
Oplevelser for og med borgere

Faglig inspiration og udvikling

Arbejdsmiljøindsatser

Tiltag der skaber synlighed omkring  
vores felt og faglighed

Netværksskabende aktiviteter

Siden kongressen 2018 har Socialpædagogerne afprøvet nye metoder til at  
sætte medlemmerne i fokus samt skabe værdi og engagement gennem medlems- 
projektet ’Vi er socialpædagogerne’. Her kan du læse om de væsentligste nøgletal 
fra medlemsprojektets første fase og de vigtigste lokale refleksioner  
fra forbundets kredsformænd.

Figur 1: 
Kategorisering af initiativer støttet af Initiativpuljen
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INITIATIVPULJEN
Med Initiativpuljen kan medlemmerne søge om støtte til at 
realisere et initiativ til gavn for borgere, kollegaer eller andre 
medlemmer af Socialpædagogerne. I kongresperioden er 

det blevet til i alt 76 medlemsdrevne initiativer med omkring 
2.000 deltagere tilsammen. Initiativerne kan inddeles i fem 
kategorier (se figur 1).
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Initiativerne er fulgt op med en kort evaluering. At dømme 
efter de samlede tilbagemeldinger blandt deltagerne har 

initiativpuljen finansieret tilfredsstillende, brugbare og  
anbefalelsesværdige initiativer (se figur 2).
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Figur 2: 
Deltagernes evaluering af initiativer under Initiativpuljen (n: 370)

Kilde: SMIL – Socialpædagogernes evalueringsværktøj, 2019-20.

SOCIALPÆDAGOGERNES MEDLEMSPULS
MedlemsPulsen er et digitalt panel bestående af omkring 
2.800 af Socialpædagogernes medlemmer. I kongresperioden 
er der lavet fire målinger med MedlemsPulsen, der er sendt 
ud i oktober 2019 og marts, maj, september 2020. 

 

På trods af et lille fald i svarprocent, der er normalt i pane-
ler med gentagne målinger, er det fortsat knap 40 pct., der 
besvarer målingerne (figur 3). Medlemmerne oplever i stor 
udstrækning, at det er relevant at deltage i MedlemsPulsen  
og derved hjælpe deres fagforbund med viden samt blive  
inddraget i udvikling af medlemstilbud og politik (figur 4).

Figur 3: 
Antal medlemmer i MedlemsPulsen  

og svarprocent pr. måling
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I de fire målinger har medlemmerne bidraget med faglige 
input og vigtige perspektiver inden for følgende temaer:

•  Kvalitet i socialpædagogisk støtte og botilbud

•  Input til tiårsplan for psykiatrien

•  Sundhedsfaglige opgaver

•  Velfærdsteknologi

•  Kærlighed på arbejdspladsen

•  Forslag til faglige temaer og oplægsholdere

•  Arbejdsfællesskaber på arbejdspladsen

•  TR og kompetenceudvikling

•  Udsatte børn og unges læring

•  Hjælp til medlemmer som får en arbejdsskade

•  Coronasituationen, herunder borgernes trivsel 
og støttebehov, arbejdsmiljø, værnemidler, tests, 
smitte og læren fra corona

•  Evaluering af initiativer under ’Vi er 
Socialpædagogerne’

•  Brugen af vikarer og ufaglærte

•  Understøttelse af ledere



7% 10%
6%

2%

42%

33%

6%

15%

15%

25%

36%

4%

Figur 4: 
Medlemmernes vurdering af relevansen af deltagelse i MedlemsPulsen (n: 1.108)
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Kilde: MedlemsPulsen, september 2020.

ØVRIGE FÆLLES INDSATSER
Medlemsrådet er Socialpædagogernes mødeforum, hvor vi 
inviterer medlemmer ind til at dele viden, teste nye ideer og 
bidrage til udviklingen af forbundets politik og tilbud. Ved det  
første møde i maj 2019 bidrog 11 medlemer med viden om 
deres arbejdsliv og forventninger til Socialpædagogerne  
som fagforening. Ved andet møde i november 2019 deltog  
22 medlemmer for at kvalificere Socialpædagogernes arbejde 
med kvalitet i sociale tilbud. Den samlede tilfredsscore blandt 
deltagerne er 4,6 ud af 5.

Et tredje Medlemsråd er desværre blevet udskudt pga. corona- 
situationen. Her inviteres unge mellem 20 og 30 år ind til at 
udvikle værdiskabende aktiviteter og indsatser for unge med-
lemmer hos Socialpædagogerne.

Læringsdagen #StoltSocialpædagog er et tilbud til medlem-
mer, der gerne vil sætte dem selv og deres faglighed mere i 
spil. Her får medlemmerne konkrete værktøjer til at styrke 
deres personlige fortælling og faglige gennemslagskraft.  

Der er i sensommeren afholdt to læringsdage, hvor den  
samlede tilfredsscore blandt de 15 deltagere er 4,5 ud af 5.

Stressvejledning er et tilbud til medlemmer, der oplever tegn 
på stress og har behov for at få et overblik over sin situation 
og handlemuligheder med hjælp fra en faglig konsulent, som 
har gennemført et stressvejlederforløb. Tilbuddet er lan-
ceret i oktober 2020 efter at være udskudt fra maj grundet 
coronasituationen.

Medlemstilbud om CV- og ansøgningstjek. I maj 2020 igang-
satte Socialpædagogerne et pilotprojekt med rådgivning sær-
ligt målrettet studerende, som er på vej til at dimittere samt 
medlemmer, som allerede i job men ønsker nye udfordringer. 
Her kan medlemmer få faglig kompetent sparring og råd-
givning i forbindelse med jobsøgningen. Siden opstarten har 
Socialpædagogerne løbende modtaget henvendelser fra de to 
medlemsgrupper, dog ikke i det forventede omfang.

LOKALE INDSATSER
Vi er Socialpædagogerne er udført af kredse og forbund  
i fælleskab. Der er i projektperioden igangsat 53 lokale  
indsatser rundt om i landet. De lokale indsatser fordeler  
sig i seks overordnede temaer (figur 5).

Figur 5: 
Antal og fordeling af lokale initiativer

Tiltag der har til formål at skabe sammen-
hold, styrke relationer og netværk på tværs  
af organisationen.

RELATIONSUDVIKLING

Tiltag der har til formål at undersøge og opnå 
viden om medlemmernes ønsker og behov.

VIDENSINDSAMLING

SYNLIGHED & KENDSKAB Tiltag der styrker vores synlighed og øger 
kendskabet til Socialpædagogerne.

Tiltag der styrker medlemmernes faglige 
viden og refleksion. Debatter, temadage, 
oplæg og erfaringsudveksling.

FAGLIG UDVIKLING

POLITIKUDVIKLING Tiltag der inddrager medlemmer i udvikling 
af politiske drøftelser og beslutninger vedrø-
rende arbejdsvilkår, fagpolitik mv.

MEDLEMSINITIATIV Tiltag der understøtter medlemmers  
lokale initiativ og tager udgangspunkt i  
medlemmernes engagement og ressourcer.  
En håndsrækning til den gode ide.



’Det skaber værdi for medlemmerne, når 
vi lokalt er til stede og når vi integrerer 
og omsætter centrale socialpædagogiske 
mærkesager lokalt og derigennem favner, 
hvad medlemmerne er optaget af. Så 
oplever vi, at medlemmerne ser deres fag-
forening som proaktiv, synlig og løsnings-
orienteret - og tæt på deres hverdag.

-  Bitten Sohn Thomsen, formand So-
cialpædagogerne Bornholm

Vi har øget medlem-
mernes kendskab til 
kredsen og kredsens 
kendskab til medlem-
merne. Det er sket 
gennem tematiserede  
arbejdspladsbesøg, 
dannelse af netværk, en 
styrket kommunikations-
strategi – og bredere 
tilbud om medlemsak-
tiviteter, som vi bl.a. 
har understøttet med 
personlige opkald til 
medlemmerne.

-  Lene Ek Christensen, 
formand Socialpæda-
gogerne Nordsjælland

Hvis vi skal skabe mere 
værdi for medlemmerne, 
skal vi være tæt på og 
vide mere om deres hver-
dag, deres udfordringer  
og hvad de er optaget af. 
Den viden kan vi få  
med vores ’sammen 
om hverdagen’-besøg, 
hvor de politisk valgte 
besøger kredsens  
arbejdspladser og  
oplever den social- 
pædagogiske praksis.

- Lene Kümpel, formand 
Socialpædagogerne 
Midtsjælland 

Det er vigtigt at sætte fantasien fri, når der skal findes nye veje til at favne den 
mangfoldighed, som Socialpædagogernes medlemsgruppe repræsenterer. Og det 
kræver mod, når posen skal rystes, og der måske skal gøres op med ’Vi plejer’.

- Hanne Ellegaard, formand Socialpædagogerne Lillebælt 

Vores overbevisning er stor, 
når vi tror på, at involvering 
og afprøvning af medlems- 
initiativer skaber den bed-
ste og mest nærværende 
fagforening. Det har vores  
aktiviteter med medlems-
møder vist os.

- Peter Sandkvist, formand 
Socialpædagogerne  
Midt- og Vestjylland

Sørg for gode rammer for dialog, hør efter og 
omsæt derefter til organisatorisk virkelighed!

-  Gert Landergren Due, formand  
Socialpædagogerne Østjylland

Et medlem fik midler fra Initiativpuljen til et projekt om arbejdet 
med mennesker med samlermani. Hun udarbejdede en pjece, 
som beskriver problemstillingen og anviser handlemuligheder.  
I kredsen fulgte vi op med et medlemsmøde og en halv temadag 
om denne særlige problematik for en stor gruppe medlemmer, 
som vi ellers ikke ser på kredskontoret.

-  Lars Petersen, formand Socialpædagogerne Storkøbenhavn

De nye initiativer har 
betydet, at vi har mødt 
medlemmer, vi normalt 
ikke ser til vores arrange-
menter. Og vi har set et 
langt større engagement 
fra medlemmerne i 
forhold til at foreslå og 
arrangere forskellige 
møder.

-  Lisbeth Schou, formand 
Socialpædagogerne 
Storstrøm

Organisationsudvikling er betinget af, at  
vi inddrager medlemmerne konkret i det 
faglige og organisatoriske arbejde.

-  Peter Kristensen, formand  
Socialpædagogerne Nordjylland

Vi har i forbindelse med både arbejdsplads- 
besøg samt vores projekt med at ringe 
til medlemmerne oplevet, at håndholdt 
nærværende dialog, hvor vi i høj grad er 
lyttende, skaber god kontakt og værdi for 
medlemmerne. Det har også gjort os meget 
klogere på arbejdspladserne og medlem-
mernes udfordringer og faglighed.

-  Finn Harald Rasmussen,  
formand Socialpædagogerne Sydjylland

KREDSFORMÆNDENES  
REFLEKSIONER


