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Synlig og proaktiv - i dialog med beslutningstagerne og ud på 
arbejdspladserne

Socialpædagogerne i Fremtiden 2016-2018

Socialpædagogernes politiske strategi ‘Socialpædagogerne i Fremtiden’ har siden kongressen 
2012 været omdrejningspunktet for hele forbundets politiske udviklingsprojekter og nye 
aktiviteter. Det har i høj grad været en indsats med fokus på at opbygge ny viden, udvikle 
koncepter og lave medlemsaktiviteter. En del af indsatsen har også været rettet mod beslut-
ningstagere, alliancepartnere og vores arbejdspladser. 

Fremover vil vi lægge endnu større vægt på den udadvendte del af organisationens arbejde. 
Det betyder, at der vil være hovedfokus på arbejdet med fx beslutningstagere, arbejdsgivere, 
brugerorganisationer og andre fagforbund. Derudover vil der også i kommende kongresperiode 
blive lagt større vægt på arbejdet med socialpædagogiske arbejdspladser og kendskabet til 
den socialpædagogiske faglighed. 

Alt i alt vil vi i den kommende kongresperiode styrke og udvikle vores politiske interesse-
varetagelse både lokalt og nationalt, således at vores bidrag til og på velfærdssamfundets 
udvikling står klart for beslutningstagerne. I kongresperioden vil der parallelt og fortsat være 
fokus på at sikre medlemmerne ordentlige løn- og ansættelsesvilkår.

Socialpædagogernes vision

 Socialpædagogerne ønsker et solidarisk samfund, hvor alle 
mennesker har mulighed for at leve et godt liv og være en del af 
samfundet. 

 Den socialpædagogiske faglighed skal være synlig og anerkendt 
for sine resultater. Socialpædagogikken skal indgå i mange dele 
af samfundet, fordi den gør en forskel for den enkelte og betaler 
sig for samfundet. 

 Socialpædagoger skal have et indholdsrigt arbejdsliv, med 
ordentlige løn- og ansættelsesforhold, og opleve høj trivsel på ar-
bejdspladsen. Ingen skal være nødt til at forlade faget. 
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Hovedfokus 2016-2018
Hovedfokus i kongresperioden 2016-2018 ligger på at skabe synlighed om og anerkendelse af 
den socialpædagogiske faglighed og dens bidrag til at understøtte og udvikle mennesker, der i 
kortere eller længere tid har brug for det. En synlighed og anerkendelse der kun kommer, hvis 
vi som forbund er offensive og i tæt dialog med beslutningstagerne og arbejdspladserne. Der-
for er nøgleordene for kongresperioden synlighed og proaktivitet.

Indenfor rammerne af visionen - og ti tilhørende pejlemærker - har Socialpædagogerne derfor 
som mål: 

Øget kendskab til vores faglighed

Socialpædagogerne skal i forhold til beslutningstagere og andre relevante aktører øge kend-
skab til og synlighed af den socialpædagogiske faglighed og den betydning, fagligheden har for 
de mennesker, vi arbejder for og med. Samtidig skal vi arbejde med fortsat at udvikle 
medlemmernes faglighed. Målet er, at beslutningstagerne og øvrige relevante aktører i højere 
grad kender, anerkender, respekterer og anvender socialpædagogernes unikke faglighed. 

Nye jobarenaer for socialpædagoger

Socialpædagogerne skal i forhold til beslutningstagere og andre relevante aktører sikre 
kendskabet til den socialpædagogiske faglighed og de muligheder, der ligger i at sætte den i 
spil. Det gælder både eksisterende socialpædagogiske tilbud, der kan påtage sig nye opgaver 
indenfor de nuværende rammer. Men det gælder i ligeså høj grad de områder, hvor vi som 
organisation kan se, at den socialpædagogiske faglighed kan kvalificere og bidrage til 
opgaveløsningen. Her skal vi synliggøre vores bidrag og løsninger.

Frem mod overenskomstfornyelsen 2018 skal vi arbejde målrettet på at sikre den nødvendige 
aftalemæssige dækning af de nye socialpædagogiske jobarenaer. 

Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd på arbejdspladserne

Socialpædagogerne skal i højere grad synliggøre sammenhængen mellem arbejdsmiljø og 
faglighed – både overfor medlemmer og lokale beslutningstagere. Den socialpædagogiske 
praksis og udvikling af fagligheden er essentiel for arbejdsmiljøindsatsen. Målet er, at arbejds-
pladserne bliver bedre rustet til at arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet - koblet med 
fagligheden - og at beslutningstagerne kender og anerkender dette som tilgangen både til ar-
bejdsmiljø og til faglighed. Samtidig er det afgørende, at Socialpædagogerne fastholder beslut-
ningstagernes ansvar for at skabe vilkår og rammer for et godt arbejdsmiljø.

Vedtaget på Socialpædagogernes 18. kongres den 16. november 2016
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