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Beretning kongres 2020  

 
Så er vi til kongres. Det lykkedes… Og hvor er det godt. Godt nok er det en anden 
slags kongres, end vi er vant til. Og godt nok i et andet format. Det betyder jo, at jeg 

fx står HER – og I sidder DER. Normalt ville jeg jo her kunne se jer. Høre jer og 
fornemme jer. Den luksus har jeg desværre ikke på denne kongres. 

 
Det var en svær beslutning, at vi i år ikke skal mødes og se hinanden i øjnene. Grine. 
Blive klogere. Udveksle ideer, når vi står skulder ved skulder ved buffeten til 

festmiddagen. Men det er den rigtige beslutning. For vi er stadig i en helt 
ekstraordinær situation, som gør det umuligt at holde kongres, som vi plejer. 

 
For corona fylder. Stadig. Det ved I jo - om nogen. I står midt i det hver dag på 
arbejde. Stadig! Det har I jo efterhånden gjort i lang tid. Og tro mig – jeg VED godt, 

hvor hårdt det har været. Jeg ved, hvor hårdt der ER, at I stadig er kastet ud i nogle 
meget specielle rammer for jeres arbejde. Jeg forstår til fulde, at der kan være en 

faglig træthed – og at der er et stort arbejde i at bygge nogle borgere op igen efter 
forårets nedlukning… 
Og - desværre – bliver det nok ved et stykke tid endnu.  

 
SÅ: skal vi så bare trille baglæns og vente på bedre tider uden corona?  

NEJ. Selvfølgelig skal vi ikke det. For vi er socialpædagoger i front. 
På linje med blandt andre læger og sygeplejersker er vores arbejde med sårbare 
mennesker så vigtigt, at vi SKAL være der, når resten af landet kører på lavt blus – 

eller endda lukker ned, som vi oplevede det tidligere på året. 
 

Corona er utvetydig skidt. MEN… Der er også noget, vi skal lære fra den periode. 
Socialpædagogerne holdt hånden under de udsatte borgere, så ingen er blevet ladt i 
stikken på socialområdet.  

Socialpædagoger var simpelthen sikkerhedsnettet; så stramt spændt, at ingen socialt 
udsatte borgere led unødigt. Det VAR altså ikke alle de frivillige organisationer, der 

stod helt derude, mens coronaen rasede. Det var JER. Socialpædagoger, som 24/7 
har tænkt kreativt for at kunne komme til at yde den nødvendige støtte overfor de 
mennesker i vores samfund, som har allermest brug for tryghed, nærvær og ro. 

 
I ved, at jeg har let ved at blive stolt. Og jeg er altså også lige ved at revne af 

stolthed her.  
For på det sociale område har der været en enorm vilje og evne blandt 

socialpædagoger. Der er taget ansvar, og med meget kort varsel er der blevet 
gennemført en masse omstillinger. Både basispersonalet, tillidsrepræsentanter og 
ledere har simpelthen bare vist, HVEM socialpædagogerne er. HVAD vi er.  

Og vi har vist os at være præcist alt det, vi går og siger, socialpædagoger er ☺ - 

nemlig en faggruppe, der finder løsninger.  
Min trædesten - og Socialpædagogernes trædesten - er al den faglighed, alle de 
ambitioner og al den stolthed, socialpædagoger hver dag går på arbejde og 

praktiserer. Det er det, vi bygger på. Det står tindrende klart. Corona eller ej. Og det 
er præcist de samme ting, der er gældende, når vi siger, at vi skal have kvalitet. Vi 

skal have mere kvalitet i alle led på socialområdet. Og det skal vi for, at 
socialpædagoger kan få plads til FAGLIGHED.  
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I har jo så tydeligt vist, at I blomstrer, når der er plads til faglighed. Og jeg ved også 

udmærket godt, at NÅR socialpædagoger har overkommet og mestret alt dette under 
coronaen, så er det fordi, at I har været der. I kredsene. På kredskontorerne og jer 

tillidsrepræsentanter. I har haft medlemmernes rygge i den her helt usædvanlige tid. 
Det er sgu godt - tak for det.  
Og det bliver også vigtigt i den kommende tid. For i en corona-tid ER det en opgave at 

være fagforening og være til stede i socialpædagogernes arbejdsliv. Det er det også 
for vores tillidsrepræsentanter. Så det skal vi hjælpes ad med. Hele forbundet. 

 
Når det er sagt, vil jeg også godt fortælle jer, at socialpædagogers indsats, DET er 
noget, der bemærkes både politisk og på arbejdsgiversiden. Jeg har fået så mange 

opkald. Så mange beskeder fra kommunale ledere, regionale chefer, Christiansborg-
politikere og politikere ude i landet, som helt uopfordret fortæller, hvor imponerede de 

er. 
Alt det her har kun kunnet lade sig gøre, fordi socialpædagoger er dygtige, og fordi 
der har været en effektiv organisering.  

 
Jeg tror også, at en stor del af forklaringen er, at corona-forholdene fik sat 

fagligheden fri. Ja. Af med den stramme spændetrøje og ind med lokal handlefrihed. 
Plads til kernefaglighed. Det nære relationsarbejde og fokus på menneskers 
muligheder. 

Og det sker jo, når man lokalt ude på bostederne og arbejdspladserne selv vælger. 
Når man selv vælger at arbejde mere på tværs af faggrupper. Når man ude på 

arbejdspladsen selv vælger at skrue ned for besøg og fællesaktiviteter og op for ture i 
naturen. Eller når man vælger at rykke musikundervisningen udendørs. Det er jo 
innovation, og det er at sætte fagligheden fri. 

 
”Der er behov for at få tilliden til fagligheden og til de enkelte velfærdsinstitutioner 

tilbage. Politikerne skal reelt lade det kommunale selvstyre styre – og kommunerne 
skal have fokus på det vigtigste: velfærd til borgerne frem for skemaer og strategier.” 
1 

Det lyder som mine ord. Det kunne det altså også sagtens have været. Men det er 
altså et citat, og det er et citat fra statsminister Mette Frederiksen. Hun sagde det i 

sin åbningstale til Folketinget allerede sidste år. 
Så kom corona – og nu arbejdet med en nærhedsreform. Og det er simpelthen det, vi 
længe har ønsket: 

Mindre bureaukrati. 
Mere lokal selvbestemmelse 

Tillid til faglighederne 
Større fokus på kerneopgaven 

 
Og jeg mener, at vi ganske enkelt bliver dygtigere af at blive sat fri! 
 

Der er ikke noget, medlemmerne hellere vil end at komme på arbejde og få mulighed 
for at bruge deres socialpædagogiske faglighed. 

MEN her bliver jeg altså også nødt til at hejse et bekymringsflag. For der ER for 
mange arbejdspladser, hvor der er skåret ind til benet. Faktisk så langt ind, at der er 
decideret kig ind til den rå knogle. 

Balancen er ved at tippe. Det flyder bestemt ikke med mælk og honning i gaderne – 
og alligevel skaber vores medlemmer forandringer og muligheder i menneskers liv. Og 

den dag, de ikke kan det mere, så tipper det. Så mister socialpædagogerne det 
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allervigtigste; arbejdsglæden og gå-på-modet til hele tiden at 
bruge fagligheden til at finde løsninger. Dér skal vi ikke hen. 

Vi må bare sige: det specialiserede socialområde er underfinansieret. Og desværre ser 
vi nu nogle steder konsekvenserne. På døgninstitutioner bliver børn i begyndende 

trivsel pludseligt hjemtaget, fordi hjemkommunen smækker pengekassen i. 
Støttetimerne i egen bolig skæres væk, så psykiske syge i stedet skal deltage i 
gruppeterapi. Voksne med handicap får pludseligt heller ikke længere mulighed for at 

deltage i familiefester, for det er for dyrt i mandetimer.  
 

Og her må jeg bare sige: Dét er et politisk ansvar. At sikre de her menneskers liv og 
muligheder. Finanserne til et værdigt velfærdssamfund skal findes! Også for de 
grupper, ikke så mange taler om. Dem, der ikke arrangerer demonstrationer foran 

rådhuset. 
 

Skal vi ikke give hinanden det løfte på den her kongres, at det vil vi holde politikerne 
fast på.  
De politikere, der sidder i folketinget, og de politikere der skal vælges næste år, når 

der er kommunalvalg. 
 

En anden vigtig forudsætning for, at socialpædagoger kan blive ved med at være 
dygtige – det er, at de arbejder på nogle ordentlige arbejdspladser. Nogle steder, hvor 
der er dygtige kolleger og stærke, faglige miljøer. 

Det er jo indlysende, at det er svært at sætte sin faglighed fri, når man er den eneste 
med faglighed på arbejde!! 

Og det er jo desværre også en del af virkeligheden for mange socialpædagoger. At 
man møder ind på arbejde, og så er resten af holdet ufaglærte vikarer. Eller… der er 
godt nok faglærte… men så er det en frisør eller en vagtfunktionær, man skal dele 

eftermiddagen med på bostedet for unge med psykiske lidelser. 
 

Dét er simpelthen også en kæmpe udfordring. Det kan jo ikke give mening ret mange 
steder, at man bare kan vade ind fra gaden og få et arbejde, hvor man skal arbejde 
for og med de allermest udsatte mennesker i landet. 

 
For den kvalitet og faglighed, socialpædagoger kan levere. Dét er afgørende for 

udsatte menneskers liv.  
 
DERFOR skal vi have mere kvalitet i indsatserne på socialområdet. Og det kan I ligeså 

godt indstille jer på at høre mig sige det mange gange: Vi skal have mere KVALITET 
på socialområdet 

Og ja: Det er ikke nemt. Området er komplekst, og lad mig sige det med det samme: 
Der er heller ingen snuptagsløsninger. Men det ER vejen frem! 

       
Vi skal have en national specialeplan på det specialiserede område, som sikrer, at 
tilbud og viden er til stede og bruges. Det skal være de faglige hensyn, der er 

styrende - både i udredning, visitationen og indsatsen overfor det enkelte menneske. 
Vi skal have en bedre uddannelse. Jeg tror ganske enkelt, jeg må sige, at vi desværre 

er der nu, hvor uddannelsen ikke matcher arbejdsmarkedets behov. For på den anden 
side af professionshøjskolens mure, så er der en verden, hvor der fx er langt flere 
mennesker med sværere og mere komplekse udfordringer end tidligere. Der er behov 

for langt mere socialpædagogisk specialisering. For en pædagog er ikke bare en 
pædagog! 
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Og så sidst, men bestemt ikke mindst: Vi skal stille krav om 
uddannelse ude på arbejdspladserne. Dét emne kommer I til at høre meget mere om, 

for det kommer til at fylde. Det er en dagsorden, vi skal skrue op for. Både lokalt og 
på landsplan. Både op til kommunalvalg og til Christiansorg-politikere. 

Socialpædagogisk arbejde kræver socialpædagogiske kompetencer. Ja, det lyder 
banalt. Men det er bare langt fra altid tilfældet. Derfor skal der være meget tydelige 
krav til uddannelse og personalesammensætning, for at man fx overhovedet kan blive 

godkendt som socialt døgn- eller botilbud. Og det er sådan set uanset, om det er 
kommunalt, regionalt, statsligt eller privat.  Det er på tide. 

 
Jeg har tidligere stået på vores kongres og talt om profit. For vi kæmper for at stoppe 
profitjægere på det sociale område. Det skal simpelthen ikke være muligt at tjene 

penge til egen lomme på at oprette tilbud til udsatte mennesker på socialområdet.  
Luk det hul i loven.  

 
Vi har holdt møder med politikere, skrevet debatindlæg, og jeg har næsten ondt i 
tommelfingrene efter mange timers – lad os kalde det debat – med fx Dansk Industri, 

Dansk Erhverv, LOS og andre erhvervsorganisationer på twitter.  
Og til dem vil jeg gerne sige: Jeres skræmmekampagne virker ikke. Heller ikke når I 

på forsiden af landsdækkende medier kalder vores synspunkt for ”en socialistisk 
nationalisering”. Heller ikke når I råber, at vi smider tusindvis af borgere på gaden – 
eller påstår at vi er i gang med korstog mod private. Det passer ikke. Det ER ikke (og 

har aldrig været) en diskussion om privat contra offentlig.  
Det her kan koges ned til et helt enkelt spørgsmål: Vil vi have et velfærdssamfund, 

hvor det er muligt for private at score profit på udsatte menneskers liv. Nej, siger vi.  
SÅ: Kære regering, Enhedslisten, SF og de radikale - hold nu fast og lad os få en 
lovgivning, der sikrer, at pengene ikke havner i private menneskers lommer, men i 

stedet går til de drenge/piger/voksne, der har så meget brug for det - uanset om det 
er privat eller kommunalt.  

 

Puha – kan altså mærke blodet rulle igen ☺ Ligesom for 2 år siden på kongressen, da 

jeg talte om det. 
 

Når jeg står her og taler om kvalitet, krav om uddannelse - og det at sætte 
fagligheden fri, så kan jeg jo kun gøre det, fordi I socialpædagoger er stolte af jeres 

faglighed - og fordi socialpædagoger er ambitiøse.  
Både når I skriver til mig, sender billeder, debatterer med mig på FB eller twitter. Eller 
når I med julelys i øjnene viser rundt på jeres arbejdsplads. Eller når I helt konkret 

demonstrerer faglig kvalitet ved at sætte omsorgssvigtede og udsatte unge en tur på 
havetraktor. I har med jeres socialpædagogiske faglighed vurderet, de er så tidligt 

skadet, at de har brug for den kropslige regulering, traktorturen giver. For det bringer 
tilbage til fostertilstand og giver tryghed – når man ikke er blevet vugget som barn.  
Eller når I fortæller om andre konkrete metoder, I bruger, når I skal lære hjemløse 

vejen til et liv med indhold, fritidsinteresserer og måske endda et job.  
Ja, så gør I det virkelig bare nemt for mig som formand at tale med overbevisning, 

når fx politikere skal overbevises om, at der skal flere socialpædagoger i 
socialpsykiatrien. 
 

Jeg kan kun gentage, at min trædesten – og Socialpædagogernes - trædesten er alt 
det, I viser, fortæller og gør en forskel med. Alt det, socialpædagoger hver dag 

derude går på arbejde og praktiserer. Det er det, vi bygger på. 
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Og hvordan værner vi så om det? Socialpædagogernes 
faglighed. Jeg har givet nogle bud i den her tale.  

 
Danmark skal være verdens bedste land at være barn i, hedder et af regeringens 

valgløfter. Det er et klart og ambitiøst mål. Jeg plejer at sige, at Danmark skal være 
verdens bedste land til at give mennesker i udsathed muligheder. Og her vil jeg så 
godt nu tilføje: Danmark skal også være verdens bedste land at være socialpædagog 

i… 
 

Det er vores opgave som fagforening – os der sidder her bag skærmene i dag. Derfor 
kæmper vi for en bedre overenskomst, bedre vilkår, bedre uddannelse, flere 
uddannede kolleger og bedre mulighed for kvalitet i indsatserne.   

 
Man kan sige, at det er mål, som vi nok skal nå. Det tror jeg på. Men måske ikke 

nødvendigvis lige i morgen.  
Men på den lidt kortere bane sker der også ting, som betyder, at vi nærmer os målet 
om, at Danmark skal være verdens bedste land at være socialpædagog i. Fx er det 

efter mange års arbejde lykkedes os at få styrket rammerne for det psykiske 
arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø får sin egen lov, der trådte i kraft lige ved 

dette månedsskifte, og der er særligt fokus på påvirkninger som fx vold, 
arbejdsmængde, tidspres og alene-arbejde.  
Det er en stor sejr og et vigtigt skridt for både trivsel og faglighed på de 

socialpædagogiske arbejdspladser. 
Og der er også meget, der tyder på, at socialpædagoger om kort tid får bedre 

muligheder for at få erstatning, hvis man skulle blive udsat for vold, når man er på 
arbejde. Og borgerne skal ikke længere politianmeldes, hvis de er skyld i, at 
socialpædagoger kommer til skade på jobbet. Det har vi sørget for.  

 
En dygtig socialpædagog skal selvfølgelig også have en passende løn. Vores 

overenskomster er fagforeningens hjerteblod. Og det arbejder vi stenhårdt med – lige 
nu faktisk. Det gør vi – sammen med andre fagforeninger – i 
forhandlingsfællesskabet, hvor det nogle gange godt kan være lidt op ad bakke at 

finde fælles fodslag.  
 

Efter seneste OK 2018 håber jeg også, at det står klart for landets socialpædagoger, 
at jeg, som en – vil jeg godt tillade mig her at sige – erfaren forhandler, vurderer, at 
vi skaber de bedste resultater, når vi får forhandlet en aftale. 

Ikke ved konflikt. Og ikke ved enegang. 
Det glæder mig derfor også, at vi i forhandlingsfællesskabet nu står sammen om, at 

det først og fremmest handler om at sikre jeres realløn.  
Lidt svært i coronaens lys, men vi er klar. For at sige det på jysk; det bliver ikke 

nogen nem opgave ☺ Men jeg glæder mig. 

 

Ansættelsesvilkår ER jo noget af det, medlemmerne kan forvente, at fagforeningen 
tager sig af. Med rette. Men vi har jo også noget andet, vi tager os af. Og det er at 

blive ved med at udvikle, hvordan vi er den bedst mulige fagforening. Det besluttede 
vi jo på seneste kongres, og vi besluttede at gøre det sammen i projektet ”Vi er 
Socialpædagogerne”. 

Her kan jeg så bare sige WOW.  
Vi gav det frit. Kastede bolden op… og tog sammen på den rejse, der handler om at 

sætte medlemmerne i fokus og skabe engagement. Der er meget at fejre og meget at 
fremhæve… fx har initiativpuljen været en bragende succes. 76 medlemsdrevne 
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initiativer med omkring 2000 deltagere tilsammen hos jer i 
kredsenere. Så godt arbejde. Tak for det. 

Alle os, der har været med, har set smilene, en skov af hænder til 
debatarrangementer - og så har jeg altså også personligt, og det ved jeg, I også har, 

fået masser - MASSER – af historier, perspektiver og hverdagseksempler fra livet som 
socialpædagog. 
Det er jo noget, vi samler ind og flittigt bruger, når vi snakker med politikere. Og jeg 

kan også sige, at når vi laver politiske udspil – fx de her to om kvalitet og om 
indsatserne på børneområdet – så er de skabt med udgangspunkt i alt det, I fortæller 

og deler. 
Men mere formelt valgte vi også, at vi i kongresperioden har indsamlet viden. Fx 
gennem landsdækkende undersøgelser af medlemmernes digitale behov og fx ved at 

skabe Medlemspulsen, som er et fælles digitalt medlemspanel med ca. 3.000 
medlemmer. 

 
Jeg kan bare sige: det virker.  
Vi er simpelthen blevet bedre til at inddrage medlemmernes oplevelser, erfaringer og 

holdninger. Både når der skal formuleres politik, laves kampagner, men også når der 
skal udvikles medlemsrettede aktiviteter og tilbud. 

 
Så det er altså med begejstring, at jeg kan sige, at det kører! Ok Ok – nogle gange er 
der lidt omveje, og der er jo også lidt bump på vejen. Men det ruller – og det 

vigtigste: vi kender kursen. 
 

Men som jeg sagde tidligere: Vi skal være den bedste fagforening, så 
socialpædagoger kan være de bedste socialpædagoger. Vi skal være knaldhamrende 
dygtige. I skal stortrives i fagligt stærke miljøer. Og det smukke er, at når 

socialpædagoger trives og får LOV til at folde fagligheden ud, så smitter det. Det 
smitter af på kolleger. På ledere. Og på de mennesker her i landet, som har så hårdt 

brug for den støtte, kun socialpædagoger kan give. 
 
For socialpædagoger er noget særligt, og socialpædagoger kan noget særligt. 

 
Den danske filosof Løgstrup siger sådan: 

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af 
dets liv i sin hånd.” 
 

Det er jo essensen af det, vi laver. Vi har andre menneskers liv i hånden. Vi skaber 
mening. Vi skaber sammenhænge, og vi bygger bro og skaber rum og plads til, at et 

skrøbeligt, udsat liv kan leves med mening. Og udover at vi bidrager med livskvalitet 
og glæde for de borgere, vi arbejder med og for…. JA så skaber vi god 

samfundsøkonomi, når socialpædagoger fx er med til, at et menneske med 
udviklingshæmning kan klare flere ting selv – eller at et menneske med en psykisk 
lidelse kommer i job. 

 
Vi har hjerne, hjerte og muskler. 

 
PRÆCIST derfor skal vi kæmpe for kvalitet på socialområdet. Vi skal kæmpe for 
uddannelseskrav, en bedre uddannelse og bedre rammer og vilkår.  

 
Næste store indsats er som sagt kvalitet. 
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KVALITET – jeg siger det lige igen, og I vil høre mig sige det 
mange gange igen. For det er dér, vi skal hen. Vi skal blive ved med at fortælle, hvor 

afgørende det er, at udsatte får kvalitet, når de skal have støtte. Selvfølgelig skal en 
selvmodstruet, misbrugt dreng ikke nøjes med hjælp fra en frisør-uddannet. Derfor 

skal vi have et uddannelseskrav! Selvfølgelig skal et udadreagerende menneske med 
en psykisk lidelse ikke nøjes med opsyn fra en vagt. Og selvfølgelig skal 
socialpædagoger ikke arbejde på belastede områder, hvor man pludseligt er den 

eneste faguddannede på vagten. 
 

Der er nok at tage fat i. 
 
Men vi skal også huske at fejre. Og det kan vi heldigvis snart komme til. Ved 

årsskiftet kan vi nemlig fejre vores 40 års fødselsdag. 40 år hvor vi som fagforening 
har arbejdet ud fra en fast overbevisning om, at der er en grund til, at forruden er 

større end bakspejlet. 40 år hvor vi har insisteret på at ville noget med vores fag. 40 
år hvor vi har arbejdet for at udvikle og skabe gode løsninger, og hele tiden bedre 
arbejdsvilkår for vores medlemmer. Også uden den forbistrede corona. Og 40 år hvor 

vi socialpædagoger har brugt vores helt særlige faglighed til at støtte udsatte børn, 
unge og voksne til at leve deres liv. Vi har løftet mennesker ind i liv med mening og 

muligheder. For at lykkes med det - også de næste 40 år - skal vores faglighed 
prioriteres endnu højere end i dag. 
 

Og det er jeg klar til at kæmpe for. Det er VI klar til at kæmpe for. For: Vi er 
socialpædagogerne - og vi har styrke til at være noget for andre. Så når 

socialpædagoger laver erindringsdans med Peter og Tove – begge med demens - og 
får smil og latter frem fra dem, der normalt sidder tavse – ja så er det kvalitet. 
Livskvalitet. Og når Sophie med skizofreni - som lige er kommet tilbage til sit bosted 

efter en akutindlæggelse – får støtte til at turde møde verden igen og turde møde op 
på sit skånejob, ja så skaber socialpædagoger kvalitet.  

 
Derfor kræver socialpædagogisk arbejde socialpædagogiske kompetencer. En 
pædagog er ikke bare en pædagog. 

Både for de udsatte menneskers skyld. Men også fordi, Danmark skal være verdens 
bedste land at være socialpædagog i. 

 
Tak for ordet.  
 

 


