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SOCIALPÆDAGOGERNE
I FREMTIDEN
Hvordan vil kommunerne og regionen udvikle sig de næste 10 år?
Hvad kommer udviklingen til at betyde for lederrollen?
Skal socialpædagoger varetage lederopgaven i fremtidens organisation?
Det var de centrale spørgsmål, som omkring 50 ledere og mellemledere
var samlet for at diskutere og komme med bud på til Socialpædagogerne
Østjyllands konference i marts 2016.
Konferencen var én ud af tre konferencer, som vi har a holdt i forbindelse med projekt ”Socialpædagogerne i fremtiden”. De to øvrige konferencer har været medlemskonferencer, hvor vi sammen har kigget i
krystalkuglen for at se, hvor vi står som faggruppe, og hvor vores fag bevæger sig hen i fremtiden.
Som fagforening siger vi, at vi går på to ben. Det ene ben er den traditionelle opgave som fagforening, der handler om at skabe de bedst mulige
løn- og arbejdsvilkår for vores medlemmer.
Her har vi et tæt og konstruktivt samarbejde med vores tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og jer ledere. Det samarbejde er
vi glad for.
Det andet ben er fagligheden og vores professionsforståelse. Her er vi
meget optaget af, hvordan vi kan være medskabere af en faglig udvikling,
som sikrer, at der også i fremtiden bliver stor efterspørgsel efter fagligt
dygtige socialpædagoger. Det arbejder vi også kontinuerligt med.
I vores lokale udmøntning af projektet er der to ting, vi sammen har
valgt særligt at fokusere på.
For det første vil vi gerne diskutere, hvori vores socialpædagogiske
kernefaglighed består, og hvordan vi kan omsætte den i den daglige
praksis - herunder hvad det betyder for fremtidens lederrolle.
For det andet har vi en klar vision om, at projektet skal være anled-

4
ning til, at vi når længere ud til vores medlemmer. Særligt i forhold til det
faglige perspektiv synes vi, at det har været væsentligt at inddrage de
medlemmer, der normalt ikke er tæt på kredsen. Derfor har vi til hver af
medlemskonferencerne inviteret 15 medlemmer til at være ambassadører for projektet og være med til at udvikle og planlægge konferencerne.
Samtidig har ambassadørerne også en vigtig rolle i forhold til at inddrage medlemmer, ledere og politikere i implementeringen af projektet.
Vi er glade for, at bestyrelsen i leder-mellemleder sektionen sagde ja
til at være ambassadører for denne konference, så vi på den måde sikrer,
at perspektiver for fremtidens lederrolle også kommer på dagsordenen
i kommunerne og regionen i fremtiden.
Denne pjece er en opsamling af de væsentligste budskaber fra en inspirerende konference, hvor der kom mange spændende og innovative
bud på, hvad udviklingen i kommunerne og regionen kommer til at betyde for fremtidens lederrolle.
God læselyst
Gert Landergren Due
Kredsformand
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MAGISKE ØJEBLIKKE
LEDERE SKAL SKABE MAGISKE ØJEBLIKKE
Magiske øjeblikke opstår, når
man har en positiv indvirkning
på andre menneskers liv. Når
man er med til at gøre en forskel
i andre menneskers liv. Når livet
forandrer sig på den gode måde.
Det gælder både i forhold til medarbejdere og de borgere, vi samarbejder med. Og derfor er det en
væsentlig opgave for fremtidens
ledere på det socialpædagogiske
område at skabe plads og rum
til de magiske øjeblikke, der kan
være med til at skabe velfærdssamfundets fortsatte udvikling.
Det sagde fremtidsforsker Anne
Skare fra Future Navigator på lederkonferencen i Aarhus.

KRITISK NYSGERRIGHED
Som mennesker møder vi omverdenen på forskellig vis. Det gælder også ledere og medarbejdere.
Og 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 udvikling eller forandring.
Man kan også vælge at møde verden med en nysgerrighed på, hvilke nye muligheder der byder sig,
når man er åben over for forandringer. Det er et personligt valg,
om man er skeptiker eller nysgerrig. Anne Skares bud er, at fremtidens ledere skal have en kritisk
nysgerrighed som ledetråd for,
hvordan de vil agere i deres lederrolle, når de ønsker at skabe
udvikling og forandring.

FRA MERE TIL BEDRE
Én af måderne, man som leder
kan skabe forandring på, er at gå
fra mere til bedre. Derfor er det
en god øvelse at spørge sig selv
og hinanden om, hvad det er, man
er god til? Hvad er det, der fungerer? Og hvad skal der til ledelsesmæssigt for at understøtte den
proces?
Ved at have det perspektiv kan
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man som leder lytte fokus fra
bare at gøre mere af det, man plejer at gøre til at gøre det bedre i
stedet for. Så bliver man som leder mere fokuseret, og medarbejderne bliver dygtigere. Det er
med til at skabe magiske øjeblikke, der bevæger og forandrer.

SMID DET GAMLE UD
Når man skal bevæge sig fra mere
til bedre, så kræver det, at man
tør smide noget af det gamle ud.
Man kan ikke bare blive ved med
at gøre nyt, uden at man tager
stilling til, hvad det så er, man
ikke længere skal gøre.
Pointen er, at vi skal genop inde
os selv på en ny måde. Vi skal alle
hver især inde det unikke i os

selv og i samarbejdet med hinanden. Og det er lederens opgave at
understøtte den proces.

KIMEN TIL FORANDRING
Dygtige medarbejdere går aldrig af
mode. Det gør dygtige ledere heller
ikke. De skaber fremtiden sammen.
Både ledere og medarbejdere bliver
dygtigere, når de indgår i forpligtende fællesskaber, som har en positiv
indvirkning på andre mennesker.
Derfor handler god ledelse også om
at skabe dedikerede fællesskaber,
hvor man har gode stunder sammen.
Det skaber magiske øjeblikke.
Og det er i de magiske øjeblikke, at
kimen til forandringen ligger.
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FRA LEDERSKAB
TIL FØLGESKAB
Tiden, hvor lederen stod på en
ølkasse og udstak rammerne,
er ovre. I fremtiden kan du kun
være leder, hvis nogen følger dig.
Du skal turde se fremad og tage
nye beslutninger – også selv om
du ikke altid på forhånd kender
konsekvenserne af dem. Det er en
stor udfordring for mange ledere,
for det bryder med den måde, organisationen ellers fungerer på.
God ledelse handler om at turde
give slip på det gamle og se tin-

gene på nye måder. Det kræver
mod og en vis risikovillighed. Og
det kræver inddragelse og medbestemmelse. Det er netop i de
processer, der er mulighed for at
skabe følgeskab, fordi medarbejderne her oplever, at de har en
leder, der lytter, inddrager og udstikker retning på opgaven.
Det er vigtigt, at den måde, man
leder på, giver mening – ellers
mister man hurtigt sit følgeskab
som leder. Og uden følgeskab kan
man ikke være leder. I hvert fald
ikke være en god leder. Derfor går
god ledelse fra leadership til followership.
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RELATIONER ER GULD
Relationer er guld. Så enkelt kan
det siges.
Det er i relationer med hinanden,
at vi skaber forandringer. I dagligdagen er både ledere og medarbejdere a hængige af hinanden.
Ingen kan løse opgaverne alene.
Derfor gælder det om at skabe
en bevægelse fra dem og os til vi.
Et fællesskab. I fremtiden skal ledere og medarbejdere udvikle de
gode løsninger sammen. Det kræver åbenhed, dialog og fælles releksioner. Og det er ledelsens opgave at skabe tid og plads til det.
Det er også vigtigt at have fokus
på at skabe gode relationer til
samarbejdspartnere, der har andre roller i organisationen end én
selv. Det kan eksempelvis være

laget af akademikere, som typisk
sidder i nogle centrale positioner
i forhold til politikerne og de administrative beslutningstagere.
De gode relationer giver bedre
muligheder for at forstå hinandens virkeligheder og dermed
større chancer for at inde fælles
løsninger, der understøtter hele
organisationens udvikling.
Hvis ledere, medarbejdere og
samarbejdspartnere
sammen
ændrer deres måde at tænke på
og være sammen på, så kan de
også ændre deres måde at handle
på. De kan spille hinanden gode.
Og det gør man bedst, når man
har en god relation til hinanden.
Det kræver en ledelse, der har en
stor faglig indsigt og evnen til at
håndtere relationer på en konstruktiv måde.
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SKAB ENERGI
OG ARBEJDSGLÆDE
Energi og arbejdsglæde bliver
ofte skabt ved at se tingene i et
nyt perspektiv. Og alt nyt behøver ikke at være store forkromede projekter og indførelse af de
nyeste trends og teorier. Det kan
skabe energi, at små ting i hverdagen lykkes. Det kan være i et
samspil med en borger. Eller det
kan være, når ens team fungerer
rigtig godt. Eller når ens medarbejdere går med én som leder.
Det handler om at skabe processer, hvor der er fokus på fællesskab, følgeskab og samskabelse –
og hvor borgere og medarbejdere
indgår aktivt i samspillet for at
skabe de bedst mulige løsninger
af opgaven. Og det er ledelsens
opgave at facilitere de processer.

Som medarbejder får man energi, når man møder en leder, som
tør gå foran og tage nogle beslutninger, som lytter noget i hverdagen og som gør, at tingene bliver gjort anderledes. Det kan
være i samspillet med borgerne.
Det kan være i forhold til måden
at organisere arbejdet på. Eller
det kan være justeringer i samarbejdet mellem medarbejderne. Men man skal som leder også
være opmærksom på, at det ikke
er alt gammelt, der er dårligt. Det
er vigtigt hele tiden at vurdere,
hvor meget af det gamle, der skal
afvikles, for at der bliver plads til
det nye.
Som leder har man en vigtig opgave i at skabe energi og arbejdsglæde på arbejdspladsen. Det
fremmer medarbejdernes faglige udvikling. Det skaber trivsel
blandt borgerne. Og det vender
tilbage til lederen som en bekræftelse på, at man er på rette vej.
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PROAKTIV LEDELSE
Fremtidens faglige ledere skal
kunne navigere på mange forskellige arenaer – både op i
organisationen i forhold til det
politiske system og på de administrative arenaer. Og på tværs af
organisationen i forhold til forskellige samarbejdspartnere og i
den daglige praksis sammen med
medarbejdere, borgere og pårørende.
I fremtidens organisationsformer bliver der brug for leksible ledere, der kan sammentænke forskellige ledelsesstrategier
for at sikre en helhedstænkning i
måden at løse opgaverne på. Der
skal bruges én strategi op i systemet i forhold til at få beslutninger
igennem på det politiske eller administrative niveau. Og der skal
bruges en anden strategi i forhold
til at lave samskabelse på tværs
af organisationen. En helt tredje
strategi skal anvendes for at motivere medarbejderne og skabe
samspil med borgerne.

Det kræver en proaktiv og strategisk tænkende leder med en
stærk faglighed, som kan formidle den socialpædagogiske tænkning på den rette måde i de rette sammenhænge. En stærk faglig
ledelse er nemlig indgangen til
udviklingen af den faglige kvalitet og til at skabe sammenhæng i
organisationen. Det giver i sidste
ende de bedste resultater.
Det er lederen, der skal skabe
plads til nytænkningen, forandringerne og de nye løsninger.
Men det er medarbejderne, der
skal føre dem ud i praksis via deres faglige kompetencer. Derfor
er det vigtigt, at det faglige samspil mellem ledere og medarbejdere er i fokus. Det kræver en faglig stærk ledelse, der har ingeren
på pulsen i forhold til den daglige praksis og har den nødvendige
viden og indsigt i faget. Det taler
for, at den nære ledelse er en faglig ledelse.

FREMTIDENS LEDERE
Så på spørgsmålet om, hvorvidt
det skal være socialpædagoger,
der skal varetage lederrollen i
fremtidens organisation, så er
svaret fra konferencen et rungende ja.

En stærk faglig funderet leder,
der er tæt på medarbejderne i
det daglige, er nødvendig. Når
fagligheden er kernen i udviklingen af velfærdssamfundet, er det
helt afgørende med en ledelse,
der har en socialpædagogisk baggrund, viden og indsigt.

