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SOCIALPÆDAGOGERNE
I FREMTIDEN
PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER
FRA MEDLEMSKONFERENCEN PÅ
HOTEL BYGHOLM PARK HORSENS
MANDAG DEN 4. APRIL 2016
Med denne tredje konference i vores projekt ”Socialpædagogerne i fremtiden”
tog vi et kig i krystalkuglen for at se, hvor vi står som faggruppe, og vi kom med
et bud på, hvor vores fag bevæger sig hen i fremtiden.
Det er en stor udfordring for vores fag, at både de økonomiske og politiske vilkår i den grad er med til at sætte rammerne for, hvordan vi kan udmønte vores
fag i det daglige arbejde ude på arbejdspladserne. Rammevilkårene har stor betydning for det private arbejdsmarked, men det har de også for arbejdet i den
offentlige sektor. Derfor er det ét af de områder, vi i kredsen og forbundet dagligt kæmper for at forbedre. Det gør vi blandt andet i et tæt samarbejde med vores tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere.
Vi kan heldigvis rette ryggen og skyde brystet frem og sige, at vi gør det godt.
Når vi kommer rundt på arbejdspladserne i det østjyske, er der utrolig megen
faglig stolthed over alt det fremragende arbejde, der bliver udført. Det er min
klare fornemmelse, at vi er blevet bedre til klart og tydeligt at fortælle omverdenen, hvad det er, vi er gode til.
Da bestyrelsen besluttede, hvordan vi ville udmønte projektet lokalt i kreds Østjylland, var der to ting, vi særligt fokuserede på. For det første vil vi gerne diskutere, hvori vores kernefaglighed består, og hvordan vi kan omsætte den i den
daglige praksis.
For det andet er vi meget optaget af metoden. Vi har en klar vision om, at projektet skal være anledning til, at vi når længere ud til medlemmerne. Særligt i
forhold til det faglige perspektiv, synes vi, det er væsentligt at inddrage de med-
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lemmer, der normalt ikke er tæt på kredsen. På den måde kommer vi både et
skridt længere ud og dybere ind i den faglige virkelighed. Vi er derfor glade for,
at 15 medlemmer fra de kommuner, der deltog, sagde ja til at være ambassadører for projektet. Deres rolle har været at være med til at planlægge og designe
dagen. Og sagt helt stille – så har vi ikke fortrudt det valg. De er mødt op med et
fantastisk engagement og energi.
Denne pjece er en opsamling på en god konference, hvor vi satte fokus på vores
fag og faglighed – og sammen kom med vores bud på, hvad vi som socialpædagoger kan byde ind med i fremtiden. Samtidig er pjecen et oplæg til vores videre
arbejde med at sætte fokus på den socialpædagogiske kernefaglighed.

God læselyst
Gert Landergren Due
Kredsformand
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MAGISKE ØJEBLIKKE
SOCIALPÆDAGOGER SKAL SKABE MAGISKE ØJEBLIKKE

Magiske øjeblikke opstår, når man
har en positiv indvirkning på andre menneskers liv. Og det er netop det, der er kendetegnende ved
den socialpædagogiske kernefaglighed. Derfor er det også det, der
driver mange af os i vores daglige
arbejde med de mange forskellige
typer af mennesker, vi arbejder sammen med. Det sagde fremtidsforsker
Anne Skare fra Future Navigator på
medlemskonferencen i Horsens.

ÅBENHED
OG NYSGERRIGHED
Ifølge hende kan man møde sin omverden på forskellig vis. Man kan
vælge at have en skeptisk tilgang til
livet, hvor man lægger armene over
kors og har en forventning om, at der
ikke sker nogen forandring eller udvikling. Man kan også møde verden
med åbne arme og en nysgerrighed
på, hvilke nye muligheder der åbenbarer sig, når man er åben over for
nye perspektiver. Det er i høj grad et
personligt valg, om man er skeptiker
eller møder verden med en åbenhed

og lyst til forandring. Derfor er Anne
Skares bud: Flyt dig eller fremtiden
kommer efter dig!

FRA MERE TIL BEDRE
Én af måderne, man kan lytte sig,
er at gå fra mere til bedre. Det er en
god øvelse at spørge sig selv eller
hinanden om, hvad det er, vi er gode
til. Hvor er det, vi gør en forskel for
borgerne? Hvornår er det relationen fungerer? Hvordan kan vi se, at
borgeren trives og udvikler sig? Ved
hele tiden at have det perspektiv, kan
vi lytte fokus fra bare at gøre mere
af det, vi plejer at gøre til at gøre det
bedre i stedet for. Så bliver vi dygtigere. Og det er med til at skabe magiske øjeblikke.

FRA SERVICERING
TIL AKTIVERING
En anden måde at lytte sig på er at
skifte fokus fra servicering til aktivering. Folk elsker at blive serviceret,
fordi det er dejligt bekvemt. Så bliver
de glade på kort sigt. Det gælder også
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mange af de borgere, som socialpædagoger arbejder med. Men man
skal kun servicere til en vis grænse,
for det skaber inaktivitet og a hængighed, som ikke er god for de leste
mennesker.
Hvis man derimod aktiverer folk, så
oplever de, at de har værdi og betydning. Og det skaber glæde på længere sigt, når man selv er med til at
de inere sit liv og bestemme over sig
selv. Så hvis vi skifter fokus fra servicering til aktivering, så er vi med til
både at lytte os selv og andre mennesker.

KIMEN TIL FORANDRING
Dygtige mennesker går nemlig aldrig af mode. De skaber fremtiden.

Vi bliver dygtigere ikke så meget på
grund af vores fag eller profession,
men mere på grund af vores professionalisme. Det vil sige på den måde,
som vi udøver vores fag på. Det gør
vi ved at bruge vores faglighed i samspil med andre mennesker. Det er
både borgere og kollegaer. Vi gør det
også ved at a lære det, der ikke virker. Genlære det, der fungerer. Ved at
lære nye ting, som har en positiv indvirkning på andre mennesker i forpligtende fællesskaber. Det skaber
magiske øjeblikke.
Og det er de magiske øjeblikke, der
kommer til at spejle fremtidens socialpædagogik for det er her, at kimen til forandringen ligger.
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HJÆLPER TIL LIV
Socialpædagoger har en positiv indlydelse på andre menneskers liv. Det
ligger i hele den socialpædagogiske
kernefaglighed, hvor der er fokus på
den gode relation, ligeværdighed og
sammenhæng i borgernes liv.
Socialpædagoger er forudsætningen for, at der bliver etableret en helhedsorienteret indsats i forhold til
borgerne, fordi det ofte er os, der har
overblikket over borgernes liv. Den
helhedsorienterede indsats handler
om at samle alle tråde i borgerens liv
i samarbejde med borgeren selv, borgerens netværk og de andre faggrupper, der er omkring borgeren.
Vi opbygger en tæt relation til borgeren, fordi vi er betydningsfulde personer i forhold til at støtte dem i at få
deres liv til at fungere bedre. Vi hjælper borgerne med at skabe relationer og indgå i fællesskaber, når det
er hensigtsmæssigt.
Socialpædagogerne har også en væsentlig opgave med at sætte de forskellige fagligheder i spil og binde
dem sammen på tværs af indsatserne, så borgerne oplever en sammenhæng i indsatsen. Den sammen-

hængende indsats styrker deres
muligheder for, at de bedre kan magte deres eget liv. Og det at kunne
magte eget liv er helt afgørende i forhold til deres oplevelse af autonomi,
ligeværdighed og livskvalitet.
Når socialpædagoger intervenerer
med borgerne og skaber en relation, er det en proces, der ofte foregår over lang tid. Man kan ikke bare
komme som socialpædagog og tro, at
man kan invadere et andet menneskes liv og så skabe en god og betydningsfuld relation fra begyndelsen.
Det er noget, man gør sig fortjent til
ved at bruge sin faglighed og udvise
en empatisk tilgang til relationen.
Som socialpædagoger er vi derfor
meget bevidste om den magt, der
følger med den pædagogiske intervention. Vi skal være åbne og ydmyge over for magtbegrebet, og vi skal
være re lekterende i forhold til, hvordan vi kan skabe den gode og tætte
relation til borgeren, uden at vi tager
magten fra ham eller hende. Det er
helt afgørende.
Socialpædagoger hjælper til liv –
men det tager tid.
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BORGERNES
AMBASSADØR
Socialpædagoger har en vigtig opgave i at styrke borgerne i, at de udnytter deres ressourcer bedst muligt.
At de udvikler deres kompetencer
og bliver bedre til at mestre deres
eget liv så godt som muligt. Men det
er vigtigt, at det bliver på borgernes
egne præmisser. Det har stor betydning for den rolle, som socialpædagoger skal indtage i samspillet med
borgerne.
Vi skal støtte borgerne i at blive aktive deltagere og medborgere i det
omgivende samfund, således at de
føler sig inkluderet i fællesskabet.
Vi skal være facilitatorer, der er med
til at bane vejen for, at borgerne kan
deltage i samfundslivet i det omfang,
det er hensigtsmæssigt for dem. Vi
skal være opmærksomme på den
omvendte inklusion. Altså at nogle
borgere har det bedst i beskyttede
fællesskaber, hvor de har mulighed
for at indgå i fællesskaber sammen

med andre mennesker, der er i en tilsvarende livssituation. Det kan være
med til at styrke deres selvværd og
give dem oplevelsen at være accepteret og anerkendt som de mennesker,
de er.
Vi skal bevæge os væk fra at være en
livstilrettelægger til at blive en brobygger, som understøtter borgerne
i at være autonome mennesker, der
selv er med til at de inere og bestemme over deres eget liv. Derfor skal vi
lytte. Vi skal spørge ind. Vi skal turde træde et skridt tilbage, når det er
hensigtsmæssigt. Vi skal også træde
et skridt frem og være der for dem,
når det er nødvendigt. Men grundlæggende skal vi være ydmyge over
for de ønsker og behov, de har. Og vi
skal være respektfulde over for det
liv, som de gerne vil leve. Det er deres liv – ikke vores liv. Derfor skal vi
lade borgerne bestemme over deres
eget liv. Det er det, de gerne vil.
Vi skal være borgernes ambassadør.
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NYE DOKUMENTATIONSFORMER

FAGLIG STOLTHED
OG SELVKRITIK

Der er et stort behov for at gøre op
med dokumentationstyranniet og
gentænke, hvordan man kan udvikle
nye dokumentationsformer, som har
et fremadrettet udviklingsperspektiv frem for et bagudrettet kontrolperspektiv.

Vi skal være mere synlige. Vi skal
være tydeligere i vores kommunikation. Vi skal være bedre til at forklare
vores faglighed, så andre forstår det.
Vi skal tro på vores faglighed.

Mange socialpædagoger har en oplevelse af, at de bruger rigtig meget
tid på at dokumentere deres faglige arbejde i hverdagen. Men mange
har svært ved at se, hvad den bliver
brugt til. Det kan opleves som en belastning i en tid, hvor der i forvejen
er pres på ressourcerne.
Vi går gerne ind i en konstruktiv dialog med vores ledere og politikerne
om, hvordan vi sammen kan udvikle nye dokumentationsformer, som
har et lærings- og udviklingsperspektiv. Det kan eksempelvis være
brug af video, billeder og borgernes
egne fortællinger. Det vigtigste er, at
det skal give mening og være noget,
som både borgerne, medarbejderne og beslutningstagerne kan bruge
konstruktivt til at styrke kvaliteten af
den faglige indsats.

Vi skal være bevidste om vores styrker, og vi skal være stolte af vores
fag og faglighed. Det har vi al mulig
grund til, fordi vi er med til at gøre
en forskel i livet, for de mennesker vi
arbejder med. Det er der dokumentation for.
Men vi må ikke blive selvglade og
selvtilstrækkelige. Vi skal være åbne
for kritik, når vi ikke slår til. Det gælder både den kritik, som borgere og
pårørende kommer med. Og det gælder den kritik, som politikere, videnspersoner, meningsdannere og medierne udtrykker. Vi skal ikke møde
kritikken med en automatik, hvor vi
enten afviser den eller går i selvforsvar. Det er der ingen læring og udvikling i.
Vi skal til gengæld ikke bare bøje
nakken og løbe efter kritikken. Vi
skal møde kritikken med åbenhed
og nysgerrighed. Vi skal turde se ind
ad og analysere, om der er noget, vi
gør forkert. Om der er noget, vi kan
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gøre anderledes. Og om vi skal til at
tænke helt nyt om vores måde at udøve vores fag på. Det er selvfølgelig
a hængig af konteksten i den enkelte situation. Men det kan også være
indgangen til en faglig re leksion,
som kan skabe en større bevidsthed
om vores måde at arbejde på.
På den måde kan kritik og selvkritik
være en drivkraft i udviklingen af vores fag – og det kan være med til at
styrke den faglige stolthed.

SLIP OS FRI
Stol på os. Brug vores faglige kompetencer. Slip os fri.
Mange socialpædagoger ønsker inderligt, at der sker et paradigmeskifte, hvor politikere og andre beslutningstagere i højere grad ser
socialpædagogerne som medspillere
og medudviklere af velfærdssamfundet. Socialpædagoger er kompetente
fagpersoner, der har en stor viden og
erfaring på det socialpædagogiske
område. Vi vil gerne bidrage til vide-

reudvikling og modernisering af den
socialpædagogiske indsats i et tæt
samspil med de borgere, vi arbejder
med. Derfor ønsker vi, at politikerne slipper de snærende bånd og den
centrale styring og viser, at de har
en tro på og tillid til, at socialpædagogerne kan skabe nye kreative løsninger på de store udfordringer, som
kommunerne står med på området –
hvis vi får friheden til det.
Som socialpædagoger er vi meget
optaget af vores faglighed. Vi er dybt
engagerede i at skabe det bedst mulige liv for de mennesker, vi arbejder
med. Det arbejder vi med konstant.
Men vi oplever også, at det kan være
svært i forhold til de rammer og vilkår, vi skal fungere i.
Derfor ønsker vi, at vores arbejdsgivere ser os som en ressource og inviterer os ind i et konstruktivt samarbejde, hvor vi sammen prøver at
skabe de bedst mulige livsvilkår for
de mennesker, vi arbejder med. Det
er i alles interesse – og det vil vi
kæmpe for.

