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Kongresbeslutning: Vi er Socialpædagogerne - Medlemsprojekt 2018-2020 1 

Medlemmerne er Socialpædagogerne og derfor er det vigtigt, at medlemmerne føler et medejerskab og 2 

ansvar for Socialpædagogernes udvikling. Socialpædagogerne skal også i fremtiden være et stærkt og 3 

attraktivt fagforbund, der kan rekruttere og fastholde medlemmer og udgøre et relevant og attraktivt 4 

fagligt fællesskab lige fra studietiden og til arbejdslivets afslutning. Derfor igangsætter Socialpædagogernes 5 

kongres et medlemsprojekt med titlen ”Vi er Socialpædagogerne” for at understrege, at vi ønsker at styrke 6 

fællesskabsfølelsen og tilhørsforholdet til Socialpædagogerne. Medlemsprojektet, som skal udføres af 7 

kredse og forbund i fællesskab, skal i kongresperioden opfylde to formål: 8 

 Medlemsprojektet skal for det første give ny viden om, hvad der skaber værdi for medlemmerne og 9 

udvikle idéer til, hvordan flere medlemmer får lyst til at engagere sig i Socialpædagogerne. 10 

 11 

 Medlemsprojektet skal for det andet udvikle og afprøve indsatser, der alle har som formål at øge 12 

værdien af et medlemskab hos Socialpædagogerne og øge graden af medlemsinvolvering.  13 

I medlemsprojektet skal vi tæt på medlemmernes arbejdsliv, for det er dér vi finder svarene på hvordan vi 14 

skaber et fagforbund, som nuværende og kommende medlemsgrupper finder det relevant at være medlem 15 

af. Samfundsudviklingen skaber derudover nogle teknologiske muligheder, som vi skal forsøge at udnytte til 16 

at skabe et endnu stærkere fælleskab for medlemmerne. Vi vil motivere flere af de medlemmer, der har 17 

lyst, til at engagere sig i Socialpædagogerne, og vi vil skabe rum for, at man som medlem kan involvere sig 18 

og bringe værdi ind i fællesskabet. Samtidig ønsker vi også, at Socialpædagogerne som fagforbund i højere 19 

grad bliver synlige i medlemmernes arbejdsliv og på de socialpædagogiske arbejdspladser. 20 

Medlemsprojektet skal øge nuværende medlemmers opfattelse af, at Socialpædagogerne som fagforbund 21 

er nærværende og at et medlemskab er gavnligt både for fællesskabet og for den enkeltes arbejdsliv. 22 

Medlemsprojektet skal styrke oplevelsen af, at Socialpædagogerne har afgørende betydning for forholdene 23 

på arbejdspladsen og for udviklingen af faget. Flere medlemmer skal i endnu højere grad end i dag føle sig 24 

som en del af Socialpædagogerne. 25 

Principper for medlemsprojektet 26 

1. Vi skal være nysgerrige og lyttende i forhold til medlemmers idéer, forventninger og krav. 27 

2. Vi skal have kort fra snak til handling. 28 

3. Vi skal udvikle og afprøve indsatser og derigennem skabe viden om, hvad medlemmerne finder 29 

værdifuldt. 30 

4. Vi skal turde sætte engagementet fri, når medlemmer vil engagere sig i fællesskabet. 31 

5. Vi skal understøtte de medlemmer, der er motiveret for at blive Socialpædagogernes 32 

ambassadører til omverdenen.  33 
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Medlemsværdi 34 

Socialpædagogerne vil i den kommende kongresperiode: 35 

 Undersøge vores medlemmers ønsker til hvilken rolle Socialpædagogerne skal spille, sådan at vi 36 

som fagforening tilbyder medlemmerne det, som skaber mest værdi i deres arbejdsliv. 37 

 Udvikle og afprøve forskellige initiativer, der alle har som formål at skabe mere medlemsværdi. 38 

 Undersøge medlemmernes ønsker til hjælp, rådgivning og tilgængelighed og hvordan vi bedst 39 

sikrer, at vi kan leve op til disse ønsker. 40 

 Udvikle og pilotteste medlemstilbud relateret til medlemmernes arbejdsliv, eksempelvis indenfor 41 

kompetenceudvikling, netværk, mentorordninger, job- og karriereområdet eller andre områder. 42 

Medlemsinddragelse 43 

Socialpædagogerne vil i den kommende kongresperiode: 44 

 Inddrage et bredt udvalg af medlemmer i alle kredse i en grundig og landsdækkende afdækning af 45 

medlemmers behov og forventninger til Socialpædagogerne. 46 

 Opbygge viden om hvad medlemmer, der ikke normalt lader deres holdning komme til kende, 47 

forventer og ønsker sig af deres fagforening. 48 

 Udvikle mulighederne for, at man kan engagere sig i Socialpædagogernes faglige fællesskab på 49 

forskellige måder, og i forskellige faser af sit arbejdsliv, hvis man som medlem har lyst til dette. 50 

 Skabe muligheder for, at medlemmer der har lyst, får stillet assistance og ressourcer til rådighed, så 51 

de kan skabe aktiviteter sammen med andre medlemmer af Socialpædagogerne. 52 

 Facilitere at medlemmer kan anvende Socialpædagogerne som et fællesskab, der kan bruges til at 53 

danne formelle og uformelle netværk med andre medlemmer. 54 

Vi skal fortsat være et stærkt og attraktivt fagforbund, der kan rekruttere og fastholde medlemmer i 55 

Socialpædagogerne både i dag og i fremtiden. 56 


