
SOCIAL PÆDACOCERNE

Indledende...

Fremtidigt arbejde står der i dagsordenen i generalforsamlingsmaterialet. Politiske
indsatsomrder har vi kaldt papiret i selve materialet. Bare rolig. Der er stadig masser
af fremtid i de indsatsomrder som er beskrevet.

Uanset hvad vi kalder det, s vil jeg gerne knytte nogle kommentarer til
ind satso mrde rn e.

De tïllidsvalgte...

Først arbejdsmiljorepræsentanterne.

For to r siden besluttede generalforsamlingen en strategi p det vi kaldte “Styrket
arbejdsmiljø”. Og i perioden har vi høstet viden og kvalificering af indsatsen fra bl.a.
AMbassadøR — et arbejdsmiljøprojekt.

Vi har haft fokus p samarbejdet i kvartetten — TR, AMR, leder og kreds som for
eksempel kom til udtryk p vores arbejdsmiljøkonference som blev afslutningen p
projektet.

Som Gert sagde i den mundtlige beretning, s ønsker vi at løfte kredsens indsats i
forhold til arbejdsmiljøet p de socialpædagogiske arbejdspladser endnu et niveau.

Vi tror p, at et af midlerne til at n målet er at knytte arbejdsmiljørepræsentanterne
endnu tættere til kredsen. Et andet middel er for os at se, at vi skal medvirke til at
styrke triosamarbejdet. Vi ved jo, at det gode triosamarbejde er med til at forebygge
dårligt arbejdsmiljø.

Rundt om p bordene ligger Præsentationen af de væsentligste budskaber fra
AmbassadøR projektet. P sidste side kan I læse om den videre indsats. I ogs læse
om nogle af de tiltag, som vi skal have afprøvet i projektperioden.

Vi forventer os rigtig meget af projektet. Vi tror p at det vil kunne mærkes blandt
medlemmerne, at vi har en særlig indsats rettet mod AMR.

Dernæst tillidsrepræsentanterne

Tillidsrepræsentanterne er Socialpædagogerne p arbejdspladsen, og vores
tillidsrepræsentanter er klar til at påtage sig denne opgave.
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Vi sætter os for at undersøge tillidsrepræsentanternes forhold og vilkr nærmere i den
kommende periode. Vi tror nemlig p, at vi sammen kan blive bedre —

Der vil blive sat fokus p ønsker, p forventninger og p kompetencer. Og, der vil
blive sat fokus p fastholdelse og organisering.

Vi kan ikke p nuværende tidspunkt sætte ord p hvordan’erne. Ifølge Peter Plys er
det også netop hvordan’erne, der er de sværeste.

Det kommer I alt sammen til at høre meget mere om, nr den nye bestyrelse er trådt
sammen og er kommet i arbejdstøjet.

Pilotprojekt studieambassadør

Vi har nu en uddannelse, hvor de studerende vælger specialisering p 3. semester.
Tallene viser, at der er større interesse end den tredjedel af de pædagogstuderende,
der vælger social- og specialpædagogik. Der er desværre ikke plads til flere — men det
er en helt anden historie.

Nr vi nu forholdsvist tidligt i de studerendes forløb ved, hvem der har særlig
interesse for fremtidige jobmuligheder inden for vores område, s synes vi det er
oplagt at de studerende fr kendskab til vores faglige fællesskab — længe før de er
færdige med deres studie.

Derfor ansøgte vi forbundet om at blive en af de kredse, det som et forsøg i en etrig
periode ansætter en studieambassadør. En studerende der kan være vores talerør p
uddannelsesstedet, og som kan hjælpe os med at være synlige som fagforening, og
dermed forhbentlig give endnu flere studerende indblik i og viden om, hvad en
fagforening er, og hvad vi kan!

Faglige samtaler

I en årrække har vi været rundt i de respektive kommuner p det vi kalder
borgmesterrunden. P baggrund af de erfaringer vi har fået har vi vurderet, at det var
tid at tænke nyt. For det meste var det meget hyggeligt, men tanken om at vi ville f
mere ud af at tale med nogen der er tættere p vores arbejdsområder strejfede os da
i ny og næ.

Derfor vil vi i den kommende periode kaste os over det vi kalder Faglige samtaler. Vi
vil afholde dem i hver enkelt kommune og i al sin enkelhed betyder det, at vi vil
forsøge at sprede det gode budskab der handlet om hvad socialpædagoger kan. Og vi
vil fortælle det til nogen, der m formodes at have en særlig interesse i denne viden
og som samtidig er tæt p de beslutninger der tages for vores område. Derfor vil vi
invitere udvalgspolitikerne indenfor de områder, der beskæftiget sig med jer, og de
borgere I er der for.

P mødet skal ogs deltage socialpædagoger, der via deres faglige viden og kontakt
med borgerne og deres prørende, kan fortælle, hvilken indvirkning de politiske
beslutninger har, og hvilke perspektiver og udfordringer vi ser inden for det
socialpædagogiske felt.
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Der skal sledes både tales om hvad der fungerer og hvad der kan blive bedre — og vi
ønsker det skal foreg p en fordomsfri måde, s vi styrker vores position som
samarbejdspartnere for kommunen.

Vi tror p at det vil komme hele det socialpædagogiske omrde til gavn i den enkelte
kommune. At beslutningstagerne fr bedre kendskab til faget og hvad det kan. At de
ved vi er til at snakke med. At vi p denne mde kan øge kendskabet til den
socialpædagogiske faglighed.

Som Gert nævnte i den mundtlige beretning s har vi haft generalprøve i Norddjurs.
Det har kun bestyrket os i at konceptet er helt rigtigt, og vi glæder os meget til at
komme rigtigt i gang i samtlige kommuner, nr nu vi er p den anden side af
kommunal- og regionalvalget.

Ambassadørmetoden

Vi mener selv:

• At vi er gode til at drive fagforening
• At vi har noget at tilbyde medlemmerne
• At vi tager vores medlemmer og faget seriøst.

Men, det skal jo ikke afholde os fra at ringe til en ven!

Vi ved, at vi har medlemmer der kan hjælpe os til at blive endnu bedre. Medlemmer
der kan bidrage med det de ved noget om — og som vi gerne vil vide, for at gøre
fællesskabet endnu mere vedkommende for det enkelte medlem.

Vi kan kalde det medlemsinddragelse. Vi kan kalde det at drive fagforening blandt og
sammen med medlemmerne. Vi kan kalde det en indsats for at komme tættere p
medlemmerne.

Hvorom alting er, s har vi konstateret at ambassadørmetoden virker og kan lige
netop dét!

Ambassadørmetoden har vi nu brugt flere gange. Da vi havde projekt SPIF
Socialpædagogerne i fremtiden som vi afsluttede sidste r, og da vi havde AMR
ambassadører til det arbejdsmiljø-projekt vi netop afsluttede før sommerferien.

Begge gange er vi blevet overrumplet af medlemmernes entusiasme og villighed til at
bidrage. Og begge gange er vi blevet bestyrket i vores antagelse om, at vores
indsatser blot bliver mere vedkommende nr vi fr hjælp p denne mde til at
kvalificere dem.

Derfor er det ikke blot en metode for os nr vi taler om måden at inddrage
medlemmer og gøre dem til vores ambassadører. Det er en overbevisning om, at det
er det helt rigtige at være tættere p vores medlemmer og lade dem bidrage med det
de hver især ved mest om.

Tak for ordet!
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