Socialpædagogerne
Skansevej 90B
9400 Nørresundby
Telefon 72 48 61 00
Fax 72 48 61 20
e-mail nordjylland@sl.dk

Mødeindkaldelse TR-Stormøde

Ref.: RZ
Dok.nr.: 6477410
Sag.nr.: 2021-SL211NJ-21337

28-04-2022

TR-stormøde den 1. juni 2022
kl. 9.00 – 16.00
på Hotel Scandic Aalborg, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst

Dagsorden og tidsplan:
08.30 – 09.00

Ankomst, kaffe og rundstykker

09.00 – 09.15

Velkomst v. Kredsformand Peter Kristensen

09.15 – 12.00

Faglighed forandrer liv

Uddannede Socialpædagoger i de nordjyske kommuner / Eskild
Høegh-Andersen, Politisk konsulent SL-C
-

Andelen af socialpædagoger i de nordjyske kommuner
Analyser og undersøgelser om betydningen af uddannede
personale
Hvordan øges antallet af socialpædagoger

Nedslag og inspiration fra arbejdsmiljøkonferencen den 28.
april.

12.00 – 13.00

Frokost
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13.00 – 15.30

Faglighed forandrer liv – fortsat
Tendenser i den måde vi tænker og handler på i Socialpolitikken.
I eftermiddagens program vil vi gerne sætte fokus på hvilke ”trends”,
der er indenfor socialpolitikken og den måde, som det afspejler sig i
prioriteringer og de konkrete tilbud borgerne får.
Vi oplever en politisk trend lige nu, som handler om en meget
mainstream socialpolitik, hvor der er opmærksomhed på store grupper,
eksempelvis minimumsnormeringer, værdig ældrepleje, fælles ansvar
for tilskud til kunder, som har gasvarme og andre områder, som
rammer brede grupper. Ikke et ondt ord om de drøftelser, men der er
bare mindre fokus og prioritering på udsatte grupper, hvor det er svært
at komme igennem med en dagsorden, uagtet et stort behov.
Hvis vi skal evne at handle i den virkelighed der er, så er det
nødvendigt, at vi er opmærksomme på de ”trends”, der er omkring
socialpolitikken.
Vi har en aftale med Bjarne Hesselbæk, som har skrevet en historiebog
om udviklingen indenfor handicapområdet, som vil give et historisk
overblik over, hvordan han ser udviklingen op gennem tiden. Hvilke
værdier og dagsordener har været vigtige gennem tiden.
Efter dette satser vi på oplæg fra Aalborg Universitets fakultet for social
videnskab. En forsker, som kan sætte ord på, hvad vedkommende ser i
nutiden, og et bud på, hvordan det kan perspektiveres ind i den nære
fremtid.

15.00 – 15.30

Kaffe og afrunding

Deltagere er tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, som er
medlem af Socialpædagogerne Nordjylland.
Der er frikøb, forplejning og kørselsgodtgørelse til TR.
Der er forplejning og kørselsgodtgørelse til AMR samt til TR på private arbejdssteder.
Der er forplejning til lederne.

Tilmelding skal ske via hjemmesiden, linket er her,
og skal være os i hænde senest 19. maj.
Ved udeblivelse uden afbud opkræves 200 kr.

Venlig hilsen
René Zimmer
Faglig sekretær
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