
 
 
 
 
 

Socialpædagogernes Landsforbund     CVR: 63140228     Tlf. 7248 6000     sl@sl.dk     www.sl.dk 

Forslag om ikke-kønnede titler i Socialpædagogerne 
 
 
 
Motivation 
 
Da vi allerede bruger titlerne Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter, mener vi, at Socialpædagogernes 
vedtægter bør ændres, så alle politisk valgte fremover, også får ikke-kønnede titler.  
 
Fællesskabet er vigtigt og en stor del af Socialpædagogernes DNA.  
Det er vigtigt, at vi som fagforening spejler medlemmerne. At de oplever et tilhørsforhold.  
 
Som socialpædagoger kan vi være stolte af at være medlemmer af en fagforening, der kæmper kampen for os både i 
dialogen med politikerne på Christiansborg, i kommunerne, på arbejdspladserne og naturligvis i 
overenskomstforhandlingerne. Der kæmpes for ligeløn og lige rettigheder for alle medlemmer.  
 
Socialpædagogernes medlemmer består også af mennesker med mange forskellige baggrunde. Alle arbejder vi med 
mennesker, der på den ene eller anden måde skiller sig ud fra majoriteten i vores samfund.  
 
Socialpædagogerne er på mange måder en mangfoldig fagforening og bør også være det, når vi nu arbejder med og for 
en meget mangfoldig brugergruppe. Men på ét punkt kan vi være mere mangfoldige, tydelige og samtidig 
banebrydende i forhold til mange af de andre fagforeninger, der endnu ikke helt har turde tage skridtet fuldt ud.  
 
Vi bruger titler som Kredsformand, Forbundsformand, 1. og 2. Forbundsnæstformand. Titler, der ikke følger med tiden 
og omfavner vores ønske om ligestilling og mangfoldighed. Titlerne benyttes internt blandt vores medlemmer og 
eksternt blandt samarbejdspartnere, politikere etc.  
 
Indstilling 
 
Vi foreslår, at vedtægterne ændres, så alle kønnede titler i Socialpædagogerne ændres til at ende på person i stedet for 
at ende på mand, så titlerne fremover bliver Forbundsforperson, 1. og 2. Forbundsforperson, Kredsforpersoner osv.  
 
At benytte titlen forperson vil være et sprogbrug, der er inkluderende over for alle medlemmer af Socialpædagogerne. 
Det vil også signalere, at vi finder alle køn ligeværdige. Flere ungdomsafdelinger blandt andet Pædagogstuderendes 
Landssammenslutning bruger allerede titlen forperson. Med en ændring sikrer vi også, at de yngre og kommende 
socialpædagoger bedre vil kunne spejle sig i Socialpædagogerne.   
 
Sprog skaber virkelighed, og i Socialpædagogerne har vi et ønske om at være et inkluderende fællesskab med plads til 
den mangfoldige medlemsskare, vi er. Er det ikke på tide, at vi åbner op og for alvor skaber en inkluderende virkelighed 
med det sprogbrug, vi anvender som fagforening? 
 
 
Forslagsstillere 
 
Sarah Baagøe Petersen, Kreds Lillebælt, Medl. Nr. 4000217814 
Lea Meldgaard Dietrichsen, Kreds Storkøbenhavn, Medl. Nr. 4000184701 
Anne – Dorthe Tuemose, Kreds Lillebælt, Medl. Nr. 4000206092 
Roger Lundberg, Kreds Lillebælt, Medl. Nr. 4000207854 
Stine Wittrup, Kreds Lillebælt, Medl. Nr. 4000196687 
Caroline Lynnerup, Kreds Lillebælt, Medl nr. 4000200992 
Lone P. Rasmussen Medl. Nr. 4000190767 
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Anita Thuesen Medl. Nr. 4000207901 
Lotte Kirk Hansen Medl. Nr. 4000204146 
Hanne Ellegaard Medl. Nr. 4000201273 
 
 
Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til forkastelse  
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