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LEDERLANDSUDVALGET 

Lederlandsudvalget er ledersektionens centrale 
udvalg, som varetager ledernes interesser på 
tværs af kredse og forbundssekretariatet. Leder-
landsudvalget er sammensat af repræsentanter 
udpeget i hver af de 10 lokale ledersektioner samt 
repræsentanter udpeget af Socialpædagogernes 
Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg.

Lederlandsudvalgets opgave er blandt andet at koordine-
re og formidle lokale indsigter og synspunkter og pege på 
centrale indsatser, der kan medvirke til at understøtte og 
kvalificere kredsenes og forbundets lederpolitiske arbejde 
overfor de lokale og centrale beslutningstagere og de fora, 
hvor vi samarbejder med andre organisationer, fx FH.

Lederlandsudvalgets formand er desuden udpeget til 
FH’s Lederforum.

Lederlandsudvalgets sammensætning i perioden 
2019-2021: 
Formand for Lederlandsudvalget 
Helle Riis, forstander,  
Autismecenter Storstrøm, Kreds Storstrøm

Næstformand for Lederlandsudvalget 
Mie Karleby, forstander, Kamager, Kreds Storkøbenhavn

Øvrige udvalgsmedlemmer
Anne Fynboe Madsen, stedfortræder, Syddjurs Bo- og Aktivitets-
tilbud, Kreds Østjylland
Birgitte Wold, forstander, ITC Lyngtoften, Kreds Midtsjælland
Rasmus Linnemann Johansson, afdelingsleder, Sødisbakke, 
Kreds Nordjylland
Henrik Salinas, leder, Børne- og Familiehuset, Kreds Bornholm
Holger Torp, centerleder, Kobbelgården, Kreds Lillebælt
Jannik Møller, souschef, Center for beskyttet beskæftigelse 
CBB, Kreds Nordsjælland
Naja Schødt Jensen, souschef, Samstyrken Varde, Kreds 
Sydjylland
Susanne Østergaard, centerleder, Bostøtten – handicap og 
psykiatri, Kreds Midt- og Vestjylland
Finn Harald Rasmussen, kredsformand Kreds Sydjylland, 
udpeget af Hovedbestyrelsen
Verne Pedersen, forbundsnæstformand, udpeget af Forretnings-
udvalget og ansvarlig for Socialpædagogernes lederområde
Benny Andersen, forbundsformand, udpeget af Forretningsudvalget
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INDLEDNING 
Socialpædagogernes kongres besluttede i 2018 at 
iværk sætte medlemsprojektet ’Vi er Socialpædagogerne’. 
For målet med medlemsprojektet var for det første at give 
ny viden om, hvad der skaber værdi for medlemmerne 

og udvikle idéer til, hvordan flere medlemmer får lyst til at 
engagere sig i Socialpædagogerne. For det andet skulle 
medlemsprojektet udvikle og afprøve indsatser, der alle har 
som formål at øge værdien af et medlemskab hos Socialpæ-
dagogerne og øge graden af medlemsinvolvering. 

Lederlandsudvalget ønskede, at ’Vi er Socialpædagogerne’ 
også skal være omdrejningspunktet for ledersektionens cen-
trale og lokale aktiviteter for at styrke og udvikle ram merne 
for Socialpædagogernes lederarbejde. På den baggrund 
inviterede Lederlandsudvalget de lokale ledersektioner til 
at deltage i arbejdet med at udpege forslag til aktiviteter og 
indsatsområder, der kunne danne afsæt for de kommende 
års arbejde. der var stor opbakning til processen, som resul-
terede i rigtig mange forslag, der blev samlet i seks temaer 
og behandlet på ledersektionens Landsmøde i 2019. 

de seks temaer og forslagene, der blev besluttet under hvert 
tema, har været retningsvisende for Lederlandsudvalgets 
og de lokale ledersektioners arbejde i perioden frem til nu. 
Temaerne var:

CORONA

I starten af 2020 bredte corona sig over hele verden og 
ændrede fuldstændig vores måde at leve og være sammen 
på. På rekordtid vendte pandemien op og ned på, hvordan vi 
skulle arbejde og omgås hinanden for at reducere risikoen 
for smitte. Forbud mod større forsamlinger, aflysning af 
begivenheder, lukning af arbejdspladser og hjemsendelse 
af medarbejdere. Mens store dele af danmark lukkede ned, 
fortsatte de socialpædagogiske ledere og medarbejdere 
deres arbejde i første geled. deres indsats har høstet stor 
ros fra politikere – både lokalt, regionalt og på Christians-
borg – og den har været en tydelig demonstration af dygtige 
lederes og socialpædagogers suveræne evne til at levere 
faglighed og finde lokale løsninger.

Foranstaltningerne var og er fortsat indgribende for det 
enkelte individ og for samfundet som helhed. Ikke mindst for 
lederne af de socialpædagogiske tilbud, som i en form for 
undtagelsestilstand har skullet håndtere borgere, pårørende 
og medarbejdere i en hverdag af besøgsrestriktioner og 
arbejdstilrettelæggelser, der har skullet tilgodese skrappe 
sundhedsfaglige retningslinjer og kvalitetsmæssige krav. På 
trods af voldsomt arbejdspres har lederne udvist stort ansvar 
og høj faglighed ude på arbejdspladserne, og med afsæt i 
fagligheden er der fundet nye måder at få dagligdagen til at 
fungere for de mest udsatte. 

desværre har coronaen også betydet aflysninger af en lang 
række af ledersektionens aktiviteter, og Lederlandsudvalget 
har været nødsaget til at begrænse sin mødeaktivitet. 
Således er det kun blevet til et fysisk møde i 2020, der blev 
afholdt i september, inden landet igen lukkede ned. Resten af 
møderne har været gennemført virtuelt, og her har udvalget 
blandt andet været optaget af, hvordan lederne har klaret sig 
igennem krisen, hvilke konsekvenser den har haft for dem, 
og hvilke læringer vi kan tage med videre.

Arbejdsmiljø og faglighed

Synlighed

Faglige tilbud

Ledernes lønforhold

Det enkelte medlem

Den organisatoriske ramme 
for ledersektionen
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DEN ORGANISATORISKE 
RAMME FOR LEDERSEKTIONEN 

Socialpædagogernes lederarbejde er forankret tæt på 
medlemmerne i 10 lokale ledersektioner med et centralt 
Lederlandsudvalg. Målet er, at lederne inddrages og 
involveres i Socialpædagogernes interessevaretagelse.   

Både når det gælder ledernes egne forhold, deres rammer 
og vilkår for at udøve ledelse, og når det gælder udvikling 
af det særlige specialiserede område og den socialpæda-
gogiske indsats. Socialpædagogernes socialpolitiske og 
socialfaglige fokus er unikt, og det er værdsat af lederne, 
som også gerne vil bidrage med egne erfaringer og indsigter. 
Imidlertid er de mere formelle rammer omkring ledersek-
tionen ikke interessante for mange ledere, og de gør det 
svært for dem at involvere sig. På landsmødet blev der derfor 
vedtaget et forslag om at arbejde for etablering af et fagligt 
selskab for ledelse i stil med Socialpædagogernes øvrige 
faglige selskaber.

Lederlandsudvalget har i sit videre arbejde med forslaget 
imidlertid stillet spørgsmål ved, om et fagligt selskab for 
ledelse er den rigtige løsning – eller om det ikke blot vil være 
et nyt tilbud, som reelt allerede er dækket ind af mange af 
de aktiviteter, som i forvejen findes både lokalt og centralt. 
Flere lokale ledersektioner tilbyder sammen med kredsene 
en række faglige tilbud til lederne i form af temadage, 
fyraftensmøder og mindre konferencer. Men de oplever en 
begrænset deltagelse, som måske kan skyldes manglende 
kendskab til arrangementerne eller ledernes muligheder 
for at finde tid til at deltage. Lederlandsudvalgets forbehold 
overfor et fagligt selskab for ledere skyldes også de ekstra 
organisatoriske udfordringer ved at skulle drive et sådant 
selskab og koordinere aktiviteterne i selskabet. 

I stedet for at arbejde for etablering af et fagligt selskab har 
Lederlandsudvalget arbejdet på at undersøge, hvordan vi 
kan styrke synligheden af nuværende og kommende tilbud 
og skabe større tilgængelighed til tilbuddene på tværs af 
hele organisationen. Herunder også bedre koordinering af 
de mange tilbud, fx ved hjælp af arrangementskalenderen 
på Socialpædagogernes hjemmeside. Lederlandsudvalget 
landende på et forslag om at udvikle hjemmesiden, så alle 
tilbud, aktiviteter og anden relevant information og viden rettet 
mod lederne findes via én samlet indgang på hjemmesiden.

Lederområdet på hjemmesiden skal således både være 
ramme om det formaliserede, organisatoriske arbejde i 
ledersektionen, der foregår i regi af Lederplatformen. og 
det skal være her man kan finde medlemstilbud, der enten 
relaterer sig til det enkelte medlem, eller bredere med fokus 
på socialpædagogiske ledelsesfaglige problemstillinger/
temaer. det kan være artikler, podcast, links til fx Lederweb 

og Væksthus for ledelses publikationer samt links direkte 
til kredsenes lederhjemmesider. og det kan være faglige 
arrangementer i kredsene, hvor fokus er på indholdet, og 
formen tilpasses ledernes travle hverdag.

I stedet for at sprede kræfterne for meget ved at igangsætte 
en masse nye aktiviteter, ønsker Lederlandsudvalget, at der 
fokuseres på et begrænset udbud af tilbud, som til gengæld 
skal være af høj kvalitet. Vi må både lokalt og centralt lytte 
os frem til, hvad der efterspørges. Fx i forlængelse af  ’Vi er 
Socialpædagogerne’. 

Lederlandsudvalget har herudover anbefalet, at de lokale 
ledersektioner og kredsene gør mere brug af at gå sammen 
om fælles tilbud og samtidig udbyder de aktiviteter, den 
enkelte kreds afholder, til medlemmer udenfor kredsen. 

Lederlandsudvalgets forslag og anbefalinger er blevet rigtig 
godt modtaget i såvel kredsene som de forskellige politiske 
fora i forbundssekretariatet. I skrivende stund er der ved at 
blive lagt sidste hånd på udviklingen af hjemmesiden, og 
lokalt er der åbnet for en bredere adgang til medlemsarran-
gementer for lederne. Herudover arbejdes der på udvikling 
af en række nye centrale tilbud til lederne, der skal imøde-
komme de ønsker, der blev fremsat på Landsmødet i 2019.

LEDERNYT

Nyhedsbrevet Ledernyt udkommer hver 6. uge. 
Nyhedsbrevet sendes automatisk til alle ledere og 
mellemledere, vi har mailadresse på.

Modtager du ikke nyhedsbrevet, kan det være vi 
har en forkert mailadresse på dig. Send en mail til 
Webmaster@sl.dk så vi kan få opdateret dine data.

dEN oRgANISAToRISKE RAMME FoR LEdERSEKTIoNEN 
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DET ENKELTE MEDLEM 

Et andet af de mere vidtrækkende forslag fra Landsmødet 
i maj 2019, som havde til formål at styrke værdien af 
ledernes medlemskab af Socialpædagogerne og Social-
pædagogerne som ledernes fagforening, var forslaget 

om oprettelse af et centralt ’mini’-ledelsessekretariat, 
der samler specialiseret og kompetent viden og viser, at 
Socialpædagogerne også er eksperter, når det gælder 
ledelsesfaglige spørgsmål og problemstillinger.

Forslaget havde bl.a. udspring i, at mange ledere efterlyser 
en tydeligere profilering af Socialpædagogernes viden og 
indsigt i deres særlige ledelsesudfordringer. de fleste ledere 
oplever sig først og fremmest som ledere og dernæst som 
socialpædagoger. Men mange oplever ikke, at de bliver mødt 
som ledere af Socialpædagogerne.

Socialpædagogerne har et stærkt fokus på den spe-
cialiserede socialpædagogiske faglighed, som lederne skal 
lede ind i og være med til at udvikle. det er et stort aktiv, 
som lederne værdsætter, og som ofte er begrundelsen for, 
at de vender tilbage efter at have forladt organisationen. 
derimod har de sværere ved at se, hvor de kan få hjælp og 
vejledning til at udvikle deres lederkompetencer og finde 
støtte til at håndtere deres ledelsesfaglige udfordringer. 
Adskillige ledere betragter derfor Socialpædagogerne mere 
som medarbejdernes fagforening og i mindre grad deres 
fagforening som ledere.

Lederlandsudvalget er meget optaget af denne udfordring og 
har langt mange kræfter i at undersøge, hvordan forslaget fra 
Landsmødet kunne imødekommes, og hvordan det kan gøres 

tydeligere for medlemmerne, at Socialpædagogerne er de 
faglige eksperter på ledernes udfordringer, der efterspørges.

En del af forklaringen på ønsket om, at der oprettes et cen-
tralt ledelsessekretariat, kan findes i, at lederområdet udgør 
en forholdsvis begrænset andel af de samlede opgaver, 
som kredsene i øvrigt beskæftiger sig med. det kan derfor 
flere steder være svært at oparbejde den nødvendige lokale 
ekspertise og indsigt i de særlige vilkår, der er forbundet 
med lederfaget og ledergerningen, som efterspørges.  
En udfordring ved et centralt sekretariat er dog, at de fleste 
sager kræver et lokalkendskab, som kan være umuligt at 
opnå ved et centralt sekretariat. derfor har Lederlands-
udvalg et også her arbejdet på at finde en anden løsning.

I stedet for at centralisere forbundets specialiserede viden 
og kompetencer på lederområdet har Lederlandsudvalget 
foreslået, at kræfterne samles på tværs af kredse og 
forbundssekretariat i et tværgående samarbejde. Fordelen ved 
ikke at samle ekspertviden et sted er, at den fortsat er lokalt 
forankret, men nu også forbundet i et tværgående samarbejde.

Forslaget fra Lederlandsudvalget er blevet vel modtaget og 
er nu omsat i en særlig videndelingsgruppe bestående af 
medarbejdere/valgte i kredse og forbundssekretariatet, der 
særligt beskæftiger sig med lederområdet, og som besidder 
specialiseret viden omkring ledernes forhold.

det primære formål med den ledelsesfaglige vidende-
lingsgruppe er at sikre kompetenceudvikling gennem 
videndeling på tværs af kredse og forbundssekretariat med 

dET ENKELTE MEdLEM 
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afsæt i den nuværende opgavefordeling og servicering af 
lederne, som er fastlagt i Lederplatformen og de lokale 
servicedeklara tioner. På længere sigt kan videndelingsgrup-
pen også medvirke til at videre- og nyudvikle målrettede 
tilbud til lederne. Fx tilbud om kompetenceudvikling som 
uddannelsestilbuddet ’Ledelse i kompleksitet’. Eller det kan 
være job- og karriererådgivning og stressvejledning med 
særlig indsigt i ledernes forhold. Ledernes arbejdsmiljø vil 
også være et oplagt indsatsområde, der kan styrkes gennem 
videndelingsgruppen, ligesom den vil kunne levere input 
til fx faglige temadage, TRIo-møder og fyraftensmøder og 
understøtte lokale ledernetværk.

Endelig kan videndelingsgruppen medvirke til at lette 
Socialpædagogernes og Lederlandsudvalgets adgang til viden 
om og indsigt i, hvad Socialpædagogernes ledere er optaget 
af og udfordret af, således at Socialpædagogerne hurtigt dels 
kan målrette sin kommunikation i den retning, og dels bringe 
de seneste indsigter i spil i det politiske og strategiske arbejde 
med at sikre gode rammer og vilkår for lederne.

JURIDISK RÅDGIVNING OM DIN ANSÆTTELSE

Hvis du som leder oplever problemer i dit eget an-
sættelsesforhold som fx indkaldelse til en tjenstlig 
samtale, en påtænkt advarsel eller opsigelse, kan 
du få juridisk hjælp gennem Socialpædagogerne. 

For dig som øverste leder 
Er du centerleder, forstander eller institutionsleder 
kan du få juridisk rådgivning direkte fra forbundets 
centralt ansatte jurister. Når du henvender dig til 
din lokale kreds, skal du oplyse om baggrunden for 
din henvendelse og anmode om, at du ønsker den 
overdraget til forbundssekretariatet. Socialpædago-
gernes jurister gennemgår herefter baggrunden for 
din henvendelse sammen med dig og giver dig den 
juridiske bistand, du har brug for. Hvis der skulle 
blive behov for det, kan du også få en af forbundets 
jurister med som bisidder til eventuelle forhandling-
er og møder med din arbejdsgiver.

For dig som mellemleder 
Hvis du som afdelingsleder, souschef eller 
stedfortræder bliver mødt med påtænkte ansættel-
sesretlige sanktioner, varetages sagsbehandlingen 
i din lokale kreds. Her er det altså kredsen, du har 
direkte kontakt med. du har dog mulighed for at 
bede din kreds om at indhente en juridisk vurdering 
i forbundssekretariatet – eventuelt som en second 
opinion på kredsens egen vurdering.

dET ENKELTE MEdLEM 
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LEDERNES LØNFORHOLD 

Landsmødet vedtog i 2019 to forslag, der begge har fokus 
på de lokale lønforhandlinger og kredsenes roller heri. 
Med det ene forslag blev der peget på, at kredsene skal 
sikre, at der foregår en årlig lønforhandling/-opfølgning. 

I det andet forslag blev der lagt op til mere aktive lønfor-
handlinger med en tættere kontakt til det enkelte medlem. 
Med de to forslag sendte Landsmødet et kraftigt signal til 
Socialpædagogerne om, at mange medlemmer ikke oplever 
at få den hjælp, de efterspørger, når de ønsker hjælp til 
deres konkrete lønforhandlinger.

PILOTPROJEKT OM LEDERLØN

Lederlandsudvalget har efterfølgende omsat forslagene 
til en anbefaling om at iværksætte et pilotprojekt, hvor 
forbundssekretariatet sammen med udvalgte kredse skal 
udvikle og afprøve nye metoder og værktøjer til at sikre 
ledernes lønudvikling. Projektet har dels et medlemsrettet 
fokus, og dels skal det afdække, hvordan organisationen kan 
sikre valide løndata og udvikle en lønberegner, der er let at 
anvende for medlemmerne, og som kan anvendes strategisk 
overfor arbejdsgiverne og i de centrale overenskomstfor-
handlinger.

Forretningsudvalget greb anbefalingen, og sammen med fire 
kredse blev projektet sat i gang i august 2019 med planlagt 
afslutning i august 2020. 

desværre er pilotprojektet ikke kommet i mål til tiden. dels 
har der vist sig en række udfordringer med at frembringe 
data og udvikling af værktøjer og materialer til brug for 
kredsene. og dels har kredsenes muligheder for at arbejde 
med konkrete indsatser i den medlemsrettede del af 
projektet været lagt ned på grund af corona. 

Til gengæld har projektet givet ny viden i forhold til, hvordan 
vi skal arbejde med at tilvejebringe løndata til brug for 
lønværktøjer. og kredsene har i projektperioden indhentet 
en række erfaringer, som fremadrettet kan indgå i de 
løbende aktiviteter. Blandt andet har en systematisk, lokal 
indsats omkring de årlige lønforhandlinger haft en positiv 
indvirkning på ledernes oplevelse af Socialpædagogernes 
fokus på deres lønforhold. Flere ledere tilkendegiver således, 
at de har oplevet en interesse og inddragelse omkring deres 
lønforhold, som de tidligere har savnet. 

På grund af nedlukningen med corona og de positive erfa-
ringer, projektet allerede har kastet af sig, er det besluttet 
at forlænge projektet til udgangen af 2021.  Her skal fokus 

især være på, hvordan de lokale indsatser omkring de 
årlige lønforhandlinger sættes i system. Herunder om der 
ved at koordinere ledernes lønforhandlinger med de øvrige 
forhandlinger skabes muligheder for at forhandle bedre re-
sultater hjem til lederne. og endelig iværksættes en styrket 
indsats for at indgå flere forhånds- eller rammeaftaler, idet 
meget peger på, at sådanne aftaler kan være hjælpsomme, 
når der fremsættes lønkrav for lederne.

Når projektet afsluttes ved udgangen af 2021, vil der blive 
evalueret på, hvordan de indhentede erfaringer kan udbredes 
til resten af organisationen.

OK21

Afsættet for overenskomstfornyelse i 2021 blev ret specielt, 
da corona og en usikker samfundsøkonomi fik stor betydning 
for Socialpædagogernes muligheder for at forfølge ledernes 
ønsker til løn og øvrige overenskomstforbedringer. Herunder 
de krav, der henstod fra både oK18 eller blev besluttet på 
Landsmødet i 2019. Socialpædagogerne havde helst set, 
at forhandlingerne blev udsat. Sådan blev det som bekendt 
ikke. derfor var Lederlandsudvalget også behersket i sine 
forventninger til overenskomstfornyelsen, da udvalget i 
september samlede op på tilbagemeldingerne fra de lokale 
oK21-møder. Her var der stor forståelse for, at det kunne 
blive svært at sikre meget andet end reallønnen. 

På trods af de dystre udsigter lykkedes det for forbundsfor-
mand Benny Andersen sammen med de øvrige forhandlere 
at lande et flot resultat med generelle lønstigninger, der ikke 
bare sikrer, men også forbedrer reallønnen. 

Udover de generelle lønstigninger er det med den nye 
overenskomst også aftalt at bevare reguleringsordningen, 
ligesom der er aftalt en række andre forbedringer, der blandt 
omfatter, at parterne i den kommende overenskomstperiode 
vil udvikle og tilbyde en uddannelse i ledelse af psykisk 
arbejdsmiljø for ledere med personaleansvar, samt en ny 
fælles uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere, TR og 
AMR. Her bliver det en vigtig opgave for Lederlandsudvalget 
at medvirke til at sikre, at uddannelsen også kommer til at 
have fokus på ledernes arbejdsmiljø og ikke alene arbejds-
pladsens arbejdsmiljø. 

I forhold til Socialpædagogernes egne forhandlinger er der 
til lederne på det kommunale område aftalt en forhøjelse 
af pensionsprocenten på 0,60 procentpoint, så pensionen er 
17,02 procent. der bliver også indført en fritvalgsordning, så 
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lederne kan vælge at få udbetalt de 0,60 procent som løn. 
denne forbedring dækker også reglementsansatte og tje-
nestemænd. For de to sidstnævnte gruppers vedkommende 
sker udmøntningen i form af forhøjelse af fritvalgstillægget.

For ledende værkstedspersonale på det regionale område 
er der aftalt et grundlønstillæg for basisgruppen, mellem-
ledere og ledere. det nye grundlønstillæg lægges oveni de 
generelle lønstigninger. derudover forhøjes pensionen for 
basisgruppen med 0,27 procentpoint til i alt 14,37 procent., 
og for lederne er der en forhøjelse af pensionen på 0,1 
procentpoint. Pensionen for mellemledere er herefter 15,1 
procent. og for ledere 16,0 procent.

Urafstemningen viste, at der var stor opbakning til forliget 
blandt lederne, hvor næsten 95 procent stemte ja til 
resultatet. Samtidig udgjorde lederne også medlemsgrup-
pen med den største valgdeltagelse med en stemmeprocent 
tæt på 62 procent. 
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FAGLIGE TILBUD 

LEDELSE I KOMPLEKSITET

Socialpædagogerne udbød i 2019/2020 uddannelsesforløbet 
’Ledelse i kompleksitet’ til ledere og mellemledere på social-
pædagogiske tilbud. Tilbuddet blev udviklet i tæt samarbejde 
imellem Lederlandsudvalget og CoK – Center for offentlig 
Kompetenceudvikling, der også stod for undervisningen.

’Ledelse i kompleksitet’ skulle imødekomme et ofte gentaget 
ønske fra medlemmerne om, at Socialpædagogerne også 
har tilbud om kompetenceudvikling blandt de medlemstil-
bud, der er målrettet lederne.

Formålet med ’Ledelse i kompleksitet’ var at give lederne 
indsigt i og blik for de mekanismer, der er toneangivende i det 
offentlige landskab. Forløbet skulle styrke deres muligheder 
for opnå strategisk indflydelse og hjælpe dem til, at de kunne 
gøre nødvendigheden og værdien af de socialpædagogiske 
tilbud mere synligt. Uddannelsesforløbet blev udformet, så det 
var relevant for både erfarne og nyere ledere og mellemledere, 
hvor de kunne mødes på tværs af forskelle i ledelseserfaringer 
og i ledelsesopgaver – men bindes sammen af de fælles-
nævnere, som karakteriserer ledelse i en socialpædagogisk 
kontekst og generelle tendenser i offentlig ledelse.

Nogle af målene med Ledelse i kompleksitet var, at deltager-
ne efter endt forløb havde erhvervet sig indsigt i den offentli-
ge sektors forskellige formålskrav, indsigt i styringslogikker 
og styringskrav i offentlig forvaltning, og forståelse for nye 
strømninger i den offentlige sektor, herunder tværfaglighed 
og ledelse af fagprofessionelle.

Forløbet er løbende blevet evalueret, og det generelle billede 
er, at ’Ledelse i kompleksitet’ har fået en endog meget positiv 
modtagelse. det gælder såvel deltagernes oplevelse af eget 
udbytte i form af nye indsigter og hjælp til at ruste dem til deres 
daglige ledelsesudfordringer, samt oplevelsen af underviserne 
og undervisningsformen. En del arbejdspladser valgte at 
tilmelde hele ledelsesteamet og har dermed brugt forløbet til 
at udvikle og styrke deres daglige samarbejde i teamet.

I den afsluttende evaluering af hele forløbet tilkendegav ni ud af 
ti deltagere, at de i meget høj grad/i høj grad vil anbefale andre 
at deltage i ’Ledelse i kompleksitet’, hvis det bliver udbudt igen. 

NYT SAMARBEJDE MED KOMPONENT

På baggrund af de positive erfaringer fra ’Ledelse i komplek-
sitet’ og samarbejdet med CoK, der i mellemtiden har skiftet 

navn til Komponent, har Lederlandsudvalget tilsluttet sig, at 
Socialpædagogerne udvikler en række nye tilbud i samarbejde 
med Komponent. de nye tilbud omfatter blandt andet en 
opdatering af ’Ledelse i kompleksitet’, som bliver udbudt igen 
til efteråret som et samlet forløb, men også delelementer af 
forløbet udbudt som virtuelle temadage eller 1-dags kurser. 

Nogle af de øvrige kurser på tegnebrættet målrettes nye 
ledere og mellemledere, som lige er trådt ind på ledelses-
arenaen, og medarbejdere, der overvejer ledervejen, men 
gerne vil afklares på, om ledelse er deres fremtidige karriere. 
På den måde vil Socialpædagogerne også medvirke til, at de 
nye ledere, der skal rekrutteres til det generationsskifte, der 
forestår, er forankret i den socialpædagogiske faglighed.

Herudover indgår der overvejelser om udvikling af webinarer 
og virtuelle temadage, der fx kan handle om personalejura 
og økonomi. Endelig har den seneste medlemsundersøgelse 
vist, at podcasts er et format, der bliver rigtigt godt modtaget 
af lederne. Socialpædagogerne har allerede udgivet to 
podcasts om faglig ledelse og tværfaglig ledelse. I samar-
bejdet med Komponent er der derfor også tænkt udgivelse af 
flere podcasts med ledelsesaktuelle emner.

LEDERNETVÆRK

I flere af de medlemsundersøgelser, som Lederlandsud-
valget har medvirket til at gennemføre, har medlemmerne 
tilkendegivet, at de savner netværk, hvor de kan finde støtte, 
sparring og inspiration til deres lederopgaver med afsæt i 
deres socialpædagogiske faglighed. I Lederlandsudvalget 
har mulighederne for at etablere lokale ledernetværk 
løbende været drøftet. I februar 2019 blev der i samarbejde 
med Kreds Storstrøm og den lokale ledersektion igangsat 
et pilotprojekt med en netværksgruppe for mellemledere. 
Kredsen hjalp med at finde medlemmer, der kunne udgøre 
en homogen gruppe med nogenlunde sammenlignelige 
udfordringer, som blev inviteret til at deltage i pilotprojektet.

Pilotprojektet, der nu er blevet til et permanent netværks-
tilbud, er i de første to år blevet faciliteret af en konsulent 
fra forbundssekretariatet, der også medvirkede til at starte 
netværket op. gruppen har holdt fem møder om året, hvor 
temaerne hovedsageligt har afspejlet de ledelsesudfor-
dringer, deltagere står med i hverdagen. og herudover har 
netværksmøderne været anvendt til personlig og faglig 
sparring. I marts måned 2021 blev gruppen klædt på til at 
være selvkørende, og der er nu en plan for, hvordan gruppen 
kan fortsætte, efter pilotprojektet er stoppet.
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deltagerne har taget godt imod tilbuddet, og de har i 
evalueringen givet udtryk for, at netværket i høj grad har 
skabt et rum, hvor de kan mødes fortroligt og få vendt de 
udfordringer, de hver især tidligere har oplevet at stå ret 
alene med. Netværket har således givet dem en støtte i 
deres daglige arbejde, og de oplever, at det har tilføjet en ny 
værdi til deres medlemskab af Socialpædagogerne. 

I forlængelse af Socialpædagogernes øgede fokus på værdi-
skabende medlemstilbud er det politisk besluttet, at forbunds-
sekretariatet kan medvirke til at opstarte, drive og facilitere en 
netværksgruppe i hver kreds. Lederlandsudvalget ser naturligvis 
gerne, at dette tilbud kommer til at omfatte lederområdet.  

LEDERLINJEN

Socialpædagogerne har siden 2011 haft krisetilbuddet 
’Lederlinjen’, der er et tilbud om sparring og rådgivning til 
ledermedlemmer, der oplever deres lederposition, stilling 
eller ledelsesarbejde under pres, og som har svært ved at se 
løsninger på deres situation. Samtalerne forestås af erfarne 
erhvervspsykologer, som Socialpædagogerne har indgået 
aftale med. det gratis tilbud omfatter samtaler med en 
erhvervspsykolog op til fem timers samlet varighed.

I en spørgeskemaundersøgelse fra 2018, som blev gen-
nemført blandt alle ledermedlemmer om deres kendskab 
til Socialpædagogernes ledertilbud – herunder Lederlinjen, 
tilkendegav 6 ud af 10, at ikke kendte til Lederlinjen. På 
baggrund af det begrænsede kendskab til Lederlinjen blev 
der sammen med kommunikationsenheden sat ekstra 
fokus på at synliggøre tilbuddet, bl.a. i form af artikler i 
Socialpædagogen og ledernyhedsbrevet, hvor tidligere 
brugere af Lederlinjen stod frem og fortalte, hvordan de var 
blevet hjulpet.

de medlemmer, der har benyttet tilbuddet, udtrykker sig alle 
meget positivt om den hjælp, som Lederlinjen – og dermed 
Socialpædagogerne – har været for dem i en svær situation. 
Anledningen til deres henvendelser handler typisk om samar-
bejdsvanskeligheder med deres nærmeste leder eller kolleger, 
omstruktureringer, stress og afskedigelser. desværre er der 
en tendens til, at en del forløb, der ikke i forvejen handler om 
afskedigelser, også ender med, at medlemmet forlader jobbet. 
Lederlandsudvalget ser her en tydelig sammenhæng med de 
udfordringer, som medlemmerne også påpeger i arbejdsmiljø-
undersøgelsen fra marts 2020 af ledernes arbejdsmiljø.

den ekstra opmærksomhed på at synliggøre Lederlinjen har 
haft stor effekt. Siden 2018 har der været en årlig tilgang af 
medlemmer, der har henvendt sig og modtaget hjælp fra 
Lederlinjen. På foranledning af Lederlandsudvalget besluttede 
Hovedbestyrelsen derfor i 2020 at forhøje budgettet til driften 
af Lederlinjen, således at det forsat er muligt at imødekomme 
det voksende antal medlemmer, der brug for hjælp.

LEDERLINJEN - GRATIS PSYKOLOGHJÆLP

Er din lederposition, din stilling eller dit ledel-
sesarbejde under pres og har du svært ved at se 
løsningen? Så kan du kontakte Lederlinjen. Her 
kan du som medlem af ledersektionen få støtte og 
rådgivning hos erfarne erhverevspsykologer

Lederlinjen er et tilbud til dig, der har brug for 
sparring om din lederrolle.  

Her møder du en erfaren erhvervspsykolog, 
der både kan lytte, vejlede og hjælpe dig med 
at undersøge mulige løsningsstrategier på din 
udfordring eller krise.

Alle erhvervspsykologerne har tavshedspligt, og dit 
medlemskab tjekkes i en procedure, der sikrer din 
anonymitet i forhold til forbundet.

Sådan får du hjælp 
Ring til en af lederlinjens erhvervspsykologer. Læg 
dit navn og telefonnummer på en af erhvervspsy-
kologernes telefonsvarer, og du vil blive ringet 
op indenfor 24 timer (eksklusive weekender og 
helligdage). 

Fortæl erhvervspsykologen om din situation og oplys 
dit cpr.nr. eller medlemsnummer. Lav en aftale 
om en egentlig samtale, der kan foregå enten hos 
psykologen eller over telefonen. 

dit gratis tidsforbrug hos erhvervspsykologen har en 
tidsramme på op til 5 timer. I ferieperioder kan du 
på Lederlinjens telefon 7248 6005 få oplyst alternati-
ve muligheder for kontakt til en erhvervspsykolog.

Telefonnumre til Lederlinjen

København 
Solveig Hansen 2213 7429 
Hanne Nørby 2360 2677

Roskilde 
Vibeke Bastide 2896 6606

Århus 
Søren Braskov 6013 5668
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LEDERKONFERENCEN

Socialpædagogernes Lederkonference 2019 blev afholdt 
den 19. og 20. september på Hotel Nyborg Strand under 
overskriften ’Vi LEdER socialpædagogerne’. Konferencens 
tema var ’Lederidentitet og personligt lederskab i en 
socialpædagogisk faglighed’, som blev udfoldet i en blanding 
af plenumoplæg og en række workshops, som deltagerne 
kunne vælge sig ind på. 

På baggrund af evalueringerne fra de to foregående 
lederkonferencer valgte Lederlandsudvalget denne gang 
at udvide konferencen til 1½ dag mod de tidligere, der blev 
holdt som 12-12 konferencer. Herudover blev der indlagt to 
workshop-runder om eftermiddagen på første dag, hvilket 
også var nyt i forhold til konferencerne i 2015 og 2017. det 
har på den måde været muligt at tilbyde en bred vifte af 
oplæg, som deltagerne har kunnet vælge imellem. Endelig 
var det vigtigt, at der var luft i programmet til, at deltagerne 
også kunne netværke og være sociale med andre kolleger.

Netop muligheden for at være sammen med andre lederkol-
leger vægter rigtig højt i evalueringen af lederkonferencen. 
Tæt på 80 procent har svaret, at det især er muligheden for 
samvær med andre kolleger, der er den væsentligste årsag 
til, at de vælger at deltage, efterfulgt af konferencens høje 
faglige niveau, oplæggenes relevans for deres lederarbejde 
og vægtningen af indholdet i de forskellige oplæg.

Lederlandsudvalget har derfor besluttet, at der afsættes 
endnu mere tid til socialt samvær til lederkonferencen til 
september 2021, uden at det går ud over det faglige niveau. 
Med næsten 90 procent af deltagerne, som tilkendegav, at 
de med stor sandsynlighed vil deltage igen til september, 
og stort set alle vil anbefale lederkonferencen til deres 
lederkolleger, er det Lederlandsudvalget opfattelse, at vi nu 
har fundet det rigtige konceptet for Socialpædagogernes 
lederkonference, der afholdes hvert andet år i ulige år. Så nu 
krydser vi fingre for, at coronasituationen er så meget under 
kontrol, at det er muligt igen at samle 200 ledere og mellem-
ledere den 23. og 24. september på Hotel Nyborg Strand.

JOB- OG KARRIERERÅDGIVNING

Socialpædagoger arbejder indenfor et bredt felt 
af arbejdsområder. Som jobsøgen-de eller ansat 
på udkig efter nye veje i din karriere kan du hos 
Socialpædagogerne få inspiration til, hvordan du 
kommer videre i dit arbejdsliv

Få hjælp til job - og karriererådgivning 
Måske oplever du det som en udfordring at 
drøfte spørgsmål med andre om din nuværende 
jobsituation, og hvad du gerne vil med dit arbejdsliv 
fremover? Vi giver dig muligheden for at få en 
fortrolig dialog med vores job og karriereteam. dine 
ønsker om job og karriere vil være centrum for en 
coachende samtale.

Hvornår kan du få hjælp? 
Mandag ml. kl. 14-17 på telefon 7248 6060 

Andre dage: Passer mandag ml. 14-17 dig ikke, 
kan du ringe på 7248 6000, så finder vi et andet 
tidspunkt til dig.

Udgangspunkt for samtalen kunne fx være: 
du har i flere år arbejdet indenfor et bestemt 
område og har lyst til at prøve noget nyt - dog uden 
at vide konkret hvad, eller om jeg er parat til det

du ønsker at dygtiggøre mig yderligere - i hvilken 
retning bør jeg gå? og på hvilket niveau?

du ønsker at få afdækket mulighederne for at skifte 
jobspor og erhverv
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SØGER DU FAGLIG INSPIRATION? 

Socialpædagogernes Fagligt Fokus sætter din faglighed i 
centrum – lyt bl.a. til podcast om tværfaglig ledelse og om 
professionsfaglig ledelse. Her kan du høre om nogle af dine 
lederkollegers praksiserfaringer.

Lyt til Socialpædagogernes ledelsespodcast



VÆKSTHUS FOR LEDELSE

Ledelsesværktøjer til dig som leder på en socialpæda-
gogisk arbejdsplads

Personligt lederskab, sammenhæng i ledelseskæden 
og faglig ledelse. Væksthus for Ledelse, som Social-
pædagogerne er en del af, udgiver løbende faglige 
publikationer om ledelse til gavn for bl.a. socialpæda-
gogiske ledere. Læs mere om de enkelte udgivelser her 
og download dem gratis på væksthusets hjemmeside.

Podcast:  
Når forandring ikke fryder www.lederweb.dk/udgivelser/
podcast-naar-forandring-ikke-fryder/

Forandringer kan udløse konflikter. For centerchef i 
Aalborg Kommunes Handicap- og Ældreforvaltning, 
Jonna Kastbjerg, førte en omlægning af vagtplanlæg-
ningen til et forløb, hvor udfordringerne overhalede 
gevinsterne. Hør om de erfaringer, der blev gjort, de 
fejltrin, som fyldte undervejs, og den læring, hun og 
organisationen har fået ud af forløbet.

Tegnefilm:  
Ved du, hvad dine medarbejdere forventer af dig?  
www.youtube.com/watch?v=efDMu4IDjH4

Et godt samspil mellem leder og medarbejdere 
bygger blandt andet på, at man kender hinandens 
forventninger til god ledelse. Se med her og bliv klogere 
på de forventninger, dine medarbejdere har til dig. dine 
medarbejdere ønsker bl.a., at du er tydelig om rammer-
ne for deres arbejde, du skal kommunikere klart om 
både kerneopgaven og hverdagens opgaveløsning, og så 
skal du også være god til at lytte til deres synspunkter 
og ideer.

Tegnefilm:  
Nærværende ledelse på afstand  
www.youtube.com/watch?v=_rZ5TtnHEHk

det kan godt være svært at være nærværende, når 
du ikke ser dine medarbejdere dagligt. Men det kan 
heldigvis godt lade sig gøre. Se hvordan i denne korte 
video. Hvordan skaber du nærvær til trods for afstand? 
Når du er leder på afstand, skal du bl.a. være nem at få 
fat i, din kalender skal være synlig og opdateret, og så 
skal du mestre god mødeledelse.

Publikation:  
dit personlige lederskab www.lederweb.dk/media/4099/
vaeksthus-dit-personlige-lederskab-web-040919b.pdf

I denne publikation giver fire ledelseseksperter deres 
bud på, hvordan du arbejder med dit personlige leder-
skab. Undervejs deler otte kommunale og regionale 
ledere på forskellige niveauer deres egne udfordringer 
og erfaringer med at udvikle det personlige lederskab.

Publikation:  
Kære leder! dialog mellem medarbejdere og ledere 
om forventninger til god ledelse www.lederweb.dk/
media/4076/vaeksthus-kaere-leder-web-220819.pdf

Hvad er god ledelse ifølge medarbejderne? og kan og 
skal lederne altid honorere deres ønsker? Væksthus for 
Ledelse har undersøgt, hvad medarbejderne drømmer 
om, så lederne kender deres ønsker og kan forholde sig 
til, hvordan de kan opfylde – eller udfordre – dem.

Podcast: 
Ledelse er et håndværk man skal lære 
soundcloud.com/lederweb/orerne-i-maskinen-15

din ledelsesstil er ikke noget, der følger naturligt med 
din titel som leder. det tager tid, og det er en løbende 
proces, der faktisk ikke slutter, før du stopper som 
leder. Lyt til podcast, hvor Kurt Strand har inviteret 
den tidligere formand for Ledelseskommissionen, en 
direktør, en oversygeplejerske og en coach i studiet for 
at tale om, hvordan man udvikler sig som leder.

Artikel:  
det kan ledere lære af Mads & Monopolet  
www.lederweb.dk/artikler/det-kan-ledere-laere -af-
mads-monopolet/

Til afdelingsmødet har du ofte meget at fortælle. Når du 
har gjort det, så slutter du måske af med: ”Er der nogle 
spørgsmål?” Men hvordan ville jeres afdelingsmøde 
se ud, hvis du i stedet bruger de samtaleteknikker 
som monopolværterne Mads Steffensen og Sara Bro 
benytter?

Artikelsamling:  
Ny leder?  www.lederweb.dk/artikler/?acids=7141

Er det dit første lederjob? Så søg inspiration i Le-
derwebs artikler. Her kan du læse, hvordan du kommer 
godt fra start og finder dine ben, hvad du skal vinke 
farvel til, og hvorfor du skal vænne dig til, at alles øjne 
pludselig hviler på dig.
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SYNLIGHED 

STYRKELSE AF DE LOKALE LEDERSEKTIONER

Lederlandsudvalget har over flere møder, der også har 
inddraget kredsformænd og repræsentanter for de lokale 
ledersektionsbestyrelser, evalueret Lederplatformen, der 
er den organisatoriske ramme om Socialpædagogernes 
ledersektion og indsatserne rettet mod lederne. Leder-
platformen, der blevet vedtaget af Hovedbestyrelsen i 2014, 
fastlægger blandt andet strukturen med lokale ledersekti-
oner og et centralt landsudvalg og herunder fordelingen af 
opgaver og ansvar mellem kredse og forbund. det er også 
her, det fremgår, at såvel Socialpædagogernes service til 
lederne samt inddragelsen af lederne i Socialpædagogernes 
politikudvikling primært foregår lokalt. og her har de lokale 
ledersektioner en vigtig opgave i at medvirke til at sikre 
ledernes vej til at opnå indflydelse.

desværre ser Lederlandsudvalget stadig en stor udfordring 
i, at det ikke er tydeligt for lederne, at de med ledersektionen 
har en unik adgang til at deltage i det politiske arbejde med 
at udvikle og fastholde høj socialpædagogisk faglighed og 
kvalitet i tilbuddene til borgerne. Eller medvirke med input til 
at sikre gode rammer og vilkår for deres muligheder for at 
udøve socialpædagogisk ledelse. det er et paradoks, når vi 
samtidig ved, at de socialpædagogiske ledere både interes-
serer sig for socialpolitik og deres egne ledelsesvilkår, og 
at de rigtig gerne vil inddrages i dialogen med politikere og 
arbejdsgivere.

En af årsagerne er helt sikkert, at vi i ledersektion ikke er 
gode nok til at fortælle om de muligheder, de lokale leder-

sektioner tilbyder. Men et andet problem er, at vi heller ikke 
har været gode nok til at gøre det tydeligt, hvad der forventes 
af lederne, hvad de forpligter sig til – eller rettere netop ikke 
forpligter sig til. Intentionen er, at man sagtens kan deltage 
i forskellige sammenhænge, hvor der er muligt at komme 
til udtryk med sine synspunkter og holdninger, uden at man 
samtidig skal involveres i en masse internt, organisatorisk 
arbejde. det organisatoriske arbejde ligger i kredsen 
sammen med bestyrelserne i de lokale ledersektioner.

Lederlandsudvalget har en ambition om, at de lokale 
ledersektioner skal fungere bedre med tilbud, der er synlige 
og relevante for lederne og lette at engagere sig i. det skal 
være muligt for lederne at kunne deltage om forhold, de er 
optaget af og brænder for, med den tid de har til rådighed, 
uden at skulle føle sig forpligtet til at deltage i andet. det 
betyder ikke, at sektionerne skal fungere ens og skal kunne 
tilbyde det samme, fordi kredsene har forskellige forud-
sætninger. Men uanset disse forskelligheder er det vigtigt, 
at lederne oplever sig set og inddraget, og at de oplever en 
oprigtig interesse for deres forhold. den opgave lykkes kun, 
hvis lederne bliver prioriteret lokalt.

der ligger en stor opgave i at nå det mål. derfor er netop 
udviklingen af de lokale ledersektioner et af de indsatsom-
råder, der skal diskuteres på det kommende Landsmøde i 
ledersektionen.
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ARBEJDSMILJØ OG FAGLIGHED 

NY VIDEN OM LEDERNES ARBEJDSMILJØ

Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd. det er devisen 
for Socialpædagogernes arbejdsmiljøstrategi. Et godt 
arbejdsmiljø er forudsætningen for, at ledere og medarbejdere 
kan udvikle høj faglighed og kvalitet i den socialpædagogiske 
indsats. dette synspunkt bakkes op af tre ud af fire ledere 
i Socialpædagogernes seneste kortlægning af ledernes 
arbejdsmiljø fra 2020. der er tale om næsten en fordobling, 
som i forhold til en tilsvarende undersøgelse fra 2017 
tilkendegiver, at et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for, at 
medarbejderne kan udvikle høj faglighed. Lederlandsudvalget 
tager det som udtryk for, at Socialpædagogernes indsatser 
for at forbedre arbejdsmiljøet på de socialpædagogiske 
arbejdspladser er lykkedes.

generelt står det godt til med ledernes arbejdsmiljø. På en lang 
række parametre er tallene blevet bedre end ved den sidste 
undersøgelse. Men vi ser også, at lederne stadig er udfordret af 
høj arbejdstid, og de oplever stadig stigende krav om dokumen-
tation – især er der flere, som oplever unødig dokumentation. 
En antagelse kan være, at dette kan skyldes forøgelsen af 
patientsikkerhedstilsyn på det specialiserede socialområde og 
de nye krav, der er kommet i forbindelse med tilsynene. 

Lederne sygemeldes forholdsmæssigt kun halvt så meget 
som deres medarbejderne på grund af arbejdsrelaterede 
forhold. de udsættes i mindre grad for stress, vold mv. og 
støjgener end medarbejderne. Men selvom der kan spores 
et svagt fald i forekomsten af oplevet stress, er det stadig 
tæt på halvdelen af lederne, der har oplevet stress i et 

eller andet omfang. og i starten af coronakrisen så vi en 
kraftig forøgelse af stress blandt lederne som følge af den 
voldsomme forøgelse af arbejdstiden og arbejdspresset. I en 
undersøgelse lavet af FH’s Lederforum i juni 2020 svarede 
over 80 procent af de socialpædagogiske ledere, at de følte 
sig stressede - heraf halvdelen hele tiden eller ofte. 

Vi ved fra andre undersøgelser, at lederne er stolte af 
deres faglighed og motiveres af at kunne gøre en forskel 
for borgere og medarbejdere. derfor udfordrer det dem 
voldsomt, når der er vilkår eller forhold der gør, at de ikke 
kan holde det fokus på kerneopgaven, som de gerne vil. Som 
når det er økonomien, der styrer, og de må gå på kompromis 
med deres faglighed. Samtidig oplever mange en stigende 
mangel på indsigt i og forståelse for deres faglige område og 
kompleksiteten i de faglige indsatser. Knap hver femte giver 
udtryk for, at de ikke får tilstrækkelig sparring, støtte og 
hjælp, og en del oplever konflikter og samarbejdsproblemer 
med den nærmeste leder. Når de samtidig udsættes for 
organisatoriske forandringer og omstruktureringer, går det 
så hårdt ud over deres trivsel, at de må søge professionel 
hjælp, som vi også ser det i eksemplerne fra Lederlinjen.

Lederlandsudvalget glæder sig over den positive udvikling i 
antallet af ledere, der ser nødvendigheden i at have fokus på 
arbejdspladsens arbejdsmiljø, idet forbedring af det samlede 
arbejdsmiljø også har indvirkning på ledernes eget arbejds-
miljø.  Men den bekymrende udvikling i forhold til ledernes 
egne forhold med svære arbejdsvilkår, både hvad angår 
arbejdstid og øget pres oppefra, udvidede ansvarsområder, 
økonomiske krav og konstante forandringer og omstruktu-
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reringer, kræver, at Socialpædagogerne også har et særligt 
fokus på ledernes forhold i det videre arbejde med at udfolde 
arbejdsmiljøstrategien.

SAMMEN FORMER VI DET GODE ARBEJDSMILJØ

Indsatsen for at sikre et godt arbejdsmiljø er helt central for 
Socialpædagogerne. Som et supplement til arbejdsmiljø-
strategien traf kongressen sidste år beslutningen ’Sammen 
former vi det gode arbejdsmiljø 2020-2022’. Med den beslut-
ning vil Socialpædagogerne blandt andet prioritere lokale og 
centrale indsatser, hvor medlemmernes tilbagemeldinger 
skal bruges proaktivt til styrket dialog og samarbejde med 
arbejdsgiverne for at forbedre arbejdsmiljøet. Lederlandsud-
valget ser det derfor som en vigtig opgave at gøre ledernes 
arbejdsmiljø til en mærkesag og sikre, at den viden, vi har 
fra tilbagemeldingerne fra lederne, bliver gjort til en del af 
indsatsen med at forme det gode arbejdsmiljø.

KOBLING TIL SOCIALPÆDAGOGERNES 
ØVRIGE INDSATSER

For Socialpædagogerne er kvaliteten og fagligheden i de 
sociale indsatser, der tilbydes udsatte og sårbare mennesker 
i danmark, helt afgørende for det liv, de kan leve. dette er 
også en mærkesag for lederne, som er motiveret af, hvordan 
de kan være med til at gøre en forskel for borgerne. Leder-
landsudvalget er derfor optaget af, hvordan vi kan inddrage 
ledernes specifikke viden og indsigter fra deres daglige 
ledelse af de specialiserede tilbud i Socialpædagogernes 
socialpolitiske indsatser for at sikre kvalitet og faglighed.

ET LIV MED MULIGHEDER

I marts 2020 afholdt Socialpædagogerne en stor høring 
på Christiansborg og lancerede med kvalitetsudspillet Et 
liv med muligheder sit forslag til, hvordan vi skaber mere 
kvalitet i indsatserne på socialområdet. Med udspillet 
stillede Socialpædagogerne sig i spidsen for at starte 
debatten om, hvad der skal til, for at danmarks udsatte og 
sårbare borgere får et liv med flere muligheder.

For der er store udfordringer, som ikke bare kan løses med 
quick fix løsninger. 

der kommer stadig flere børn, unge og voksne med speciali-
serede behov, som har brug for socialpædagogiske indsat-
ser. Økonomien er presset, der er påviselige forskelle i den 
service, man modtager i kommunerne, og de små specialer 
er mange steder blevet klemt. For de børn, unge og voksne, 
der har det største behov for støtte, er konsekvenserne af 
den faglige og økonomiske udhuling af socialområdet store. 

det har vi set grelle eksempler på med fx tv-udsendelserne 
’Nødråb fra børnehjemmet’.

I kvalitetsudspillet præsenterer Socialpædagogerne en 
række forslag til, hvordan vi skaber mere kvalitet i indsat-
serne på socialområdet. Blandt andet foreslår Socialpæda-
gogerne en ny national specialeplan rettet mod borgere med 
sjældne eller meget komplekse problemstillinger. Herudover 
indeholder udspillet en række konkrete forslag til at forbedre 
kvaliteten i de sociale tilbud som fx krav om uddannet 
personale og en særskilt socialpædagogisk uddannelse på 
professionshøjskolerne, faglige standarder for tidlige og 
forebyggende indsatser, skærpelse af socialtilsynene, økono-
misk opprioritering og mere solidariske finansieringsformer, 
og at der ikke må kunne skabes profit på velfærdstilbud.

Lederlandsudvalget finder, at Socialpædagogerne med 
kvalitetsudspillet har sat fokus på vigtige dagsordener, som 
det også er meget relevant, at lederne bliver inddraget i. På 
grund af coronasituationen har det dog været begrænset, 
hvor meget udvalget har nået at drøfte ledersporet i kvali-
tetsudspillet, og derfor vil det naturligt være et fokusområde 
i udvalgets fremadrettede arbejde med at inddrage lederne. 
På et område har Lederlandudvalget dog nået at forholde sig 
til udspillet. Nemlig i forhold til uddannelseskravet.

SOCIALPÆDAGOGISK ARBEJDE KRÆVER 
SOCIALPÆDAGOGISK FAGLIGHED

På kongressen sidste år blev uddannelseskravet under 
overskriften ’Socialpædagogisk arbejde kræver socialpæda-
gogisk faglighed’ præsenteret som et særligt indsatsområde 
for hele forbundet.

I en undersøgelse af uddannelsesniveauet på de socialpæ-
dagogiske tilbud, som Socialpædagogerne har gennemført 
i kommuner og regioner, viser det sig med al tydelighed, 
at der er brug for at sætte fokus på uddannelse. Kun ca. 
halvdelen af medarbejderne på de socialpædagogiske 
arbejdspladser har en socialpædagogisk uddannelse – og 
der er store variationer mellem kommunerne. Alt for mange 
medarbejdere har ingen relevant uddannelse. 

Arbejdet med uddannelseskravet kommer til at foregå på 
mange fronter – eksempelvis i forhold til medlems mobilisering, 
TR-indsatser, politiske indsatser i forhold til Christiansborg, 
kommunalvalget, økonomiforhandlinger, uddannelse og 
rekruttering. Sidst men ikke mindst er der et særligt lederspor, 
idet lederne spiller en helt central rolle, når det handler om at 
sikre den socialpædagogiske faglighed på arbejdspladserne. 

Lederlandsudvalget har drøftet, hvordan lederne bedst 
kan inddrages og understøttes for at sikre, at der kommer 
handlinger bag uddannelseskravet. det skal ske ved at sætte 
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faglig ledelse, lederudfordringer og rekrutteringsstrategier 
på dagsordenen med eksempelvis afholdelse af en leder 
workshop og som temaer på lederkonferencen i år. Udvalget 
foreslår også, at Socialpædagogerne udvikler mere konkrete 
ledelsesværktøjer og podcast om den gode rekruttering. 
Endelig vil udvalget gerne finde ledere, der som særlige 
ambassadører for uddannelseskravet har mod på at deltage 
i debatter, til arrangementer og i pressen mv.  

Lederlandsudvalget er vidende om, at lederne har udfordringer 
med at sikre de rette fagligheder, og at der også kan være 
rekrutteringsudfordringer med stor efterspørgsel efter ud-
dannede pædagoger. det er udfordringer, som ikke kan løses 
kortsigtet, men kræver en vedvarende og langsigtet indsats og 
opmærksomhed. Udvalget har i øvrigt bemærket, at der ikke 
er et entydigt billede af rekrutteringsudfordringerne. Nogle 
steder ses det ikke som et problem. det er derfor relevant at 
undersøge baggrunden for disse forskelle. Kan det henføres 
til rekrutteringsgrundlaget, sammensætning af tilbuddets 
målgruppe – eller skal det ses i den måde, der rekrutteres på?

Herudover peger Lederlandsudvalget på andre fokusområder 
som dimensioneringen af pædagoguddannelsen, udnyttelse 
af meritmulighederne, fx ved brug af jobrotationsordninger, 
bevidste valg ved ansættelse og sammensætning af 
forskellige fagligheder, hvor det er begrundet i tværfaglighed 
i opgaveløsningen, samt tydeliggørelse af, at tilbuddene har 
rum til at udfolde socialpædagogisk faglighed, som kan gøre 
tilbuddene attraktive for fagligt funderede socialpædagoger.

Endelig ligger der også en stor opgave i at sikre fastholdelse og 
rekruttering af socialpædagogiske ledere. den opgave starter 
ved fastholdelse af uddannede pædagoger i pædagogstillinger.

FH LEDERFORUM

Med dannelsen af Fagbevægelsens Hovedorganisation –   
FH blev der samtidig etableret et Lederforum, der skal 
varetage ledernes særlige behov og styrke FH’s lederpoli-
tiske arbejde. Lederforum består af ledere, som er valgt i en 
af FH’s medlemsorganisationer eller deres ledersektioner. 
Fra Socialpædagogerne er det Lederlandsudvalgets formand 
Helle Riis, der har repræsenteret de socialpædagogiske 
ledere og mellemledere i Lederforum. Helle Riis har 
desuden varetaget den ene af Lederforums to observatør-
pladser i FH’s kongres og hovedbestyrelse.

Lederlandsudvalget hilste fra starten Lederforum velkom-
men. Vi ser stadig Lederforum som en reel mulighed for at 
styrke det lederpolitiske arbejde, da FH med sin tynge har 
andre muligheder for at opnå indflydelse overfor beslut-
ningstagerne end Socialpædagogerne kan formå alene. 
Både når det gælder udviklingen af den offentlige sektor og 
indflydelse på regeringens mange reformudspil som fx Nær-
hedsreformen. Men også når det gælder sikring af ledernes 

arbejdsmiljø og muligheder for kompetenceudvikling. 

I den forløbne periode har Lederforum blandt andet været ind-
draget i FH’s arbejde med at formulere visioner for styrkelse 
af velfærdssamfundet som et indspil til Nærhedsreformen. 
Indspillet fokuserer på en række centrale indsatser, som kan 
øge tilliden i den offentlige sektor, herunder også ramme-
betingelser for at kunne bedrive god offentlig ledelse. Her har 
Lederlandsudvalget bidraget med forslag om, at de positive 
erfaringerne fra corona, hvor lederne har udvist ansvar og 
handlekraft til at finde de rigtige faglige løsninger skal indgå i 
indspillet som eksempler på, at der ikke er brug for en massiv 
kontrol og styring, men at den offentlige sektor skal bygge på 
tillid og frihed til at give lederne et reelt ledelsesrum.

JOBROTATION

Jobrotation går ud på, at en ansat går på efterud-
dannelse i arbejdstiden og bliver afløst af en ledig.

Sådan fungerer jobrotation 
Arbejdspladsen kan reducere udgifterne til 
efteruddannelse af sine medarbejdere, ved at 
benytte jobrotation. Ved at ansætte en pædagog i et 
jobrotationsvikariat, kan arbejdspladsen sende en 
medarbejder på efteruddannelse. Arbejdsgiveren 
skal betale fuld løn til den ansatte under uddannel-
sen, og kan søge støtte til finansiering af lønnen til 
afløseren hos det lokale jobcenter.

Jobrotationsordningen gør det muligt, at arbejdsgi-
veren får udbetalt jobrotationsydelse fra jobcenteret, 
for hver time en ansat bliver afløst. 

den person, der ansættes i jobrotationsvikariatet, skal 
have været ledig i sammenlagt 6 måneder, for at være 
kandidat til at besætte jobrotationsvikariatet. Personen 
ansættes i den givne periode, som medarbejderen 
er på uddannelse. der modtages løn som ved vanlig 
ansættelse. Vær opmærksom på, at der ikke optjenes 
timer til ny dagpengeret, da der gives tilskud til lønnen.

dog opnås erfaring med området, netværk og 
almindelig løn under vikariatet.

Socialpædagogerne kan hjælpe 
Socialpædagogerne kan hjælpe med at finde kvalifi-
cerede og interesserede vikarer. det gør vi gerne både 
i forbindelse med jobrotationsprojekter, som omfatter 
mange ansatte, også hvis der blot er tale om en enkelt 
medarbejder eller to, som skal på efteruddannelse. 
Ved større jobrotationsprojekter vil det typisk være 
jobcentrene, som er tovholdere på projektet.
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