er 
justeret og tunet. Det handler jo om, at inspirationsop-
læggene giver mening for jer.

Temaerne finder du på vores hjemmeside:

https://oestjylland.sl.dk/lokale-faggrupper/arbejdsmiljo-
erepraesentant/projekt-arbejdsmiljoe-og-amr-materiale

Vi har været ude på 40 arbejdspladser med oplæg. Og 
vi får generelt fine tilbagemeldinger. Det har ikke kun 
været spændende og interessant, men inspiration som 
I rent faktisk kan bruge og arbejde videre med til gavn 
for arbejdsmiljøet.
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En leder har efterfølgende sagt:

”… godt tiltag med projekt ”Arbejdsmiljø”, og vi kan bru-
ge Socialpædagogerne inde i ledelsesrummet med de op-
læg.”

Et andet tiltag, der er kommet til siden sidste general-
forsamling, er, at vi to gange årligt afholder en AMR te-
maeftermiddag. Det næste temaarrangement afholdes 
den 28. oktober og omhandler AMR’s rolle ved vold og 
trusler på arbejdspladsen.

Arbejdet med at få inddraget AMR i netværk i forbin-
delse med kommune- og regionsgrupperne er i frem-
drift. I nogle kommuner er det allerede en selvfølge, at 
AMR deltager i kommunegrupperne, mens der er an-
dre steder, hvor det går mere trægt. Det spiller natur-
ligvis ind, at der f.eks. i regionen er vanskeligheder med 
at få en struktur til at passe ind i virkeligheden. Men 
det slår os ikke ud. Vi tror stadig på konceptet, og vi 
gør vores bedste for at få møderne gjort meningsfyldte 
både for TR og for AMR.

Projektet er i hvert fald så meget i fremdrift, at besty-
relsen har besluttet at forlænge projektet med et år og 
dermed også ansættelsen af vores faglige konsulent til 
at drive og udvikle projektet tilsvarende med et år. Pro-
jektet er således forlænget til udgangen af august 2020.

ARBEJDSMILJØARBEJDET  
ISOLERER SIG IKKE TIL PROJEKTET

Vi har fokus på arbejdsmiljø i alt, hvad vi får fingrene i. 
Når der indgås en arbejdstidsaftale om nedsat hviletid, 
når vi oplever problematikker i lønforhandlinger og 
ikke mindst, når medarbejdere må give op og bede os 
om hjælp i de individuelle sager, hvor ansættelsesfor-
holdet er gået i hårdknude.

Desværre oplever vi, at længerevarende sygefravær 
ofte bunder i enten et generelt dårligt arbejdsmiljø på 
arbejdspladsen eller et individuelt problematisk an-
sættelsesforhold. Vi har hjælpen klar – der står et kom-
petent hold af medarbejdere klar, som meget gerne 
indgår i jeres problematikker, hvad enten det handler 
om hele arbejdspladsens arbejdsmiljø eller jeres indi-
viduelle situation, som kan virke uoverskuelig. 

Vi kan kalde dette den forstærkede trio, hvor TR, AMR, 
leder og kreds indgår i et samarbejde i en afgrænset 
periode. Vi har et godt samarbejde med lederne, TR og 
AMR om, at det kan lykkes.
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VI ER SOCIALPÆDAGOGERNE
På generalforsamlingen i 2018 satte vi gang i første ini-
tiativ i vores lokale projekt ”Vi er Socialpædagogerne”. 
Der har efterfølgende være afholdt workshops for le-
derne, for trioer og endelig den elektroniske idébank. 
Alt sammen for at indsamle så mange input som muligt 
i den kvantitative undersøgelse af medlemmernes bud 
på, hvordan vi skal udvikle vores lokale fagforening.

På en workshop den 15. august med bestyrelsen og 40 
inviterede medlemmer indkredsede vi alle ideerne og 
gjorde dem til konkrete forslag, som bestyrelsen efter-
følgende har behandlet og kvalificeret.

Disse tre indsatser er vores bud på, hvad vi skal arbejde 
videre med i den kommende periode:

Kommunikation der virker
Vi kommunikerer flittigt med vores medlemmer. Vi 
sender nyhedsmails, laver Facebook-opslag, inviterer 
til faglige arrangementer, skriver debatindlæg, som 
bringes i aviserne og meget andet. Men, det vores med-
lemmer fortæller os er, at de enten ikke opdager – eller 
ikke læser det, vi sender ud. Det var en af de øjenåbne-
re, vi fik på den afholdte workshop.

Vi vil lave en analyse af vores kommunikationskanaler 
– hjemmeside, Facebook, nyhedsmail m.v. Når analy-
sen er færdig, skal vi tage stilling til, om det er tid til 
at gå nye veje.

Kredsen ud på arbejdspladserne
Vi kommer rigtig gerne ud på arbejdspladserne, og vi 
har et stående tilbud om afholdelse af medlemsmøder. 
Det gør nogle arbejdspladser brug af.

Vores erfaring er, at vi oftest bliver kaldt på, når der er 
opstået problemer på arbejdspladserne – det kan være 
arbejdsmiljøproblematikker, større strukturelle om-
lægninger eller noget helt tredje.

På den afholdte workshop var der tydelige ønsker til os 
om at komme ud til medlemmerne, frem for at vi invi-
terer medlemmerne ind til os.

Vi vil i den kommende periode være mere proaktive og 
opsøgende på at komme ud til jer på arbejdspladserne. 
Vi tænker, at vi jo kender jer – vores medlemmer – ret 
godt, men vi stiller os selv spørgsmålet, om I kender os 
godt nok.

Faglige fællesskaber
Det tredje indsatsområde handler om, at vi i kredsen 
skal være med til at facilitere faglige fællesskaber. Med-
lemmerne efterlyser muligheden for at mødes omkring 
fagligheden – at vi sætter faget i fokus.

I den kommende periode vil vi undersøge muligheder-
ne for at udvikle et koncept, som kan imødekomme 
dette ønske.

ORGANISERING

I 2018 afholdte vi et TR-døgn, hvor vi sammen med til-
lidsrepræsentanterne gav vores samarbejde et grun-
digt eftersyn. En af de opgaver, som nogle tillidsre-
præsentanter synes er en udfordring, er organisering. 
Organisering i den forstand, at man som tillidsrepræ-
sentant står face to face med en kollega, som man skal 
overbevise om, at det eneste rigtige er at være medlem 
af Socialpædagogerne Østjylland.

Det er for os meget velkomment, at vi på kongressen i 
2018 besluttede, at organisering er et af de projekter, 
som hele forbundet skal have fokus på.

I vores kreds har vi medlemsfremgang, men der er sta-
dig kolleger ude på arbejdspladserne, som har valgt 
ikke at være med i det faglige fællesskab, som Social-
pædagogerne Østjylland jo også er.

I den kommende periode vil vi sætte gang i forskellige 
aktiviteter, som skal understøtte både tillidsrepræsen-
tanter og jer medlemmer i at tale med de af jeres kolle-
ger, som enten bevidst har fravalgt medlemskab, eller 
– som det også er tilfældet – aldrig er blevet spurgt di-
rekte om medlemskab.

POLITISKE 
INDSATSOMRÅDER 2019-2021 
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Her i de politiske indsatsområder har vi beskrevet to 
konkrete indsatser:

Den organiserende TR
På et TR-døgn i 2020 vil vi sammen med tillidsrepræ-
sentanterne dykke endnu dybere ned i organisering 
– med afsæt i erfaringerne fra projekt ”Task force til 
løsningen af organiseringens gåde”. Målet er, at vi alle 
bliver klædt bedre på, også når vi møder modstand i 
snakken med kollegerne om medlemskab.

En samlet studieindsats og lokalt dimittendprojekt
Som et led i forbundets strategi for medlemsorganise-
ring har hovedbestyrelsen besluttet at styrke studie-
indsatsen. Indsatsen tager udgangspunkt i, at Social-
pædagogerne skal være kendte og synlige på faglighed, 
værdier og tilbud gennem hele pædagoguddannelsen.

Vi går sammen med kreds Nordjylland og kreds Midt- 
og Vestjylland om et konkret dimittendprojekt i sam-
arbejde med BUPL lokalt. Vi går efter at opnå 100 % 
organisering, når de studerende dimitterer, ved blandt 
andet at styrke den lokale relation mellem fagforenin-
gerne og de studerende. Det gør vi, fordi vi tror på, at 
en tidlig tilknytning til fagforeningen og det faglige fæl-
lesskab er vigtig.

I projektet skal vi arbejde ud fra 3 overskrifter:

Fællesskabet, arbejdsmarkedet, profession og faglig-
hed.

ARBEJDSMILJØ

Arbejdsmiljø- og arbejdsmiljørepræsentanter
Vi vil i den kommende periode fortsat arbejde på at løf-
te arbejdsmiljøarbejdet på de socialpædagogiske ar-
bejdspladser og på at styrke kontakten med arbejds-
miljørepræsentanterne. Bestyrelsen har besluttet at 
forlænge projekt ”Arbejdsmiljø” frem til 1. september 
2020 og dermed fortsat opprioritere arbejdsmiljøet. 
Herefter skal elementer fra projektet implementeres i 
den daglige drift.

Som skrevet i beretningen er der rigtig god fremdrift 
i projektet, og vi udvikler løbende nye ideer og tiltag, 
som skal være med til at understøtte det gode arbejds-
miljø.
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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

• �Mette�Marhauer 
Genopstiller til posten som hoved-
bestyrelsesmedlem og faglig sekretær  
og opstiller som kasserer

• �Peder�Appel�Würtz 
Opstiller til posten som faglig sekretær

• �Sara�Ellesøe�Hansen 
Opstiller 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)

• Dorte Maarslet Kristensen
• Dorthe Mortensen
• Erik Borring
• Jack Ahrendt Kistrup
• Martin Dam
• Steffen Schreiber Bratbøl
• Yasmeen Hollesen

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

• Eik Kirkegaard
• Mike Broder Jørgensen
• Monica Taasti
• Tina Pleman Madsen
• Villy Nielsen

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

• �Ann Minet Andersen
• Charlotte Hammer Pedersen
• Helene Lynøe
• Joy McPhillips Sørensen
• Lene Møgelvang
• Lone Beider
• Ole Knudsen
• Trine Holm Mikkelsen

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

• Berit Degnebolig Rasmussen
• Birgitte Dyreborg Mortensen
• Claus Simonsen
• Dorte Liisberg
• June Eichmüller
• Mette Sig Jeppesen
• Mia van de Sande
• Ole Bramsen

Kritisk revisor:

• �Charlotte Hammer Pedersen  
opstiller som kritisk revisor

• �Susanne Frøslev opstiller 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 har været for-
mand for Socialpædagogerne Østjylland i fem år, og 
forud herfor har jeg været frikøbt som faglig sekretær 
i kredsen i syv år.

Jeg blev uddannet pædagog i 1997, og min faglige bag-
grund som socialpædagog er primært i Center for mis-
brugsbehandling i Aarhus Kommune, hvor jeg var til-
lidsrepræsentant, og senere fællestillidsrepræsentant i 
Aarhus Kommune.

Det er vigtigt for mig, at vi lytter til medlemmers be-
hov og ønsker til os som jeres fagforening, og at vi også 
rent faktisk handler på det, vi får at vide. Jeg tror, at det 
styrker vores relation til og relevans for medlemmerne.

Vi har rigtig meget på hylderne, men min oplevelse er, 
at ikke alle medlemmer ved, hvad vi som fagforening 
kan tilbyde. I den kommende valgperiode vil jeg stille 
mig i spidsen for, at vi fortsat skal drive fagforening in-
defra med inddragelse af jer medlemmers syn på, hvor-
dan fagforeningen opleves udefra.

Jeg mener, at det er essentielt for os som fagforening at 
fokusere på de klassiske kerneværdier. I skal opleve, at 
I får den hjælp, som I har brug for. Både når det handler 
om løn og ansættelsesvilkår, når det knager i arbejds-
miljøet og til at tale vores fag op – og sætte faget i fokus. 
Det kan vi lykkes med ved kontinuerligt at udvikle på 
vores ydelser og service.

Samfundet ændrer sig – og det gør jeres behov også. 
Vi skal følge med, ikke ukritisk, men på en måde, hvor 
vi samtidig bibeholder både vores kerneopgaver og re-
levans. Jeg vil arbejde for, at vi også i den kommende 
periode er opmærksomme på, hvordan vi som fagfor-
ening opleves hos den enkelte, og hvad der er relevant 
for den lokale arbejdsplads.

Samarbejde er helt afgørende for, at vi kan lykkes med 
at være den fagforening, vi gerne vil være, og som I sy-
nes, vi skal være. Samarbejde med medlemmer, tillids-
repræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, kreds-
bestyrelsen og medarbejderne på kredskontoret. Vi er 
alle afhængige af hinanden.

Fagpolitisk mener jeg helt grundlæggende, at det om-
liggende samfund skal anerkende, at det specialiserede 
socialområde er en del af kernevelfærden. Vores områ-
de skal prioriteres – og jeg vil blandt andet holde by-
rådspolitikerne op på, at det er deres ansvar.

Endelig tænker jeg, at opgaven som kredsformand 
handler om sammenhæng. Sammenhæng lokalt og 
ikke mindst imellem det lokale niveau og forbundet 
som sådan. Det vil jeg arbejde for at vedligeholde og 
styrke i den kommende periode.
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METTE MARHAUER

Genopstiller til posten som hoved bestyrelses
medlem og faglig sekretær og opstiller  
som kasserer

Mit navn er Mette Marhauer. Jeg genopstiller som faglig 
sekretær. Jeg er ligeledes medlem af hovedbestyrelsen 
og genopstiller også til denne. 
 
Jeg blev uddannet socialpædagog i 1993 og har arbej-
det indenfor flere socialpædagogiske områder – blandt 
andet med personer med dom til anbringelse og udsat-
te børn og unge.

Indtil jeg blev valgt til faglig sekretær i 2014, havde jeg 
ligeledes været tillidsrepræsentant i 17 år og været 
medlem af Socialpædagogerne Østjyllands bestyrelse 
i 6 år.

De sidste 5 år som faglig sekretær har kun givet mig lyst 
til at fortsætte indsatsen. En indsats for jer som med-
lemmer og en indsats for vores fag og arbejdsområde.

Arbejdsmiljøet for medlemmerne på de socialpædago-
giske arbejdspladser har altid været et af mine særlige 
fokuspunkter. Besparelser, for få ressourcer og mang-
lende prioritering af kompetenceudvikling, er bare 
nogle af de ting, der gør, at mange medlemmer ikke fø-
ler, de kan varetage arbejdet godt nok. Trivslen på ar-
bejdspladsen halter, og folk bliver syge af at gå på ar-
bejde. Jeg vil medvirke til, at kampen for et ordentligt 
arbejdsmiljø for alle fortsat er en af vores vigtigste ind-
satser. Det tættere samarbejde, vi har opbygget med 

arbejdsmiljørepræsentanterne, har også i denne sam-
menhæng en stor betydning.

De nødvendige vilkår for, at medlemmer af Socialpæ-
dagogerne kan udføre deres job på det bedst mulige 
grundlag, har til stadighed brug for at blive italesat. Det 
gælder den faglige platform, og det gælder rammer-
ne, der sættes for at udføre arbejdet. Alle steder, hvor 
beslutninger har betydning for de socialpædagogiske 
medarbejdere og de borgere, de er sat til at hjælpe og 
støtte, skal vi bidrage med viden herom.

Jeg vil fortsat bruge min stemme og mit netværk til at 
sætte synspunkter og viden om faget og dets nødven-
dighed på dagsordenen og bidrage til, at vi som organi-
sation er betydningsfuld og en nødvendig samarbejds-
partner.

Det vil også fremadrettet være vigtigt for mig i det dag-
lige, at alle vores tillidsrepræsentanter er sikre på, at 
de kan få sparring, hvis de har brug for det. Tillidsre-
præsentanterne er fagforeningen på arbejdspladsen, 
og ligesom vi har brug for, at de er det, har de også brug 
for at have opbakning til at kunne være det. Den tæt-
te kontakt med tillidsrepræsentanterne og den viden, 
de har fra arbejdspladserne og MED-samarbejdet, er 
vores garanti for, at vi kan handle rettidigt og strate-
gisk. Derfor anser jeg det gode samarbejde med tillids-
repræsentanter som en af mine fornemste opgaver. Det 
håber jeg at få anledning til at fortsætte.
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PEDER APPEL WÜRTZ 

Opstiller som faglig sekretær

Arbejdsplads: Børne- og ungdomspsykiatrien i Region 
Midtjylland.

Uddannet pædagog i 2000, Master Degree in Guidan-
ce, DPU 2015, TR gennem mange år og stor erfaring 
i MED-arbejdet. Aktuelt næstformand i vores lokale 
LMU, samt udpeget af Socialpædagogerne til regionens 
Hoved-MED. 

Områder, som optager mig:
Tillidsrepræsentanternes rolle og mulighed for uddan-
nelse og sparring, så de kan kvalificere de løn- og an-
sættelsesmæssige forhold til gavn for medlemmerne.

Jeg vil arbejde for, at TR tilføres viden og arbejdsvilkår, 
der muliggør denne opgave.

Et omdrejningspunkt for den gode arbejdsplads er 
MED. Gennem en løsningsorienteret dialog med vores 
arbejdsgivere skaber vi udvikling på arbejdspladsen. 
Det er gennem MED-arbejdet, at vi skaber sammen-
hængskraft til gavn for alle socialpædagoger, brugere 
og samfundet. 

Jeg vil arbejde for størst mulig indflydelse på eget ar-
bejde, hvilket er centralt for at sikre kvalitet i opgave-
løsningen og trivsel hos medlemmerne. 

Jeg har stort indblik i regionale forhold, som jeg ople-
ver ikke adskiller sig væsentligt fra forholdene i den 
kommunale sektor. I flere år har målet været at gøre 
det nødvendige og tilstrækkelige, men ikke nødvendig-
vis det bedste. 

Jeg vil arbejde for en holistisk forståelse af borgeren på 
tværs af fag, organisationer, sektorer, det private og of-
fentlige. Det stiller krav til øget refleksion, dialog og tål-
modighed, førend der opstår en fælles forståelse. Når 
det lykkes, går det etiske regnskab op – til gavn for alle. 
Jeg vil arbejde for fokus på kvalitet og brugerinddra-
gelse, hvor medlemmerne har tiden til at være der på 
borgerens præmisser.

Jeg stiller op som faglig sekretær, da det føles rigtigt at 
bruge min tid og energi for en sag, der har betydning 
for os alle.
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SARA ELLESØE HANSEN

Opstiller som faglig sekretær

Mit navn er Sara Ellesøe Hansen. Jeg er 38 år og blev 
uddannet som socialpædagog fra Jydsk Pædagogsemi-
narium i Randers i 2005. Jeg har gennem de sidste 14 år 
arbejdet som socialpædagog, tillidsrepræsentant, koor-
dinator og leder i Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud i Syd-
djurs Kommune. Jeg fungerede som tillidsrepræsentant 
i organisationen i 4 år, hvor jeg også sad i TR-udvalget 
i kreds Østjylland. Sidenhen blev jeg koordinator, og nu 
sidder jeg som afdelingsleder af tre afdelinger. 

Jeg opstiller som faglig sekretær, fordi jeg kan bidrage 
effektivt til sammenhængskraft og udvikling i Social-
pædagogernes fagforbund i kreds Østjylland, men også 
på landsplan. 

Jeg vil, som faglig sekretær, arbejde med konstruktive, 
anerkendende relationer, høj social kapital, og stærke, 
udviklende og generøse fællesskaber. Gennem samar-
bejdet med vores tillidsrepræsentanter, ledere og ar-
bejdsmiljørepræsentanter skal vi arbejde for at styrke 
Trio-samarbejdet, så vi sammen kan sætte fokus på det 
gode arbejdsmiljø og udvikling af de socialpædagogi-
ske arbejdspladser, da jeg netop mener, at det er vejen 
frem til en god arbejdsplads og til at løse den kerneop-
gave, vi er ansat til at varetage. Jeg er meget optaget af, 
hvordan vi kan skabe gode rammer for socialpædago-
gerne, så arbejdsmiljøet bliver styrket ude i de enkel-
te enheder, kommuner og regioner, så det herigennem 
kommer borgerne med særlige behov til gode. 

På kongressen i 2018 blev det besluttet, at der skul-
le arbejdes med projektet ”Vi er Socialpædagogerne”. 
Dette projekt sætter medlemmerne i fokus, så vi kan 
være med til at udvikle fremtidens faglige fællesskab. 
Jeg mener, at vi skal øge indsatsen omkring at fortælle 
nogle nutidshistorier om, hvorfor fagforeningen er vig-
tig. Jeg vil som faglig sekretær være optaget af, at med-
lemmerne skal føle et medejerskab og have et medan-
svar for socialpædagogernes udvikling. 

Gennem min strategiske indsigt og relationelle forstå-
else, samt min pædagogiske faglighed mener jeg, at jeg 
kan skabe værdi for det socialpædagogiske område. Jeg 
stiller mig gerne til rådighed, hvis der er brug for spar-
ring. Jeg ønsker at arbejde tæt sammen med kommu-
negrupperne/regionsgrupperne, så jeg kan vide, hvad 
der foregår lige netop ude hos jer og herefter kan brin-
ge det ind til kredsen. 

Jeg finder energi i at være omstillingsparat og innova-
tiv, og jeg ønsker at bidrage til, at vi fortsat skal være et 
stærkt og attraktivt fagforbund, der kan rekruttere og 
fastholde medlemmerne i Socialpædagogerne – både i 
dag og i fremtiden. 
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KANDIDATER TIL  
KREDSBESTYRELSEN
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DORTE MAARSLET KRISTENSEN

Genopstiller til bestyrelsen

Dorte Maarslet Kristensen,  
Aktivitetshuset Havkærparken, Aarhus Kommune.

Jeg vil gerne stille mig til rådighed i den kommende pe-
riode for kredsbestyrelsen i Socialpædagogerne Østjyl-
land. Efter to spændende år med bestyrelsesarbejde i 
kreds Østjylland, ønsker jeg at genopstille. Jeg vil fort-
sat gerne spille en aktiv rolle i kredsens udvikling, og 
jeg vil gerne sætte særligt fokus på arbejdsmiljø og so-
cialpædagogiske fællesskaber. 

Kredsens fokus på at støtte op om det gode arbejds-
miljø ude på vores arbejdspladser, ser jeg som en både 
vigtig og naturlig del af et godt fagpolitisk arbejde. Der 
har gennem de sidste år været mange gode tiltag på 
arbejdsmiljøområdet, og denne udvikling skal vi hol-
de fast i, da det gavner os alle ude i den socialpæda-
gogiske virkelighed. Et godt arbejdsmiljø er altafgøren-
de for vores trivsel på arbejdspladsen, og derfor skal 
kredsbestyrelsen arbejde aktivt med tiltag, der støtter 
arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. 

Jeg ser i stigende grad, at vores fællesskaber som social-
pædagoger er pressede ude på arbejdspladserne. Kon-
gresbeslutningen om arbejdet med ”Vi er Socialpæda-
gogerne” giver den kommende bestyrelse mulighed for 
at være nysgerrig på, hvad medlemmerne gerne vil, og 
hvad de har brug for. Jeg håber, at flere medlemmer har 
lyst til at være fagligt aktive lokalt på arbejdspladser-
ne og bidrage til flere socialpædagogiske fællesskaber. 
Som bestyrelsesmedlem håber jeg at kunne være med 
til at give gode rammer for dette.

ANDERS RANSBY

Genopstiller til bestyrelsen og hovedbestyrelsen

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 interesser. For at gøre det bedst 
muligt skal vi fortsætte den udvikling, der sætter vores 
løn- og ansættelsesvilkår, vores arbejdsmiljø – og vores 
faglighed på dagsordenen.

Som HB- og bestyrelsesmedlem vil jeg derfor arbejde 
for, at vi fortsætter i de spor, som blev besluttet på kon-
gressen i 2018, og de politiske indsatsområder vi frem-
lægger til vedtagelse på generalforsamlingen.

I forbindelse med OK18 oplevede vi, at fagbevægelsen 
stadig kan noget sammen. Det skal vi videreudvikle på 
– i samspil med de fagpolitiske organisationer, vi sam-
arbejder med eller er en del af (FH). 

For mig er det fortsat et ”must”, at vi fastholder det re-
spektfulde og konstruktive miljø, vi har i bestyrelsen, 
kongresdelegationen – og med de ansatte. Den kultur 
vil jeg også arbejde for, at vi fastholder.
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DORTHE MORTENSEN

Genopstiller til bestyrelsen

Jeg hedder Dorthe Mortensen. Jeg arbejder med voks-
ne udviklingshæmmede i Støttecenteret ved Bosteder-
ne Skanderborg. 

Jeg har fra 1. oktober 2018 deltaget i bestyrelsesarbej-
det ved Socialpædagogerne Østjylland. Jeg vil meget 
gerne fortsætte dette arbejde og stiller derfor op til be-
styrelsen.

Et vigtigt område for mig er at sikre høj faglighed på 
vores arbejdspladser. Vigtigt, at vi prioriterer faglige 
kompetencer, og at fagligheden og fagfagligheden hele 
tiden er i fokus og i udvikling.

Jeg vil gerne arbejde for at højne ligestillingen. Ligestil-
ling blandt kønnene er for mig en selvfølgelighed, men 
jeg synes også, det er vigtigt at se på ligestilling i forhold 
til vores stedtillæg og i forhold til vores uddannelse/løn 
sammenlignet med andre bacheloruddannelser.

I denne kongresperiode er temaet ”Vi er Socialpædago-
gerne”. Det er vi – og det skal vi helst blive ved med at 
være. Derfor er det vigtigt, at der hele tiden er fokus på 
det enkelte medlem. Hvordan kan man bedst inddrage 
og sikre, at det enkelte medlem føler sig set, hørt og lyt-
tet til? Det er et meget vigtigt bestyrelses- og TR-arbej-
de.

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er et ”still going 
on” fokusområde og et vigtigt område, der hele tiden 
skal arbejdes med. Trio-samarbejdet skal fortsat ud-
vikles og styrkes. Vores arbejdspladser kommer un-
der pres i forhold til besparelser, og der bliver større og 
større fokus på sundhed. 

 

EIK KIRKEGAARD

Opstiller til bestyrelsen

Mit navn er Eik Kirkegaard, jeg er 45 år og bosidden-
de i Middelfart. Jeg er uddannet pædagog fra Kolding 
Pædagogseminarium i 2005 og har siden 2009 været 
ansat i Socialpsykiatrien i Hedensted Kommune og har 
desuden arbejdet med børn og unge inden for det so-
cialpædagogiske arbejdsområde.

Jeg har fungeret som TR i 9 år, og jeg repræsenterer So-
cialpsykiatrien, Rusmiddelcenter og Ungeenheden og 
sidder p.t. i Lokal-MED, Område-MED og Hoved-MED i 
Hedensted Kommune og er desuden valgt som delege-
ret i PKA-Pension for Socialpædagogerne.

Med mit kandidatur til kredsbestyrelsen vil jeg gerne 
bidrage til, at Socialpædagogerne fremadrettet har fo-
kus på at hjælpe det enkelte medlem med løn- og an-
sættelsesvilkår, øget faglighed og arbejdsmiljømæssige 
forhold på den enkelte arbejdsplads. 

Vi er inde i en periode, hvor mange af vores socialpæ-
dagogiske arbejdspladser er under pres.

Som en seriøs fagforening skal vi være kritiske i forhold 
til denne udvikling og italesætte konsekvenserne for 
ansatte og borgere. Dette skal efter min mening gøres 
i konstruktiv dialog med medlemmerne, ansatte på ar-
bejdspladserne, ledere, presse og politikere på lokalt- 
og landsniveau.

Socialpædagogerne Østjylland skal fortsat være en 
kreds, hvor der ydes hurtig og høj faglig kvalificeret 
service til medlemmerne, hvilket jeg vil forsøge at bi-
drage til via mit kandidatur.
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ERIK BORRING

Genopstiller til bestyrelsen

Sammenhold gør stærk. Ved OK18 var der stor opbak-
ning og sammenhold ved forhandlingerne, som skaf-
fede os gode lønforbedringer. Jeg er af den overbevis-
ning, at resultatet bl.a. kom i hus ved at sende et stærkt 
signal til modparten om, at vi står sammen. Ved OK-for-
handlingerne i 2020 på det private arbejdsmarked – vi 
har også medlemmer der – skal vi være parate til at 
støtte vores kammerater. Så bakker de op i 2021, når 
vi skal forhandle overenskomst. Dette arbejde skal bl.a. 
foregå i de lokale FH-sektioner, tidligere LO sektioner – 
jeg sidder i LO Skanderborgs forretningsudvalg for So-
cialpædagogerne Østjylland.

Samtidig vil jeg arbejde for, at kredsen også i fremti-
den har de kompetencer og den styrke, der skal til for 
at servicere medlemmerne, så det bliver organisations-
udvikling for medlemmernes skyld. Den nye bestyrelse 
skal skabe rammerne for, at det, medlemmerne ønsker 
og efterspørger, er der.

Hvad er socialpædagogernes faglighed? Der er mange 
gode bud, men jeg mener, at det er os som socialpæda-
goger, der skal definere det og ikke andre faggrupper. 
Også det vil jeg arbejde for i den nye bestyrelse.

Fremadrettet skal vi gøre mere af det, vi er gode til, pri-
oritere AMR-TR arbejdet, faglige samtaler med vores 
lokale politikere, være synlige og tilgængelige for med-
lemmerne.

Socialpædagog i 20 år, bestyrelsesmedlem i 13 år, LO 
Skanderborgs forretningsudvalg i 11 år, kritisk revisor 
i Socialpædagogernes A-kasse.

JACK AHRENDT KISTRUP

Genopstiller til bestyrelsen

Jeg har i 2 år fulgt og deltaget i bestyrelsens arbejde 
som medlem af bestyrelsen med interesse. Jeg har i 
knap 3 år varetaget hvervet som tillidsrepræsentant, 
valgt i Specialområde Børn og Unge i Region Midtjyl-
land. Det sidste år har jeg været ansat som teamleder i 
samme organisation og deraf ikke valgt som TR. 

Mit fokus fremover vil også være af ledelseskarakter, 
når dette er muligt. Jeg er optaget af ledelse på flere ni-
veauer og er interesseret i det sikringsgrundlag, man 
som leder er beskyttet i, når tingene bliver komplice-
rede.

Derudover er vilkår for borgerne, som er anbragt i det 
sociale system, noget, der optager mig. Dilemmaerne 
omkring tilsyn af forskellige instanser er ligeledes no-
get, jeg arbejder tæt op ad. Faldgrupper i Socialt tilsyn, 
Arbejdstilsyn, Styrelsen for Patientsikkerhed og Føde-
varestyrelsens anvisninger i det pædagogiske miljø er 
ofte meget synlige, og det kalder på ekstra bevågenhed 
at navigere i dette felt. 

Jeg ønsker med dette at stille mit kandidatur til rådig-
hed.
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MARTIN DAM

Genopstiller til bestyrelsen

Jeg hedder Martin Dam, er 39 år gammel og bor syd 
for Aarhus med min kone og tre dejlige børn. Jeg har 
været en del af kredsbestyrelsen gennem flere valgpe-
rioder og ønsker at genopstille. Gennem det sidste års 
tid har jeg fungeret som konstitueret faglig sekretær og 
har dermed fået et indgående kendskab til de indsatser 
og opgaver, der ligger i kreds Østjylland.

Med dette afsæt ønsker jeg at bidrage til bestyrelsens 
arbejde med særligt fokus på vores arbejdsmiljømæs-
sige indsats. Det er afgørende for at kunne udvikle den 
socialpædagogiske faglighed, at vi er sikret ordentlige 
vilkår og rammer for det arbejde, vi skal udføre. Jeg er 
af den overbevisning, at faglighed og arbejdsmiljø er 
hinandens forudsætninger og et fokus, vi vedblivende 
skal have i kredsbestyrelsen.

Derudover vil jeg arbejde for, at vi er vedholdende i for-
hold til at påvirke uddannelsen af kommende social-
pædagoger. Jeg mener, vi skal arbejde for en øget spe-
cialisering ind i uddannelsen netop for at sikre, at de 
rigtige faglige kompetencer er tilstede hos vores kom-
mende kollegaer. Det er til gavn for de borgere, vi ar-
bejder med, men også til gavn for vores fælles arbejds-
miljø.

LINE HUNDEBØLL

Genopstiller til bestyrelsen og hovedbestyrelsen

Line Hundebøll, socialpædagog

Mine hovedmål er:
Vores fagforening skal opleves som et fagligt fælles-
skab, hvor vi har fokus på gode arbejdsforhold med et 
sikkert arbejdsmiljø og høj socialpædagogisk faglig-
hed, så vi kan skabe gode rammer for de borgere, vi ar-
bejder for og med. Dette arbejde er med i arbejdet med 
implementering af “Vi er Socialpædagogerne” fra kon-
gressen 2018.

Uddannelsen er et fundament for vores faglighed, der-
for er der brug for en pædagoguddannelse med en so-
cialpædagogisk specialisering som minimum og efter- 
og videreuddannelse med et højt fagligt niveau.

Hvordan kan vi få bedre samskabelse mellem praksis 
og uddannelse, både i vejledning, i praktik, uddannelse 
og praktikprøverne?

Ligestilling både i løn- og ansættelsesforhold, herunder 
flere ligerettighedsargumenter i forhold til barselsor-
lov.
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MIKE BRODER 
JØRGENSEN

Opstiller til bestyrelsen

Jeg hedder Mike Broder Jørgensen, er 35 år og arbejder 
som socialpædagog på Overgangen ved Specialområde 
Børn og Unge i Region Midtjylland. Derudover er jeg til-
lidsrepræsentant på min anden valgperiode og repræ-
senterer i alt 110 kollegaer.

I mit virke som TR har jeg mange snitflader med for-
skellige afdelinger og deres målgrupper – og har der-
igennem erfaret, at ledelse, arbejdsmiljø og faglighed 
går hånd i hånd og er hinandens forudsætninger i ar-
bejdet frem mod at yde den optimale indsats for udvik-
ling og støtte til både borgere og kollegaer. 

Vi har pligt til at skabe et solidt fundament for fremti-
dens socialpædagogiske arbejde. Som en del af kreds-
bestyrelsen vil jeg derfor arbejde for at sikre, at vi som 
forbund understøtter de velfungerende arbejdsfælles-
skaber og fremmer vilkårene for god ledelse, et godt 
arbejdsmiljø og høj faglighed i en bæredygtig kontekst. 
Vi er sat i verden for at sikre medlemmerne bedst mu-
lige vilkår for at løse den opgave, de er ansat til – med 
mindst mulige personlige omkostninger. 

MONICA TAASTI

Opstiller til bestyrelsen

Jeg hedder Monica Taasti, er 38 år. Jeg blev uddannet 
socialpædagog i 2005. Jeg arbejder som socialpæda-
gog på Sølund. Jeg har været tillidsrepræsentant siden 
2006.

Jeg har siden 2018 været en del af dimittendteamet i 
Socialpædagoerne, hvor jeg er ude på de 5 seminarier i 
Midtjylland og holde oplæg for dimittenderne om, hvad 
fagforeningen kan tilbyde af støtte og faglig sparring. 
For mig er det vigtigt, at vi som fagforening har en fod 
indenfor på uddannelsesstederne for at påvirke faglig-
heden omkring specialområdet og vise vigtigheden af 
at være fagligt organiseret.

Jeg har lige afsluttet Socialpædagogernes fagpolitiske 
uddannelse og har herigennem fået øjnene op for vig-
tigheden af at kunne italesætte den socialpædagogiske 
faglighed. Med de besparelser, der kommer på det so-
cialpædagogiske område, er det vigtigt, at socialpæda-
gogerne er parate til at tage dialogen. Jeg er inspireret 
af, at vi er en fagforening, der går på to ben; både det 
mere almindelige fagforeningsarbejde med løn- og an-
sættelsesforhold, men også en fagforening, som kæm-
per for gode vilkår for de borgere, vi arbejder med.

Jeg deltog i kongressen 2018, her fik jeg mod på me-
get mere fagpolitisk arbejde. Jeg synes, det er vigtigt at 
være med i beslutningsprocesserne. Derfor stiller jeg 
op til bestyrelsen.
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STEFFEN SCHREIBER BRATBØL 

Genopstiller til bestyrelsen 

Steffen Schreiber Bratbøl, 40 år, familiebehandler i 
Horsens Kommune, 11 års erfaring fra døgninstitu tion 
med anbragte børn og unge samt kredsbestyrelses-
medlem i 4 år.

Jeg genopstiller for anden gang til kredsbestyrelsen, 
da jeg har et stort ønske om at fortsætte arbejdet med 
fokus på socialpædagogers arbejdsmiljø i kreds Østjyl-
land.

Den nuværende kredsbestyrelse har de sidste år haft 
fokus på tilgang af medlemmer i kredsen, således vi 
har den tilstrækkelige økonomi til at iværksætte ind-
satser, som højner fagligheden blandt socialpædagoger. 
Fokusset på en kontinuerlig faglig udvikling ligger mig 
meget på sinde. Høj faglighed og et godt arbejdsmiljø er 
essentielt for et solidt socialpædagogisk arbejde. Ved 
genvalg vil jeg fortsat have fokus på at skabe de bedste 
rammer for, at det socialpædagogiske arbejde kan ud-
føres med høj kvalitet.

I det fagpolitiske arbejde i bestyrelsen ønsker jeg at bi-
drage med et fokus på det enkelte medlem. Jeg arbej-
der for, at ingen medlemmer skal blive klemt, og at in-
tentionerne bag kredsbestyrelsens beslutninger skal 
være grundigt belyst. Signalværdierne ved bestyrel-
sens arbejde skal være gennemarbejdet og retorikken 
anerkendende, således at ordinære medlemmer føler 
sig bakket op af deres fagforening og oplever et stort 
udbytte af deres medlemskab.

TINA PLEMAN MADSEN

Opstiller til bestyrelsen

Mit navn er Tina Pleman Madsen. Jeg er 44 år og er bo-
siddende i Ørsted, Norddjurs, med min mand og vores 
2 børn. Jeg har arbejdet indenfor pædagogfaget siden 
1995, men er først blevet uddannet i 2009. 

Beskæftigelse indenfor det socialpædagogiske område 
er: børn og unge med diagnoser, voksne med fysiske og 
psykiske handicap samt anbragte børn og unge.

Jeg har været TR i 4 år og ønsker nu at stille op til be-
styrelsen, da jeg mener, at jeg kan være med til at gøre 
en forskel, så vi får endnu bedre vilkår end dem, vi har 
i dag. Nogle af de fokusområder, jeg har, er:

•  Kommunernes økonomi =  
dette har indflydelse på vores arbejdsmiljø,  
arbejdsvilkår samt vores faglighed.

•  Vores Trio-samarbejde skal fortsat styrkes  
og udvikles.

•  Fagforeningen Socialpædagogerne skal være  
fagforeningen, man snakker om.

• Løn og ansættelsesforhold.
• At vores faglighed fortsat bliver optimeret.

Jeg deltog i kongressen 2018, hvor jeg fik indsigt i, 
hvordan forretningsorden foregår.

Siden barn er jeg vokset op med en far, som var med-
lem af Socialpædagogerne, og dengang sagde jeg: ”Når 
jeg bliver voksen, skal jeg være medlem af SL” – VI KAN 
– VI VIL – VI TØR – vil altid være mit motto.
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YASMEEN HOLLESEN

Genopstiller til bestyrelsen

Yasmeen Hollesen, § 85-medarbejder for voksne med 
varig nedsat funktionsevne og TR i Specialvejledning, 
Hjemløse og Rusmiddelrådgivning i Horsens Kommu-
ne.

Vi er, som faglig organisation, til for medlemmerne, og 
derfor skal en stor del af vores arbejde også rette sig 
mod løn- og arbejdsvilkår, men samtidig skal vi også 
fortsætte det gode socialpolitiske arbejde, som både 
bedrives fra kreds Østjylland og fra hovedforbundet.

Vi skal fortsætte med at invitere medlemmerne med 
ind, bruge ambassadørmetoden, iscenesætte temada-
ge, hvor vi kan lære af medlemmerne og deres ønsker 
til en velfunderet og vedkommende fagforening.

Kreds Østjylland har et stærkt hold af ansatte og fri-
købte, og jeg har fortsat energi og lyst til at være en 
del af den kredsbestyrelse, der er med til at kvalificere 
de beslutninger, der træffes, og udvikle på det arbejde 
med medlemsinddragelse, som er startet i den sidste 
periode.

Det specialiserede socialområde er under pres, og der 
er brug for en stærk fagforening til at stå bag medlem-
merne og bakke de tillidsvalgte op i kampen for ordent-
lige løn- og arbejdsvilkår.

VILLY NIELSEN

Opstiller til bestyrelsen

Mit navn er Villy Nielsen, ansat som værkstedsassi-
stent hos Syddjurs Bo & Aktivitetstilbud, hvor jeg siden 
1. august 2016 har været TR for en arbejdsplads med 
17 afdelinger, som tilsammen har ca. 300 medarbejde-
re.

Selvom jeg er blevet 62, har jeg masser af energi til 
mere.

Derfor vil jeg opstille som kandidat til Socialpædago-
gerne Østjyllands bestyrelse på generalforsamlingen 
den 9. oktober 2019.

Før jeg blev valgt til TR, var jeg valgt som AMR i 11 år, 
og jeg har erfaring med, at det er meget vigtigt, at le-
delse, TR og AMR har et godt samarbejde, for hvis no-
get skal ændres med et positivt resultat, er vi nødt til at 
gøre det sammen.

Jeg håber at blive valgt ind, da jeg mener at have en 
masse viden og erfaring fra de 30 år, jeg har på bagen 
som offentlig ansat indenfor specialområdet.
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KANDIDATER TIL  
KONGRESDELEGATIONEN
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ANN MINET ANDERSEN

Genopstiller til kongresdelegationen

Jeg hedder Ann Minet Andersen, jeg er 41 år, og så er 
jeg fællestillidsrepræsentant for socialpædagogerne i 
Landsbyen Sølund. Jeg genopstiller til kongresdelega-
tionen, fordi jeg fortsat gerne vil være med til at tegne 
fremtiden for socialpædagogerne. 

Vi har bl.a. en vigtig opgave i at tydeliggøre og marke-
re socialpædagogernes faglighed og vores meget store 
arbejde med og omkring alle de mennesker, vi kommer 
i berøring med gennem vores arbejde. At være talerør 
og kæmpe for bedre vilkår. Samtidig skal vi tydeliggøre 
vores eget arbejdsmiljø og de udfordringer, der ligger 
der. 

En anden udfordring, vi har, er optaget på seminarier-
ne. Igen i år er der ikke fuld optag, og faktisk er det det 
laveste i 8 år. Jeg vil være med til at arbejde for en god 
uddannelse, de unge har lyst til at tage, så vi – også i 
fremtiden – kan få gode og kvalificerede kolleger.

Socialpædagogerne skal som organisation stå sammen 
med fælles rammer og mål og dermed stå stærke og 
mere synlige i samfundsdebatten og der igennem på-
virke den. 

Socialpædagogerne er en demokratisk organisation, 
som jeg er stolt af at være en del af og repræsentere.

BERIT DEGNEBOLIG 
RASMUSSEN 

Opstiller til kongresdelegationen

Jeg hedder Berit Degnebolig Rasmussen, 55 år, jeg bor 
i Horsens.

Jeg arbejder i Bo Døgn Ane Staunings Vej Horsens, som 
er et døgntilbud for voksne med fysiske/psykiske han-
dicaps, hvor jeg er fritidskoordinator (hvor jeg planlæg-
ger og gennemfører aktiviteter). Jeg har arbejdet der, si-
den jeg blev uddannet i 2008, i forskellige stillinger. 

Ved siden af mit arbejde er jeg netværksplejemor for 
en dreng på 12 år. 

Jeg er tillidsrepræsentant i Bo Døgn og har været det 
de sidste 4 år.

Jeg er næstformand i det lokale LMU.

Jeg stiller op til kongresdelegationen, da jeg gerne vil 
være med til at gøre en forskel. 
 
Forskellen kunne være:
• Bedre arbejdsmiljø/betingelser. 
• Mere faglighed på arbejdspladsen.
• Mere åbenhed/dialog om problemstillinger.  
•  Vigtigheden af, at det er pædagoger,  

der er på bosteder og lign. 
•  Vi skal løfte i flok, fx at trio-arbejdet  

skal være en stor del.
• Vores AMR skal blive klædt godt på til deres arbejde.
•  Vi skal have de forskellige niveauer på banen  

for at ændre vores arbejdsliv.
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BIRGITTE DYREBORG 
MORTENSEN

Opstiller til kongresdelegationen

Mit navn er Birgitte Dyreborg Mortensen, og jeg er 46 
år. Jeg arbejder på et botilbud med voksne udviklings-
hæmmede i Hadsten, Favrskov Kommune.

Som pædagog er det vigtigt for mig, at vores kernefag-
lighed er højt prioriteret og afspejler vores virke. Vi 
skal være stolte af og gode til at forklare, hvorfor
socialpædagogisk arbejde er vigtigt, og hvad det er, vi 
som socialpædagoger er specielt dygtige til.

Jeg har været så privilegeret at have deltaget på og net-
op afsluttet Socialpædagogernes fagpolitiske uddan-
nelse. Det har givet mig mod til at begive mig ind i den 
fagpolitiske verden, som ellers hidtil har været ukendt 
for mig.

Jeg stiller op til kongresdelegationen, fordi jeg brænder 
for at være med til at gøre Socialpædagogerne Østjyl-
land til en mere attraktiv og vedkommende kreds for 
det menige medlem.

Min vision er at arbejde på at nå mere ud til dem, som 
ikke allerede kender og bruger kredsen.

Jeg vil uden tvivl læne mig op ad det motto, Socialpæ-
dagogernes sekretariatschef har stående på sit skrive-
bord ”Hvad får medlemmerne ud af det?”

CHARLOTTE HAMMER PEDERSEN

Genopstiller til kongresdelegationen

Jeg hedder Charlotte Hammer Pedersen, jeg er 48 år og 
har arbejdet som socialpædagog indenfor voksenhan-
dicapområdet i næsten 25 år. Jeg arbejder ved Voksen-
handicap i Favrskov Kommune og har siden 2006 væ-
ret tillidsrepræsentant.

Jeg er glad for at have været en del af kredsbestyrelsen 
de sidste 4 perioder. I den kommende periode har jeg 
valgt at stille mit kandidatur til rådighed for kongres-
delegationen.

Jeg er stolt af at være med i en løsningsorienteret fag-
forening og er langt fra færdig med det fagpolitiske  
arbejde.

Det sociale område har i en årrække været udsat for et 
stort pres, der er fortsat masser af arbejde, der skal gø-
res, så vi sikrer, 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.

For at komme tættere på medlemmerne igangsatte vi 
på sidste kongres medlemsprojektet ”Vi er Socialpæda-
gogerne”. Jeg vil arbejde for, at vi bibeholder og udvikler 
dette fokus.

Det fagpolitiske arbejde skal give god mening og kunne 
mærkes, både på de socialpædagogiske arbejdspladser, 
vi kender i dag, og dem, der helt sikkert vil komme til 
indenfor vores mangfoldige arbejdsområde.

Kongressen er stedet, hvor jeg fortsat kan have indfly-
delse på Socialpædagogernes fremadrettede arbejde, 
og jeg håber, jeg får lov!
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CLAUS SIMONSEN

Opstiller til kongresdelegationen

Jeg er 52 år. Jeg er TR for Døgnområdet, har tidligere 
været AMR, mine fokusområder: arbejdsmiljø og ar-
bejdsvilkår.
 
Trivsel på arbejdspladsen 
Det psykiske arbejdsmiljø bør prioriteres – også de næ-
ste mange år. Min erfaring er, at arbejdsmiljøet (også) 
er afhængigt af god ledelse. Dette er nødvendigt for at 
sikre gode arbejdsbetingelser og et sundt arbejdsmiljø. 
 
Det gælder både, hvor det fungerer, og hvor det fun-
gerer mindre godt. Disse erfaringer kan forhåbentligt 
bruges til at forbedre arbejdsmiljøet der, hvor der er 
brug for det.
 
Det er vigtigt, at vi finder et samarbejde om et arbejds-
miljø, der sikrer trygge og stabile arbejdsforhold. 
 
Faget i fokus
•  at vi har klarhed og tydelighed om arbejdsopgaverne.
•  at vi bliver anerkendt for vores arbejdsindsats. 
•  at der er balance mellem opgavens omfang  

og de ressourcer, der er til opgaven – herunder  
selvfølgelig tid. 

 
Jeg er god til at lytte, jeg respekterer andres holdninger 
og er god til at se, hvad der kan komme ud af beslut-
ningerne. 
 
Dette har jeg fordel ved på min arbejdsplads, ved for-
handlinger, og den svære samtale.
 
Det at sige sin mening og turde spørge falder mig let, og 
jeg kan slet ikke lade være.
 

DORTE LIISBERG

Opstiller til kongresdelegationen

Jeg er uddannet pædagog fra Ranum Statsseminarium 
og har blandt andet arbejdet med social- og retspsyki-
atri, misbrugsbehandling og arbejder nu i Voksen Han-
dicap, hvor jeg er TR for 6 matrikler, samtidig sidder 
jeg i LMU.

Trio-samarbejdet, som desværre ofte bliver glemt i en 
travl og presset hverdag, er mit hjertebarn. Det er her, 
vi har muligheder for at tale sammen om udfordrin-
gerne på den enkelte matrikel og i organisationen, og 
– ofte i samarbejde med Socialpædagogerne Østjylland 
– at finde løsninger. Da jeg er TR for flere matrikler og 
dermed dækker et større geografisk område, kan det 
være en udfordring at oparbejde en tillidsfuld relation 
til AMR’er og kollegaer, hvilket kan påvirke Trioen. Jeg 
vil derfor også have fokus på udfordringen med delt 
TR/delt ledelse.

Vores faglighed er under pres – kerneopgaven og der-
med serviceniveauet på de enkelte enheder omdefi-
neres, det er derfor af stor vigtighed for mig, at vores 
faglighed følger med. Og at vi sammen med Socialpæ-
dagogerne er i dialog om, hvad den pædagogiske fag-
lighed dækker, hvordan vi løbende opkvalificeres til at 
varetage flere opgaver – og samtidig stadig er der for 
vores borgere og for hinanden. Solidaritet med hinan-
den – jo flere vi står sammen – jo stærkere er vi.
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HELENE LYNØE

Genopstiller til kongresdelegationen

Jeg ønsker at opstille som kandidat til kongresdelega-
tionen, mit navn er Helene Lynøe, og jeg er uddannet 
socialpædagog siden 1996. Jeg har været faglig aktiv si-
den 1998, som TR på arbejdspladsen samt siddet som 
bestyrelsesmedlem i kreds Østjylland. 
 
Jeg arbejder inden for børne- og ungdomspsykiatrien, 
og det har været mit fag og arbejdsområde langt det 
meste af mit arbejdsliv. Specialet har lige fra den første 
dag rørt både mit hjerte og hjerne. Jeg har været begej-
stret for at kunne få ”lov” til at bruge det socialpæda-
gogiske perspektiv ind i et sundhedsområde, hvor det 
ellers er sygdom og symptomer, som fylder det meste 
af behandlingen. Den socialpædagogiske tilgang/meto-
de tager udgangspunkt i en ressourceorienteret tilgang 
med fokus på barnets og familiens kompetencer og 
potentiale. Vi ser barnet og familien bag sygdommen 
og symptomerne og tager udgangspunkt i det positive 
samvær med barnet og familien. Det skaber udvikling 
og er trygheds- og tillidsskabende.
 
Kongressen 2018 besluttede at søsætte et nyt med-
lemsprojekt ”Vi er Socialpædagogerne”,  som skal sæt-
te fokus på medlemmernes arbejdsliv, ønsker og be-
hov. Projektet skal være med til at give ny viden om, 
hvad der skaber værdi for os som medlemmer – udvik-
le idéer til, hvordan flere af os får lyst til at engagere 
sig i vores fagforbund. Det vil jeg gerne være med til, 
og det falder godt i tråd med egne holdninger til, hvad 
og hvilket fagforbund Socialpædagogerne skal være. Vi 
skal være synlige, lette at få fat på, og ikke kun når det 
er ved at gå galt, og fyresedlen er på vej i e-boksen.

JOY MCPHILLIPS SØRENSEN

Genopstiller til kongresdelegationen

Mit navn er Joy McPhillips Sørensen, og jeg vil gerne 
stille op til kongressen. Jeg er til daglig ansat i Favrskov 
Kommune som bostøtte i Socialpsykiatrien.

Jeg blev fornyligt valgt til TR efter 8 års pause fra hver-
vet. Jeg må sige, at det sørme er dejligt at tage arbejds-
bukserne på igen! Jeg brænder for det socialpædago-
giske arbejde, men jeg brænder lige så meget for at 
kæmpe for, at socialpædagogerne har gode vilkår på 
deres arbejdsplads. 

Jeg er lige blevet færdig med en Tværsammensat Pæ-
dagogisk Diplomuddannelse. Uddannelsen blev delfi-
nansieret af Kompetencefonden. Jeg er taknemmelig 
for, at Socialpædagogerne var blandt de faglige organi-
sationer, der forhandlede aftalen hjem. Med et 80 % bi-
drag har Kompetencefonden gjort, at min leder havde 
nemmere ved at sige ja til min uddannelse. Jeg vil gerne 
anbefale andre medlemmer at benytte denne fantasti-
ske mulighed. 

Jeg har været delegeret til de sidste 5 kongresser, som 
har givet mig en fantastisk mulighed for at sætte mit 
præg på socialpædagogernes rammer og vilkår.



32

JUNE EICHMÜLLER

Opstiller til kongresdelegationen

Arbejdsplads: STU-Favrskov, Favrskov Kommune.

Uddannet: 
Pædagog, Jydsk Pædagog Seminarium, 2003.

Tillidsrepræsentant: Siden april 2015 for et varierende 
antal afdelinger og medlemmer samt medlem af flere 
MED-udvalg.

Som medlem af kongresdelegationen vil mine primære 
fokusområder være at:
•  styrke det gode arbejdsmiljø, da dette danner 

grundlaget for at udføre et godt stykke  
socialpædagogisk arbejde.

•  have opmærksomhed og parathed til at agere  
på udviklingen i den offentlige økonomiske  
situation, da denne har direkte indflydelse  
på vores arbejdsvilkår og kernefaglighed.

•  gøre fagforeningen mere nærværende for det  
enkelte medlem – på tværs af kredsene,  
da jeg oplever, at en del medlemmer ikke finder  
det fagpolitiske relevant i deres daglige virke. 

Jeg synes, det er relevant og interessant at følge med 
i, hvad der sker i Socialpædagogerne, samt være med 
der, hvor diskussionerne og debatterne finder sted. 

LENE MØGELVANG

Genopstiller til kongresdelegationen

Mit navn er Lene Møgelvang. Jeg er bosiddende i Had-
sten og arbejder på Botilbud Elbæktoften i Hadsten. 

Jeg har i mange år været arbejdsmiljørepræsentant og 
har i alle årene haft stort fokus på, hvad det gør ved ar-
bejdsmiljøet, når den enkelte bliver presset på deres 
faglighed i forbindelse med besparelser og nedskærin-
ger. Der har fra Socialpædagogernes side de sidste år 
været et stort fokus på det, men som det ser ud i kom-
munerne med økonomi og besparelser, er det en pro-
blematik, som vi ikke har fået knækket endnu. 

Det vil jeg gerne være en del af at gøre, og derfor stiller 
jeg op som delegeret til kongressen.
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LONE BEIDER

Genopstiller til kongresdelegationen

Jeg har de sidste 19 år arbejdet inden for børn og unge, 
handicap, i Randers Kommune. 

Det fagpolitiske arbejde har stadig min store interesse, 
og derfor genopstiller jeg til kongresdelegationen, da 
jeg gerne vil have indflydelse på, hvordan vores faglige 
organisation udvikler sig i fremtiden.

Vi skal have fokus på en konstant udvikling af vores fag-
lighed samt på de områder, vi kan mestre med vores 
faglighed. 

Jeg vil arbejde for, at vi får et arbejdsliv, hvor vi kan bli-
ve ved i mange år med mindst mulig fysisk og psykisk 
nedslidning. 

Jeg vil have fokus på en stærk faglighed og undgå for-
råelse. 

Det er vigtigt, at vi på døgnområdet har arbejdstider, så 
der også er plads til familie og fritidsliv.

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.

Socialpædagogerne skal fokusere på, hvordan arbejds-
miljøet kan forbedres for medlemmerne, og vi skal som 
fagforening byde ind og søge indflydelse, hvor der træf-
fes beslutninger, som kan påvirke medlemmernes ar-
bejdsvilkår samt vilkårene for faget og fagets udvikling.

METTE SIG JEPPESEN

Opstiller til kongresdelegationen

Jeg opstiller som kongresdelegeret, da jeg ønsker at få 
indflydelse på de fremtidige arbejdsvilkår på de social-
pædagogiske arbejdspladser.

Mit fagpolitiske interesseområde er arbejdsvilkår og 
arbejdsmiljø.

Vi har i de sidste år talt om ”robusthed” og ”forråelse” 
med fokus på vores faglighed – men fokus burde i høj 
grad også vendes til de udfordrende arbejdsvilkår, som 
sætter os under et stadigt stigende pres. Den øgede 
mængde dokumentation sammenholdt med ressour-
cer, som er skrumpet væsentligt de sidste mange år, er 
med til at skabe udfordrende forhold i arbejdsmiljøet 
– forhold vi ikke længere stiller skarpt på, men i stedet 
anskuer som et vilkår.

Hvis vores fag-faglige stolthed skal kunne stå distancen 
i et mangeårigt arbejdsliv, tror jeg, at vi skal til at tænke 
anderledes.

Hvordan får man i fællesskab skabt et sundere og hold-
bart arbejdsmiljø, hvor arbejdsvilkår, løn, arbejdsfor-
hold og arbejdsmængde kommer i balance?

Vi skal arbejde på at gøre det langt tydeligere, at der er 
brug for den menige medarbejders stemme, og at det 
er deres sag, der bliver talt.

- 39 år
-  Socialpædagog i SAU (Region Midtjylland)  

afd. Bækketoften/Rugmarken Hedensted i 13 år
- Tillidsrepræsentant i 3 år
- Næstformand i LMU
- HMU-repræsentant 
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MIA VAN DE SANDE

Opstiller til kongresdelegationen

Mit navn er Mia van de Sande, og jeg har været social-
pædagog i 25 år. Jeg har primært arbejdet med voks-
ne udviklingshæmmede i alle årene, dog har jeg mødt 
børn- og ungeområdet inden for samme målgruppe. 

Jeg har gennem alle årene bevæget mig inden for AMR- 
og TR-funktionerne. Jeg har været leder i en årrække, 
men nu arbejder jeg i Ørum på Djursland som social-
pædagog – en dejlig arbejdsplads, hvor jeg arbejder på 
en afdeling med voksne udviklingshæmmede, der er 
anbragt med dom.

Jeg har altid haft interesse i det fagpolitiske og vil gerne 
være med til at gøre en forskel i det socialpædagogiske 
arbejde. Jeg har nu været TR i to år, og fokus er triosam-
arbejdet, arbejdsmiljøforhold, kulturer og arbejdsglæ-
de i en forandringstid, som kan gå stærkt. Desuden er 
jeg optaget af vores profilering af vores fag og vægter 
kerneopgave og faglighed højt. 

Jeg sætter ordentlighed og fællesskaber højt og ser 
det som en stor værdi i dagligdagen, og tænker jeg kan 
være med til at præge med mine erfaringer og virke 
som socialpædagog i det fagpolitiske felt inden for det 
socialpædagogiske område.

Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil være med i debatten, 
jeg er stolt af mit arbejde både i TR-regi, men også som 
socialpædagog. Jeg mener, jeg bestemt – med en positiv 
tilgang – også her kan gøre en forskel, så jeg håber, jeg 
kan blive valgt ind som kommende kongresdelegeret.

OLE BRAMSEN

Opstiller til kongresdelegationen

Socialpædagogisk praksis er mit stolte ståsted! Derfra 
går mit engagement i udviklingen af den socialpæda-
gogiske faglighed og i at udbrede kendskabet til fagets 
kompetencer og potentialer i det tværfaglige samar-
bejde. Som ansat i hospitalspsykiatrien i en sundheds-
faglig kultur er det at skabe rum og forståelse for so-
cialpædagogisk faglighed en konstant nærværende 
udfordring. 

Jeg er optaget af, hvordan vi sikrer, at forbundet er nær-
værende hos medlemmerne på ”gulvet”, og at ”gulvet” 
er nærværende i forbundet. ”Vi er Socialpædagogerne” 
er et interessant tiltag, som skal vedligeholdes og ud-
vikles. 

Gennem min deltagelse som gæst på kongressen 2018 
og gennem Socialpædagogernes fagpolitiske uddan-
nelse 2019 har jeg fået et indblik i Socialpædagoger-
nes maskinrum og en lyst til at lægge et engagement i 
organisationen. 

Det jeg kan tilbyde som kongresdelegeret er at være 
friske øjne og en engageret stemme direkte fra det pul-
serende liv på ”gulvet”. 

Født: 1968
Uddannet: 2000
Ansættelse:  Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit 2,  

AUH Psykiatrien, Skejby
Deltagelse i Socialpædagog-regi:
•  Socialpædagogernes kongres 2018  

– som et af de 100 inviterede medlemmer
• Socialpædagogernes fagpolitiske uddannelse 2019



35

OLE  KNUDSEN

Genopstiller 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 
seneste år i Aarhus Kommune. Jeg er derfor helt med 
på, at Socialpædagogerne Østjylland er meget mere 
end Aarhus Kommune. Som kredsdelegeret vil jeg ar-
bejde for at repræsentere hele kreds Østjylland. 

Som tillidsrepræsentant gennem de seneste ca. 7 år for 
ca. 80-100 medlemmer har jeg meget fokus på arbejds-
tidsaftalerne og overenskomsten. Hvilket, jeg også 
mener, er et naturligt sted for Socialpædagogerne at 
have et fokus. 

Men også, at vi som fagforening gør meget for at hjælpe 
det enkelte medlem, der er kommet i klemme. Derud-
over er jeg glad for at være medlem af en fagforening, 
der er med til at sætte dagsordenen i den offentlige 
debat. Hvis jeg bliver valgt som delegeret, vil jeg gøre 
mit til, at Socialpædagogerne også i de kommende to 
år sætter relevante emner på den offentlige dagsorden. 

Med håbet om at komme til at gøre en forskel på kon-
gressen genopstiller jeg til valget af kongresdelegere-
de.

TRINE HOLM MIKKELSEN

Genopstiller til kongresdelegationen

Jeg hedder Trine Holm Mikkelsen, er 42 år og arbejder 
som socialpædagog i socialpsykiatrien, § 85, i Syddjurs 
Kommune. Jeg har været tillidsmand siden 2008 og 
sidder også med i kommunens tre MED-niveauer.
 
Jeg vil gerne genopstille til kongresdelegationen. Jeg 
deltog første gang i 2014, og jeg vil gerne fortsætte med 
at være deltagende i det arbejde, der er med til at sikre 
gode arbejdsforhold for medlemmer på de socialpæda-
gogiske arbejdspladser.
 
Som TR interesserer jeg mig særligt for arbejdsvilkår, 
arbejdstidsregler og det gode arbejdsmiljø. 

Dialogen om, hvordan vi som fagforening sikrer, at 
medlemmerne på arbejdspladserne har de bedst mu-
lige betingelser for at udøve et godt arbejde for de bor-
gere, vi arbejder med, ser jeg som både vigtig og nød-
vendig. 

Jeg er særligt optaget af at være med til at holde op-
mærksomheden rettet mod, hvordan vi i Socialpæda-
gogerne sikrer, at arbejdsgivers ønske om fleksibilitet 
og at være omstillingsparat spiller bedst sammen med 
arbejdstidsregler, arbejdsvilkår og arbejdsmiljø. Vi må 
ikke gå på kompromis med muligheden for en høj fag-
lighed i opgaveløsningen, og vi må ikke holde op med 
at insistere på at have gode arbejdsvilkår og et godt og 
sikkert arbejdsmiljø.
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TILMELDING 
TIL SPISNING PÅ 
GENERALFORSAMLINGEN 
DEN 9. OKTOBER 2019.

Deltagelse i spisningen er gratis.

Tilmeldingsfrist: Hurtigst muligt og senest 
onsdag den 25. september 2019, kl. 12.00 
på kredsens hjemmeside under ”arrangemen-
ter” eller på oestjylland@sl.dk 

Ved tilmelding oplyses navn,  
arbejdsplads og fødselsdato.


