
TEMA OM DE KOMMENDE OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Overenskomster handler også om arbejdsmiljø: 
På Socialpsykiatrisk Center i Brørup gav Charlene 
Amdisen Bossen og medarbejderne arbejdsmiljøet 
et løft med støtte fra OK-midler

Et OK arbejdsmiljø
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Frivillighed og faglighed går fint hånd i hånd, og gør det bedst, når 
der er sat klare rammer for samarbejdet

Når 40 udviklingshæmmede børn hver mandag spiller håndbold i 
Gistrup ved Aalborg, så handler det ikke bare om bolden. Det hand-
ler om at motivere og initiere nye fællesskaber omkring udviklings-
hæmmede børn. Om at kunne gå fra hallen og tage glæde og energi 
med hjem. Ideen kommer fra en af mødrene, og støttet af frivillige 
er der nu banet vej for et landsdækkende initiativ og en landsdæk-
kende håndboldliga for børn med udviklingshæmning: Lykkeligaen. 
Og dét er vejen frem. Ikke bare for familierne omkring Gistrup, men 
for os alle. 

Mange steder i landet har socialpædagoger åbnet dørene op for ci-
vilsamfundet – og åbnet op for, at alle mennesker har brug for men-
neskelige relationer, netværk og en plads i Lykkeligaen. Og det bi-
drager frivillige med. Så når Signe med udviklingshæmning nu er 
begyndt at synge i kor hver tirsdag i den lokale kirke, så er hun hjul-
pet af frivillige med et netværk. Det samme er Morten, som har fået 
mod på at starte i ungdomsklub. De to mennesker får mod på livet 
og kommer tilbage på deres bosteder med lyst og energi. For nu er 
de en del af noget, der rækker ud over bostedet. Gennem frivillige 
får de mulighed for at blive en del af civilsamfundet, og den følelse 
og den oplevelse er essentiel for alle mennesker – uanset hvilke for-
udsætninger man er født ind i verden med. 

Det støtter vi. Også selvom det krydser grænsen til faget. For frivil-
lighed og faglighed går fint hånd i hånd, og gør det bedst, når der er 
sat klare rammer for samarbejdet – rammer, som fx slår fast, at fri-
villige aldrig må blive en del af kernen af, hvordan man driver og 
drifter bosteder og botilbud. 

Heldigvis er arbejdet med frivillige i gang – og på tværs af en række 
faglige og frivillige organisationer blev der allerede for tre år siden 
lanceret et sæt spilleregler. For vi står i de kommende år over for en 
omstilling i den offentlige sektor med mere fokus på bruger- og bor-
gerinvolvering. Den hidtidige rollefordeling mellem ansatte, borgere 
og frivillige bliver udfordret, og derfor er der brug for, at politikerne 
også rækker ud og hjælper med at bygge bro til civilsamfundet – fx 
ved at lave en strategi på området. 

Og når det sker, så er der mange, der kan glæde sig: Samfundet, so-
cialpædagogerne – og ikke mindst alle de udsatte borgere, som nu 
får mulighed for plads i Lykkeligaen.

FOTO: RICKY JOHN MOLLOY
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ILLUSTRATION: GITTE SKOV

04 OK 2018
Så starter det – forløbet, der fører frem til over-
enskomstforhandlingerne i 2018. I de kommen-
de måneder bliver forslag og forventninger til 
forhandlingerne diskuteret på medlemsmøder 
og kredsgeneralforsamlinger, inden de endelige 
krav udtages til efteråret. I dette nummer af 
fagbladet kan du læse om dine muligheder for 
at få indflydelse, og så ser vi nærmere på et par 
af de temaer, der nemt kan komme til at fylde 
på OK-dagsordenen. Det handler om pensions-
forhold, om fritvalgsordninger og om arbejds-
miljø. Og så selvfølgelig om lønnen  

16 ARBEJDSSKADER
Det er blevet markant sværere at få anerkendt 
arbejdsskader – kun hver anden får medhold. 
Mange afslag baseres bl.a. på, at man som fx 
socialpædagog forventes at være robust nok 
til at håndtere selv voldsomme episoder. Det 
oplevede Birgitte Christiansen, som ikke fik 
anerkendt to voldsomme episoder, hvor hun 
bl.a. blev bidt i panden og slået i hovedet af en 
beboer. Tendens bekymrer Socialpædagogerne

21 SAMARBEJDE
 MED-systemet er en stor succes

22 ANBRAGTE
Dokumentarprogrammerne om Jørn og hans 
plejefamilie har gennem årene både vakt 
politisk debat og berørt seerne. Det var også 
tilfældet med det tredje program, der blev sendt 
midt i maj, og Jørns plejemor Lilli Bach fortæl-
ler, hvordan hun synes, at kommunen har svig-
tet både Jørn og plejefamilien. Og Jørn er langt 
fra den eneste, der snubler i overgangen til 
voksenlivet. Mere end hver tredje familieplejer 
vurderer, at deres plejebarn fik et ringe – eller 
meget ringe – tilbud, da det fyldte 18 år, viser 
en undersøgelse, som Socialpædagogerne har 
lavet blandt forbundets familieplejere 

27 SOCIALPOLITIK
 Giv det specialiserede område et 

løft

27 OVERGREB
 Børn med handicap er ekstra 

 udsatte

28 ULEDSAGEDE
Hvad sker der, når man flygter fra sit land og 
undervejs må overleve sult, usikkerhed, angst 
og voldelige menneskesmuglere? Det fik social-
pædagoger fra Kreds Nordsjælland indblik i ved 
et teaterarrangement om mennesker på flugt 
og uledsagede flygtningebørn. Læs også om 
ny forskning, der definerer syv principper for 
asylpædagogik

33 UDSATTE UNGE
 Unge kommer til orde i ny rapport

35 SOCIALPOLITIK
 Råd vil bekæmpe hjemløshed

35 MEDLEMSTILBUD
 Input til din karriereudvikling
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 OK 2018

Så starter det for alvor – 
forløbet, der fører frem 
til overenskomstforhand-
lingerne i første kvartal 
af 2018. I de kommende 
måneder kan du på med-
lemsmøder og kredsgene-
ralforsamlinger være med 
til at bestemme, hvilke krav 
Socialpædagogerne skal 
møde op med til forhandlin-
gerne. På de følgende sider 
kan du læse om nogle af de 
temaer, der er i spil, og om 
hvordan forløbet bliver.

Se mere: www.sl.dk/OK2018

OK 2018

Hvad er en overenskomst, hvem 
forhandler Socialpædagogerne over-
enskomst med, og hvad sker der, hvis 
parterne ikke bliver enige?

Af Marie Dissing Sandahl, md@sl.dk
Illustration: Gitte Skov 

Det er til overenskomstforhandlingerne i 
2018, at Socialpædagogerne og arbejdsgi-
verne mødes og fastsætter løn og arbejds-

vilkår for offentligt ansatte socialpædagoger for 
de næste år. Pension, løn, arbejdstid, opsigelses-
varsler og efteruddannelse er nogle af de centrale 
elementer. Forhandlingerne udgør et vigtigt fun-
dament i, hvad der populært kaldes den danske 
model. Parterne når i fællesskab til enighed om en 
løsning, som begge parter kan leve med – og der-
efter skal medlemmerne af Socialpædagogerne 
sammen med alle de offentligt ansatte stemme ja 
eller nej til overenskomstresultatet.

Arbejdsgivernes trekløver
Der er tre repræsentanter for arbejdsgiverne på 
det offentlige område. Socialpædagogerne for-
handler med KL for de kommunalt ansatte social-
pædagoger, med Danske Regioner for regionalt 
ansatte, og med Ministeriet for Offentlig Innova-
tion for de statsligt ansatte.

Bordet fanger
En overenskomst bliver forhandlet på plads – med 
streg under forhandlet. Det vil altså sige, at både 
lønmodtagere og arbejdsgiveren må give noget 
til forhandlingerne, fx at lønmodtagerne må æde 
lave lønstigninger, eller arbejdsgiverne flere fri-
dage. Men det betyder også, at begge parter (som 
oftest) tager ansvar, fordi de har det samme mål: 
at borgerne skal have et ordentligt liv, og at et 
ordentligt arbejdsliv for socialpædagogerne er en 
forudsætning for det.

Conflikt eller lockout?
Kan parterne ikke blive enige om et nyt forslag 
til overenskomst, er det lovligt at strejke for løn-
modtagerne, og for arbejdsgiverne at lockoute 
medarbejderne – altså ikke udbetale dem løn og 
udelukke dem fra arbejdspladsen. Der vil dog på 
de fleste socialpædagogiske arbejdspladser altid 
være et nødberedskab på arbejde, så ingen bor-
gere lider unødig overlast af en eventuel konflikt.

Parterne mødes derefter i Forligsinstitutionen 
– populært kaldet Forligsen – hvor en neutral 
part forsøger at mægle et kompromis frem mel-
lem parterne. Dette kompromis sendes derefter 
til afstemning blandt medlemmerne. Lykkes det 
ikke forligsmanden at finde en alternativ løsning, 
eller stemmer medlemmerne nej til forslaget, så 
kan regeringen træde ind og løse konflikten ved 
et lovindgreb, sådan som det skete på lærerområ-
det i 2013.  n

Overenskomstens ABC
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SEND ET POSTKORT TIL 
SOCIALPÆDAGOGERNE
På www.sl.dk/postkort kan du sende Socialpædagogerne et post-
kort, som fortæller forbundet og din kreds, om det er mere over-
tidsbetaling, bedre arbejdsmiljø eller højere løn, der er det vigtig-
ste for dig i dit arbejdsliv. Medlemmernes forslag indsamles frem til 
udtagningen af de formelle krav til forhandlingerne, og Socialpæda-
gogerne tager din stemme alvorligt. Det er medlemmerne, der ved, 
hvad et godt arbejdsliv indeholder.

Postkortene bliver også trykt, og din tillidsrepræsentant kan dele 
dem ud på din arbejdsplads. Skriv din mening og giv det til din TR – 
så sørger Socialpædagogerne for, at din stemme bliver hørt.

 OK 2018

Sådan får du indflydelse på OK 2018

Socialpædagogernes krav til overenskomstforhandlingerne er medlemmernes krav, 
for det er dit arbejdsliv, overenskomsten handler om. Socialpædagogerne sørger for, at 
arbejdsgiverne hører din mening ved forhandlingsbordet. Du kan give din mening til kende 
på forskellige måder og være med til at vise kredsene og forbundet, hvor skoen trykker på 
arbejdspladserne – og hvad der virker rigtig godt, og som der skal være mere af

SÆT FINGERAFTRYK 
PÅ KRAVENE TIL 
FORHANDLINGERNE
Op til den endelige udtagelse af forbundets krav i starten af okto-
ber vil der blive afholdt medlems- og TR-møder i de forbundets 10 
kredse for at samle input fra medlemmerne. På sl.dk/kalender fin-
der du alle arrangementer i kredsene.

DELTAG I DEBATTEN PÅ 
FACEBOOK
Frem til kravene til overenskomsten er udtaget i slutningen af sep-
tember 2017 vil Socialpædagogerne lægge op til debat om dine 
arbejdsvilkår på Facebook. Følg forbundet og deltag i debatten på 
facebook.com/Socialpaedagogerne

HUSK AT STEMME JA ELLER 
NEJ TIL OVERENSKOMSTEN
Når Socialpædagogernes krav til overenskomstforhandlingerne er 
udtaget, skal der forhandles. Når resultatet er klar – i foråret 2018 – 
bliver resultatet sendt i elektronisk urafstemning blandt medlem-
merne. Du modtager besked om, hvordan du stemmer.

Tidslinje

2018
• Februar: Overenskomst-

forhandlingerne afsluttes.
• Marts: Overenskomst-

resultatet sendes til 
urafstemning blandt 
Socialpædagogernes 
medlemmer.

Selvom selve overens-
komstforhandlingerne 
først starter i 2018, er 
forberedelserne allerede 
i gang. Hele forløbet tager 
omkring et år, og det star-
ter igen til næste forhand-
ling – formentlig i 2020

2017
• Juni-september: På medlemsmøder indsamler Social-

pædagogernes 10 kredse forslag til krav fra medlem-
merne, som sendes til hovedbestyrelsen.

• Oktober: Hovedbestyrelsen udtager de formelle krav til 
arbejdsgiverne ved årets overenskomst.

• December: Socialpædagogerne udveksler krav med KL 
og Danske Regioner og forhandlingerne begynder.
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 OK 2018

Genetillæg for forskudt arbejde giver 
ikke pension, og dermed mister so-
cialpædagoger på døgnområdet knap 
6.000 kr. hvert år i pension. Uigennem-
skueligt og et ligelønsproblem, mener 
pensionskasse. Urimelige forhold, der 
straks bør rettes op på, mener ekspert

Af Marie Dissing Sandahl, mds@sl.dk 
Ilustration: Gitte Skov

Mange socialpædagoger har forskudte 
arbejdstider, fordi en socialpædagogisk 
indsats groft sagt ikke kender klokken. 

Men arbejdets naturlige tilrettelæggelse udhuler 
samtidig socialpædagogers pension, fordi gene-
tillæggene for de forskudte timer udløser 0 pct. i 
pension modsat resten af lønnen, som arbejdsgi-
veren indbetaler 14 pct. i pension af.

Så selvom der i overenskomsten sort på hvidt 
står 14 pct. i pension, så er den reelle pension 

for socialpædagoger ansat på døgnområdet 
faktisk kun lig med 12,05 pct. af lønnen. Det 
viser beregninger fra OAO, De Offentligt Ansattes 
Organisationer.

Hvis man sammenligner med fuld pension af 
genetillægget, betyder det omregnet til kroner og 
øre et årligt tab på 5.705 kr. hvert år indtil pen-
sionsalderen for en 25-årig fuldtidsansat social-
pædagog på døgnområdet. Det viser et regneek-
sempel, som Socialpædagogernes pensionskasse, 
PKA, har lavet for Socialpædagogen.

Pensionsgabet rammer også andre offentligt 
ansatte som fx sygeplejersker og sosu’er og er altså 
et problem, der især rammer ansatte i de såkaldte 
kvindefag som fx socialpædagoger, hvor cirka 75 
pct. af de ansatte på døgnområdet er kvinder.

Uheldigt og ejendommeligt
Dermed vidner den manglende pension af ulem-
peydelserne også om en ligelønsproblematik, lyder 
det fra Britt Brandum, der er medlemschef i PKA.

– Det er en af årsagerne til, at kvinder generelt 
får lavere pension end mænd. Først får ansatte 
i kvindefag mindre i løn end i typiske mandefag 
og dermed mindre at optjene pension af, men 
dernæst får de også en lavere pension, fordi ikke 
al deres løn er pensionsgivende. Det er uheldigt, 
siger hun og tilføjer:

– Problemet er også, at det er usynligt, og de 
fleste socialpædagoger vil tro, at deres pension 
har et fornuftigt niveau med de 14 pct. Men den 
reelle pension på 12,05 pct. er lavere, end vi anbe-
faler. Det er uigennemskueligt.

Den reelt lavere pension er ekstra urimelig, 
fordi man ikke kan undgå det, mener arbejdsmar-
kedsforsker og professor på Aalborg Universitet, 
Flemming Ibsen.

– Den ekstra urimelighed består i, at man jo 
ikke kan forestille sig døgninstitutioner, som ikke 
har de vagtordninger, som betyder, at socialpæ-
dagoger også arbejder aften og nat. Genetillægget 
er en del af den almindelige løn og ikke et særligt 
tillæg, man får en gang i mellem, så det er ejen-

Aftenarbejde udhuler pensionen

Det er ikke kun på pensionen, at der er ligelønsproblematikker for de såkaldte 
kvindefag – altså fx socialpædagoger, der har en mellemlang videregående ud-
dannelse, er offentligt ansatte og hvor der er en overvægt af kvinder.

Socialpædagogerne arbejder sammen med BUPL, Sundhedskartellet og 
Socialrådgiverne i det såkaldte 2020-samarbejde om at sætte ligeløn på den 
politiske dagsorden – også til OK 2018.

Målet er at mindske løngabet mellem kvindefag og mandefag og at få ligeløns-
loven revideret.

Ligeløn på dagsordenen

De fleste socialpædagoger vil tro, at deres pension har et fornuftigt niveau med 
de 14 pct. Men den reelle pension på 12,05 pct. er lavere, end vi anbefaler. Det er 

uigennemskueligt
Britt Brandum, medlemschef, PKA
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dommeligt, at den del af lønnen ikke er pensions-
givende, siger han og peger på, at løsningen kan 
findes ved overenskomstforhandlingerne.

Et skridt ad gangen
Stod det til socialpædagogernes formand Benny 
Andersen, så bliver pension af ulempeydelser et 
oplagt et krav ved forhandlingerne – men han 
understreger dog, at det jo er medlemmerne og 
kredsene som udtager kravene.

– Nederst på lønsedlen står et tal, og det er jo 
din løn, og derfor er det også hele lønnen, der skal 
give pension. At arbejde på forskudte tider er jo 
vilkårene for socialpædagoger, siger han.

Det er dog nok utopisk, at man ved første 
forhandling rammer 14 pct. pension af tillæggene 
– men en ofte anvendt strategi ved overenskomst-
forhandlinger er at starte med et par procent og så 
langsomt udbygge ved forhandling efter forhand-
ling, forklarer Benny Andersen.

– Det er en vigtig problemstilling at løse, for det 
afspejler jo også en ligelønsproblematik, slår han 
fast.

Formand for løn- og personaleudvalget i KL, 
Michael Ziegler, der repræsenterer arbejdsgiverne 
for mange socialpædagoger ansat på døgnområ-

PKA har beregnet pensionstabet for en gennemsnitligt lønnet 25-årig social-
pædagog ansat på døgnområdet. Beregningen er en fremskrivning af gældende 
lovgivning og vilkår og forudsætter en tilbagetrækningsalder på 69 år samt en 
gennemsnitlig forventet levetid på 90 år og 9 måneder, samt at personen er 
uden ægtefælle/samlever. Den samlede pension er inkl. pensionen fra PKA, 
ATP, folkepensionens grundbeløb samt folkepensionstillægget. Der er taget 
højde for modregning i folkepensionstillægget i forhold til gældende regler.

Sådan kom vi frem til 5.705 kr.

det, afviser at kommentere på konkrete forslag, 
inden overenskomstforhandlingerne går i gang.

– Vi indleder overenskomstforhandlinger for 
de kommunalt ansatte til december, hvor både 
KL som arbejdsgiver og lønmodtagerorganisatio-
nerne kan bringe deres krav og ønsker til forhand-
lingsbordet. Stilles der krav om en ændring på 
dette område, så tager vi stilling til det, når det 
foreligger. Indtil da har vi ingen kommentarer, 
skriver han i en mail til Socialpædagogen.  n
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 OK 2018

Frit valg mellem mere løn, pension 
eller ferie hitter i de private overens-
komster, og trenden kan sprede sig til 
socialpædagogernes overenskomst, 
spår ekspert. Hvis fagbevægelsen føl-
ger trenden, øges uligheden og fælles-
skabet kæntrer, lyder advarslen

Af Marie Dissing Sandahl, mds@sl.dk
Illustration: Gitte Skov

Masser af seniordage til den ældre social-
pædagog, mere ferie til socialpædagogen 
med tre børn i skolealderen, og mere i løn-

ningsposen til den rejseglade socialpædagog, hvis 
børn lige er fløjet fra reden. En såkaldt fritvalgs-
ordning i socialpædagogernes overenskomst, som 
giver den enkelte råderet over fx 2 pct. af lønnen, 
vil kunne give alle mulighed for at tilpasse lønnen 
til den fase af livet, de er i. 

Ideen lyder besnærende, men der er som altid 
også en bagside: Hvis arbejdsgivere og fagfor-
eninger aftaler at bruge en stor pose penge til en 
fritvalgsordning, så vil pengene formentlig gå fra 
et løft af pensionen, som kommer alle til gode 
og ikke mindst er godt for samfundsøkonomien, 
fordi færre ældre dermed i fremtiden skal på 
offentlig forsørgelse. Og hvis de kollektive pen-
sionsopsparinger ikke holdes ved lige, risikerer 
vi at smide en solidarisk tanke om, at de brede 
skuldre skal bære mest, ud med badevandet, lyder 
advarslen fra pensionskasserne.

Men fritvalgsordningerne er formentlig al-
ligevel på vej til overenskomsterne for de offentligt 
ansatte socialpædagoger, hvor de i dag nærmest er 
ikke-eksisterende, lyder vurderingen fra tidligere 
overvismand og nuværende professor i økonomi 
ved Aarhus Universitet, Torben M. Andersen. 

I overenskomsten for industrien, OK 2017, 
blev ordningerne fordoblet, så de nu udgør 4 pct. 
af lønnen, og de takter vil man også kunne finde 
i overenskomsterne på det offentlige område, 
vurderer han.

Opsparing betaler sig ikke
Og det er der én grund til. Og den grund hedder 
noget så sexet som ‘samspilsproblemet’. Sam-

spilsproblemet har sit navn, fordi det netop er et 
problem i et samspil mellem private pensionsop-
sparinger, som socialpædagogernes arbejdsgiver-
betalte pension, og folkepensionen, som staten 
udbetaler. Folkepensionen består af et grundbeløb, 
som alle pensionister får, og derudover nogle til-
læg til dem, som ikke har en velpolstret privat pen-
sion. Men pensionstillæggene bliver modregnet i 
den pension, man selv har sparet op – og for nogle 
socialpædagoger vil det derfor på papiret ikke 
kunne betale sig at spare op til pensionen, som reg-
lerne er i dag, forklarer Torben M. Andersen.

– Pensionstillæggene kan give god mening, 
fordi det en målretning af offentlige ydelser til 
de mennesker, der rent faktisk har behov for det. 
Men problemet er modregningen, for den kom-
mer oven i skatter af pensionen, så den samlede 
effekt kan blive ret høj. I øjeblikket får ca. 40 pct. 
folkepensionens grundbeløb plus pensionstil-
læg, ca. 30 pct. bliver modregnet, og omkring 30 
pct. får kun folkepensionens grundbeløb. Men i 
fremtiden tegner alt til, at flere vil blive modreg-
net, siger han.

Dermed er der groft sagt ikke økonomisk 
incitament til at spare op, og det strider mod den 
herskende politiske ambition om, at flere skal 
spare mere op til alderdommen, og at vi skal blive 
længere tid på arbejdsmarkedet. Det var inten-
tionerne med bl.a. tilbagetrækningsreformen i 
2011, og formålet er at have råd til, at danskernes 
forventede levetid er steget kraftigt. 

– Vi har et af verdens bedste pensionssystemer, 
men den her lille knast – samspilsproblemet – vil 
kun blive større i fremtiden, lyder forudsigelsen 
fra Torben M. Andersen, der også stod i spidsen 
for den pensionskommission, som skulle afsøge 
løsninger på bl.a. samspilsproblemet, men som re-
geringen lukkede i 2015, inden arbejdet var færdigt.

Ansvaret for fremtidens pensionister
Og fritvalgsordninger er kun med til at sætte turbo 
på konsekvenserne af samspilsproblemet. Jo flere 
lønmodtagere, der får fritvalgsordninger og vælger 
at få udbetalt pengene i stedet for at sætte dem 
ind på en pensionsopsparing, jo flere ældre skal 
det offentlige forsørge nogle årtier. Der er altså et 
potentielt bundløst hul i samfundsøkononomien i 
fremtiden – og fagbevægelsen har muligheden for 
at mindske det ved ikke at lave fritvalgsordninger 
som tilskynder til at spare mindre op. 

Frit valg? Farvel til fællesskabet?

Med samspils-
problemet saver 

man den gren over, 
man selv sidder 

på, nemlig vores 
pensions system. 

Men spørgsmålet 
er, hvem der 

har ansvaret for 
løsningen? Er det 

politikerne på 
Christiansborg, 

eller er det 
fagbevægelsen?

Torben M. Andersen, 
tidligere vismand, 
professor, Aarhus 

Universitet
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Der er altså gode argumenter for at lade være – 
men også gode argumenter for at indføre frit valg 
for socialpædagogerne. 

For fritvalgsordningerne er også et svar på en 
trend i samfundet, som det er vigtigt for fagbe-
vægelsen at holde sig ajour med: den stigende 
individualisering. 

Alle behøver ikke gå i de samme fodformede 
sko, og man forventer at være medlem af en 
forening, som tilbyder en skræddersyet service, 
der matcher ens behov, forklarer Torben M. 
Andersen. Og så skal fagforeningerne selvfølgelig 
også rådgive deres medlemmer til at gøre det, som 
bedst kan betale sig.

– Fagforeningerne ved udmærket godt, at det 
ikke for alle deres medlemmer nødvendigvis kan 
betale sig at spare op til pension lige nu, og at de 
får mere ud af pengene, hvis man ved en overens-
komstforhandling veksler en stigning i pensionen 
med en fritvalgsordning, hvor flere får pengene 
udbetalt nu. Selvom fagforeningerne også udmær-
ket godt ved, at det samfundsøkonomisk set ikke er 
så smart, for udgifterne til det stigende antal ældre 
vil jo stadig være der i fremtiden, siger han.

Sagt med andre ord: Fritvalgsordningerne er 
gode for den enkelte, men ikke så gode for fælles-
skabet. 

– Fritvalgsordningerne er jo også et udtryk for 
et opgør med en kollektiv tankegang. For arbejds-
markedspensionerne sammen med velfærdssam-
fundet er jo i dén grad udtryk for, at man valgte 
en kollektiv løsning på, hvordan vi forsørger vores 
ældre. Arbejdsmarkedets parter påtog sig virkelig 
et ansvar for at sørge for, at folk sparer op, og ved 
at signalere, at det er vigtigt, siger han og fortsætter:

– Med samspilsproblemet saver man den 
gren over, man selv sidder på, nemlig vores 
pensionssystem. Men spørgsmålet er, hvem der 
har ansvaret for løsningen? Er det politikerne på 
Christiansborg, eller er det fagbevægelsen, der 
fortsat skal udbygge pensionsprocenterne mod 
deres medlemmers bedste for ikke at udhule 
fremtidens velfærd? 

Tunge byrder og brede skuldre
Britt Brandum, der er medlemschef i Socialpæ-
dagogernes pensionskasse, PKA, giver Torben M. 
Andersen ret i, at det på papiret for nogle grup-
per ikke kan betale sig at spare op til pensionen, 
og at en fritvalgsordning dermed også ville være 

i offentligt ansattes favør. Men kun på papiret, 
understreger hun.

– Vi er ikke rationelle individer, der altid 
handler ud fra nøje kalkulerede regnestykker. Og 
især for vores medlemsgrupper af ansatte, der 
arbejder med omsorg og udsatte mennesker, så 
er der andre værdier i livet, der også er vigtige – fx 
fællesskab og solidaritet med mere udsatte men-
nesker, siger hun.

Som tommelfingerregel betyder modregningen 
i folkepensionstillæggene, at et gennemsnitligt 
medlem af PKA bliver modregnet mellem 150 og 
300 kr. i pensionstillægget afhængig af civilstatus 
for hver 1.000 kr., de sparer op hos PKA. Og det må 
den enkelte afgøre, om er for dyrt, mener pen-
sionschefen. 

Men kommer der en fritvalgskonto ind i 
overenskomsten, vil det altså også betyde et 
opgør med en fælles ansvarsfølelse og en tanke 
om samfundssind, som offentligt ansatte gen-
nem deres arbejdsmarkedspensioner har været 
med til at udbygge siden 1960’erne og 1970’erne, 
mener Britt Brandum.

Arbejdsmarkedspensionerne, som er aftalt 
mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerorganisa-

Især for vores medlems-
grupper af ansatte, der 
arbejder med omsorg og 
udsatte mennesker, så er der 
andre værdier i livet, der også 
er vigtige – fx fællesskab og 
solidaritet med mere udsatte 
mennesker
Britt Brandum, medlemschef, PKA
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tionerne – og gennem årene har nået en betrag-
telig størrelse på omkring 14-16 pct. af lønnen for 
offentligt ansatte – er nemlig i samspil med det 
danske velfærdssystems sociale ydelser årsagen 
til, at det danske pensionssystem ofte nævnes 
som et af verdens bedste. Og de kollektive aftaler 
om arbejdsgiverbetalt pension har også været en 
stærkt medvirkende årsag til, at vi har den gode 
samfundsøkonomi, vi har i dag, lyder vurderingen 
fra Britt Brandum.

– Hvis ikke danskerne selv sparede op, ville 
en stor del af de offentlige midler skulle gå til at 
understøtte mange flere pensionister økonomisk, 
end man gør i dag. Så arbejdsmarkedspensio-
nerne handler også om fælles ansvar og en tanke 
for kollektivet – og ikke bare om, hvordan man 
kan regne den ud og skrabe flere penge til sig end 
naboen, siger hun og fortsætter:

– Og det tror jeg, at mange af PKA’s medlem-
mer sætter pris på. At de bredeste skuldre løfter 
de tungeste byrder, og at mennesker, der kan 
forsørge sig selv, også gør det i alderdommen. Så 
fælleskabets penge kan gå til de borgere, der ikke 
har samme muligheder.

Vink med en vognstang
Britt Brandum tror modsat Torben M. Andersen 
ikke, at fritvalgsordninger bliver en del af overens-
komstresultatet for det offentlige område i 2018. 
For det første har offentligt ansatte en større pen-
sionsopsparing, og derfor vil modregningen fylde 
mindre totalt set end på det private område, som 
typisk har mindre pensioner. Og for det andet er 
der hos PKA allerede muligheder for frit valg med 
frivillig indbetaling af fx en alderssum, som ikke 
modregnes i folkepensionen, eller en delpension, 
der kan strikkes sammen, så det ligner de mange 
seniordage, som industrioverenskomsten gav pri-
vatansatte seniorer.

– Og så mener jeg faktisk også, at det er 
fagbevægelsens rolle at være formynderisk på det 
område. For ingen 30-årige ville frivilligt spare så 
mange penge op – eller de ville i hvert fald ud-
skyde det. Men når man så fylder 62 år og faktisk 
godt kunne tænke sig at gå ned i tid, så bliver man 
godt nok glad for, at der var nogen, der traf den 
beslutning for én, siger Britt Brandum.

Men det ændrer ikke på, at samspilsproblemet 
er der – og at mange lønmodtagere altså vil blive 
modregnet i deres pension i forskelligt omfang. 
Derfor mener hun også, at politikerne på Christi-
ansborg skylder at løse problemet.

– Industrioverenskomsten var et vink med en 
vognstang til politikerne om at finde en løsning. 
For hvis de ikke gør, er konsekvensen, at også 

de offentlige lønmodtagerorganisationer måske 
stopper med at tage et medansvar for samfunds-
økonomien og i stedet forhandler fritvalgsord-
ninger hjem til medlemmerne, som betyder 
mindre opsparing til alderdommen. Og det vil 
faktisk i sidste ende ikke bare udhule de offentlige 
finanser, men også kunne øge uligheden blandt 
de ældre, lyder salutten fra pensionschefen til 
Christiansborg-politikerne.

Formand: Fordele i frit valg
Den opsang til politikerne er Socialpædagogernes 
formand Benny Andersen enig i.

 – Det kommer til at lyde, som om det kun er 
fagbevægelsens ansvar at sikre, at vi har penge på 
kistebunden til de ældre i fremtiden. Og det er det 
jo ikke. Det er ikke os, der nedlagde pensionskom-
missionen, der ellers skulle finde en løsning på 
samspilsproblemet, siger han og fortsætter:

– Samfundskontrakten lød dengang, arbejds-
markedspensionerne blev skabt, at parterne 
påtog sig et ansvar for at få folk til at spare op og 
udbygge opsparingerne, men kontrakten sagde 
også, at politikerne skulle sørge for, at der var fol-
kepension og dengang efterløn til alle. Og den del 
af kontrakten skal jo også overholdes, før det giver 
mening at bede de bredeste skuldre bære byrden.

Derfor mener han også, at tiden er moden til at 
lukke fritvalgsordningen ind i socialpædagoger-
nes overenskomst.

– En overenskomst har i min bog to formål: Det 
ene er at give gode vilkår for medlemmerne. Og 
ens behov ændrer sig altså gennem et arbejdsliv, 
fordi man gennemgår forskellige faser i livet og i 
familielivet. Og jeg synes, at det er positivt, hvis vi 
kan skabe rammerne for, at flere kan vælge det, 
der passer til dem, siger Benny Andersen.

– Men kunsten bliver at skrue det sammen, 
så det ikke forstyrrer det andet formål med en 
overenskomst, nemlig at understøtte de bedst 
mulige rammer for at løse arbejdsopgaverne 
på det socialpædagogiske område. For modsat 
ansatte i industrien, hvor man bare kan slukke 
for maskinen, når man går fra arbejdet, så er der 
jo nogle borgere, som er afhængige af, at vi er på 
arbejde og tager os af dem, fortsætter han.

– På socialpædagogiske arbejdspladser – og 
mange andre i omsorgsbranchen – er der altså 
nogle særlige hensyn, som skal tages i en fritvalgs-
ordning – for hvordan skruer man en vagtplan 
sammen og sikrer borgerne en ordentlig service, 
hvis alle medarbejdere på et bosted vil holde 
samtlige 32 seniordage i den samme måned? Her 
kan man med fordel skæve til den decentrale 
arbejdstidsaftale på det kommunale område, 

Naturligvis skal vi også stræbe efter den rette balance mellem hensynet til den 
enkelte og så det store fællesskab
Benny Andersen, formand, Socialpædagogerne

Kort før dette blads dead-
line fremlagde regeringen 
sin 2025-plan, der bl.a. 
indeholder et udspil om 
pension, som skal imødegå 
samspilsproblemet via bl.a. 
skattefradrag. Eksperter 
var i de første reaktioner 
på udspillet uenige om, 
hvorvidt regeringens udspil 
vil løse hele problemet med 
modregning, og LO udtrykte 
tvivl om, om der er afsat 
midler nok til en løsning. 
Om regeringens udspil bli-
ver til virkelighed afhænger 
af de kommende politiske 
forhandlinger.

Udspil mod 
 samspilsproblemet
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hvor det lykkes at balancere hensyn til fællesskab 
og den enkelte, og samtidig lade tillidsrepræsen-
tanterne spille en rolle i at skabe den balance, 
påpeger Benny Andersen. 

Men skal en fritvalgsordning give mening, 
skal den dog også have en vis volumen, mener 
Socialpædagogernes formand. Nogle småtterier 
hist og her giver ikke følelsen af, at din overens-
komst giver muligheden for at tilrettelægge dit 
arbejdsliv, så det passer i dit kram. Man skal altså 
mindst op på at kunne vælge ekstra ferie, løn 
eller pension af et par procenter af den samlede 

VALGFRIHED ER GODT
Edel Jepsen, socialpædagog i Skive Kommune 
43-årige Edel Jepsen er ikke i tvivl: I hendes øjne er det et godt, hvis over-
enskomsten kommer til at give mulighed for fx selv at vælge mellem mere 
i løn, mere i pension eller mere ferie. 

– Mennesker er jo forskellige steder i deres liv, så jeg tænker, at det er 
en rigtig god ting, hvis man selv kan vælge. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg selv 
ville vælge at få mere i løn. Men måske tænker jeg anderledes om 10 år.  

Edel Jepsen ser ikke nogen ulemper ved valgfriheden – bortset fra, at 
det måske giver lidt bøvl for lederen.

– Jeg tænker ikke, at det gør noget, at alle ikke får det samme. I forve-
jen får vi jo noget forskelligt i løn på grund af bl.a. ny løn. 

LØNNEN ER DET VIGTIGSTE
Lene Trærup, 41 år, socialpædagog i Viborg Kommune
41-årige Lene Trærup behøver ikke bruge lange overvejelser på at vælge 
mellem mere i løn, mere i pension eller længere ferie. 

– Jeg ville vælge lønnen, for jeg synes allerede vi er rimelig godt med i 
forhold til ferie og den sjette ferieuge. Og pension må jeg indrømme, at jeg 
ikke tænker så meget på endnu.

I Lene Trærups øjne vil valgfrihed være en stor fordel. 
– Mennesker er jo forskellige. For nogle er tryghed vigtigt, og de vil må-

ske helst bruge penge på at spare op til pension. Og så er der andre, der 
som jeg tænker: Hvad nu hvis jeg kun bliver 60, så har jeg jo ikke noget at 
bruge pensionen til. Så vil jeg hellere have en højere løn nu.

løn, før det kan mærkes – og i en forhandling 
skal man som bekendt have arbejdsgiverne med 
ombord og have det samlede regnestykke til at gå 
op, pointerer Benny Andersen og understreger, 
at medlemmerne jo i allerførste omgang skal 
udtage kravene til forhandlingerne, inden de 
overhovedet går i gang.

– Og så skal vi have lavet nogle grundige bereg-
ninger af, hvad der bedst kan betale sig for med-
lemmerne. Men naturligvis skal vi også stræbe efter 
den rette balance mellem hensynet til den enkelte 
og så det store fællesskab.  n
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 OK 2018

Det psykiske arbejdsmiljø kom i søge-
lyset ved overenskomstforhandlinger-
ne i 2015, og det affødte ud over mere 
fokus på arbejdsmiljø også SPARK-
projektet. Arbejdet bærer frugt, og 
skal målrettes mere i fremtiden, me-
ner Socialpædagogernes formand

Af Marie Dissing Sandahl, mds@sl.dk 

Det psykiske arbejdsmiljø var og er ikke lige 
godt på alle socialpædagogiske arbejds-
pladser. Og ved de sidste overenskomstfor-

handlinger på det offentlige område blev Social-

pædagogerne og arbejdsgiverne enige om at sætte 
fokus på problemerne og hjælpe med løsningerne 
ved oprettelsen af SPARK-projektet.

Det var vigtigt, og der har helt klart vist sig 
at være behov for indsatsen, mener Socialpæ-
dagogernes formand Benny Andersen. Både de 
konkrete gode råd og besøgene på enkelte ar-
bejdspladser fra SPARK-konsulenterne, men også 
ovehovedet at begynde at snakke om psykisk 
arbejdsmiljø, mener formanden.

– Det var vigtigt og godt, at både KL og de 
lokale arbejdsgivere fik øjnene op for vigtigheden 
af det psykiske arbejdsmiljø, og at vi har en fælles 
interesse her. At lykkes med arbejdet gør social-
pædagoger glade, og det sikrer, at borgerne har 
det bedst muligt, og det er fremragende, når vi kan 
understøtte det gennem overenskomster i enig-
hed med arbejdsgiverne. At investere i gladere og 
dygtigere medarbejdere og mere tilfredse borgere 
er et regnestykke, der altid går i plus, siger han.

Han peger bl.a. på den arbejdsmiljøundersø-
gelse, som Socialpædagogerne lavede omkring 
årsskiftet, og som eksempelvis viste, at flere 
medlemmer trives på arbejdet, og færre oplever 
mobning.

– Det er især TRIO’erne på de enkelte arbejds-
pladser, som har gjort et kæmpe stykke arbejde, 
og i fremtiden ser jeg, at TRIO’erne kommer til at 
spille en endnu større rolle, siger Benny Andersen.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 kom-
mer arbejdsmiljøet også til at spille en hovedrolle, 
lyder det fra socialpædagogernes formand: 
Det kan give god mening at fortsætte det fælles 
SPARK-projekt og måske skræddersy det endnu 
mere til de enkelte socialpædagogiske brancher 
eller arbejdspladstyper. Og der skal også være 
mere fokus på, hvordan den socialpædagogiske 
faglighed kan sættes i spil i arbejdsmiljøindsatsen, 
lyder det fra Benny Andersen.

– Men det er også hele tiden vigtigt at holde 
fokus på, at vi ikke skal reparere nogle skader, som 
kommunerne skulle have taget ansvaret for, for 
det er ikke meningen, påpeger han.  n

Det er især TRIO’erne på de enkelte arbejdspladser, som har gjort et kæmpe stykke 
arbejde, og i fremtiden ser jeg, at TRIO’erne kommer til at spille en endnu større rolle

Benny Andersen, formand, Socialpædagogerne

Arbejdsmiljø: fortsæt de gode takter

SPARK blev etableret af KL og Forhandlingsfællesskabet som del af OK 2015 
for med en fælles indsats at understøtte kommunale arbejdspladsers arbejde 
for et godt psykisk arbejdsmiljø. SPARK tilbyder støtte og sparring til ledere og 
medarbejderrepræsentanter på den enkelte arbejdsplads i arbejdet med det 
psykiske arbejdsmiljø.

I perioden maj 2016 til maj 2017 har SPARK haft 33 forløb på socialpædagogi-
ske arbejdspladser. De har søgt om støtte til indsatsen inden for et eller flere 
(og oftest to) af følgende temaer: Forandringer, arbejdets indhold og planlæg-
ning/organisering, samarbejde samt vold og trusler.

De fleste projekter har haft fokus på arbejdsmiljøet i forbindelse med foran-
dringer, men også arbejdets indhold fylder blandt ansøgerne – ofte i kombi-
nation med forandringer. Vold og trusler har været i fokus i seks forløb, mens 
problemer i samarbejdet har været emnet for fire projekter.

Kilde: SPARK-sekretariatet. Læs mere på www.vpt.dk/spark

Fakta om SPARK
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 OK 2018

Det har været en øjenåbner

Vi fik fokus på, hvad der skal til for at 
smelte flere kulturer sammen, fortæl-
ler Marianne Ulsøe, hjemmevejleder 
og AMR på Voksenstøtten på Socialt 
Rehabiliteringscenter Esbjerg

Fortalt til Jens Nielsen, jni@sl.dk
Foto: Ole Joern / Red Star

Baggrunden for SPARK-processen var, at der 
et år efter sammenlægningen af fem afde-
linger var udfordringer i forhold til at hånd-

tere forandringer i organisationen og udførelsen 
af kerneopgaven. Usikkerheden kunne også ses 
i samarbejdet i triaden mellem ledelse, AMR og 
TR. Vi ønskede derfor SPARK-konsulentbistand 
til at fokusere på triadens roller og forventnin-
ger – og dermed være med til at fremme det psy-
kiske arbejdsmiljø og trivslen i afdelingen. Det 
var ud fra et forandringsønske om at blive bedre 
til at løfte i flok og en arbejdsplads, som rummer 
vi-følelsen.

Vi valgte, at det skulle være TRIO’en, der skulle 
være omdrejningspunktet i processen, og det har 
været super godt, og vi har fået fantastisk udbytte 
af forløbet. Vi har fået de teoretiske elementer på 
plads og forudsætningerne for at forstå de ting, 
der er i spil, og den dynamik, vi har i triaden.

Processen startede i august 2016 og har kørt 
hen over vinteren med fem møder, og den er lige 
afsluttet, men med en aftale om at følge op senere 
på året. Alle de modeller og plancher, vi har arbej-
det med, har hele tiden været tilgængelige for alle 
medarbejdere, og det har været dem, vi som TRIO 
har arbejdet med i de fire team.

Vi arbejdede bl.a. med Tuckmans fem udvik-
lingsfaser, der handler om, hvordan et team orga-
niserer sig, og om den dynamik og de processer, et 
team gennemgår. Fx er det vigtigt at give plads til 
den ‘sorg’, nogen føler over at skulle sige farvel til 
den gamle måde at arbejde på. I sidste ende skal 
teamet finde et fælles fundament og nogle fælles 
værdier, men udviklingen er i vores fire team sket i 
forskellige tempi – og det er helt naturligt.    

Sideløbende har vi også kørt en ‘lytteproces’, 
hvor ønsker og problemstillinger er kommet frem, 

og hvor vi så i TRIO’en har kunnet se på, hvad der 
kan løses nu og her, og hvad der skal løses på sigt. 
Konkret har det foregået sådan, at der på møderne 
i teamene har været rum til, at medarbejderne 
kommer til orde og bidrager med deres oplevelser 
på konstruktiv vis. Og der er altså kommet mange 
ting frem, som vi måske ellers ikke havde hørt. I 
nogle team har det første møde været uden ledel-
sen, som så efterfølgende er kommet med og har 
haft mulighed for at svare. Og jeg synes, at det alt i 
alt har været en meget demokratisk proces.

Hele SPARK-forløbet har vist os, at det ikke er 
bare sådan lige, når vi i triaden skal samarbejde 
og ønsker at fremstå som et vi. Fem forskellige 
kulturer og deres værdier skal plantes om og finde 
frem til et fælles fundament. Og det har klart 
været en øjenåbner for os at få viden om, hvad 
der skal til, for at det kan lykkes. Jeg må virkelig 
rose SPARK-konsulenten. Det har været en lærerig 
proces. SPARK har støttet os, så vi i dag fremstår 
mere som en enhed – og ja, jeg kan varmt anbe-
fale andre at bruge den her mulighed.  n

På hver deres arbejdsplads 
har Marianne Ulsøe og 
Charline Amdisen Bossen 
som henholdsvis AMR og 
leder haft god glæde af et 
SPARK-forløb, der har givet 
det psykiske arbejdsmiljø 
et løft og har givet arbejds-
pladserne viden om, hvad 
det kræver at få forandrin-
ger til at lykkes.

Et SPARK i den 
rigtige retning
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Vi har fået konkrete redskaber

Med en proces forankret i MED har vi 
fået et fælles sprog til at håndtere for-
andringer, fortæller Charline Amdisen 
Bossen, socialpædagog og leder af 
Socialpsykiatrisk Center ABS i Brørup, 
Vejen Kommune

Fortalt til Jens Nielsen, jni@sl.dk
Foto: Ole Joern / Red Star

Jeg og vores arbejdsmiljørepræsentant ople-
vede, at vi stod over for store forandringer på 
§ 85-området med baggrund i henholdsvis 

effektiviseringer og en nytænkning af § 85-støtten, 
så vi ville være bedst muligt klædt på til at arbejde 
med det psykiske arbejdsmiljø i den proces. Jeg 
startede som leder i september 2015, og da jeg så 
muligheden for et SPARK-forløb, tænkte jeg, at 
‘det må da lige være noget for os’. Vi fik sendt en 
ansøgningen af sted og blev kontaktet med det 
samme af en SPARK-konsulent, som telefoninter-

viewede både AMR og mig. Og de syntes, vi havde 
lavet et spændende oplæg, så vi fik et forløb.

Selve forløbet var forankret i MED-udvalget og 
TRIO’en og bestod af fire konsulentbesøg, hvor vi 
så selv arbejdede videre imellem besøgene. 

Vi startede med et opstartsmøde, hvor vi 
opsatte nogle målsætninger, og talte om ben-
spænd og om historikken på vores arbejdsplads i 
forhold til forandringerne, vi stod over for – og det 
arbejdede vi så videre med i MED-sammenhæng. 
Det andet besøg var et oplæg I MED-udvalget om 
modstand mod forandringer og vi blev præsente-
ret for nogle af redskaber, som findes i regi af BAR, 
og som vi senere brugte på den årlige arbejdsmil-
jødag, som vi har indført hos os.

Jeg synes, at det er meget oplagt og givtigt, at 
processen var forankret i MED – det har givet os 
et fælles sprog og nogle fælles redskaber, og det 
betød også, at hele MED var med til at planlægge 
arbejdsmiljødagen. Og det gjorde, at der var et 
bredere ejerskab til processen på dagen. 

På selve dagen brugte vi fx det redskab, der 
hedder omvendt brainstorm, hvor der blev skabt 
rum til, at vi kunne om alt det, der skaber et 
dårligt arbejdsmiljø – hvor der virkelig var plads 
til at sætte ord på alt det, der skal til for at skabe 
en rigtig lortearbejdsplads. Jeg tænker, at der skal 
være rum til, at man skal kunne sige ‘øv’ til udsig-
ten til forandringer, for sådan er der nogle, der har 
det. Andre jubler jo ved enhver udsigt til foran-
dring – og de kan også være lidt anstrengende. Det 
handler om som arbejdsplads at finde en balance.

Og da vi så på dagen vendte det om og be-
gyndte at sætte ord på, hvad der så skulle til for at 
skabe et godt arbejdsmiljø, så var alle medarbej-
dere meget på og meget konkrete i deres bud, og 
dagen endte med, at vi havde lavet nogle konkrete 
handlingstiltag og fået udpeget fem værdiord, 
som vi vil have skal gælde for vores arbejdsplads. 
Det synes jeg er ret godt klaret på én dag.

SPARK-forløbet blev afsluttet med, at vi eva-
luerede og samlede op – men også med at vi fik 
lavet en handlingsplan for, hvordan vi arbejdede 
videre. For sådan er det jo – vi startede med at 
formulere ét problem, men i løbet af processen 
er vi blevet opmærksomme på andre områder, vi 
kan arbejde med.

Og det har vi fået gode redskaber til, synes jeg, 
og vi har fået en måde at tale om det psykiske 
arbejdsmiljø på, så på den måde har processen 
været rigtig god – også fremadrettet.  n
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Ja, vi skal have mere i løn
Løn er altid det vigtigste til en over-
enskomstforhandling, og socialpæ-
dagogers løn er ikke høj nok, mener 
Socialpædagogernes formand Benny 
Andersen, der ved forhandlingsbordet 
ud over lønstigninger især vil pege på 
ligeløn og værdien af en uddannelse

Af Marie Dissing Sandahl, mds@sl.dk

Mere i løn til socialpædagoger og mest til 
dem, der har taget en uddannelse. Det 
er den lønudvikling, som Socialpædago-

gernes formand Benny Andersen gerne ser som 
resultat af overenskomstforhandlingerne i 2018.

Er du som formand tilfreds, når du kigger tilbage 
på lønudviklingen for socialpædagoger de seneste 
knap 10 år, hvor du også har forhandlet overens-
komsterne?
– Ja, jeg må sige, at jeg synes, at vi kan være til-
fredse. I den samfundsøkonomiske situation, som 
aftalerne er forhandlet i, så må man sige, at det 
er lykkedes at sikre reallønnen alle år på nær ét, 
selvom de seneste ti år har været præget af økono-
misk krise og generel økonomisk tilbageholden-
hed. Og målet ved den kommende overenskomst-
forhandling er også at sikre reallønnen.

Får socialpædagoger nok i løn?
– Det synes jeg ikke. Lønnen afspejler ikke det 
store ansvar, socialpædagoger har og tager hver 
dag, og den vigtige indsats, de gør for de svageste 
borgere. De har taget en lang uddannelse, og det 
skal selvfølgelig honoreres. Og der er den åben-
lyse urimelighed i, at socialpædagogik er et typisk 
kvindefag og derfor er lavere økonomisk værdisat 
end de job, som en tilsvarende uddannelse fører 
til i et typisk mandefag. Men der er også realite-
terne, for en overenskomstforhandling handler 
også om, at hvis vi skal have mere, så er der nogle 
andre, der skal have mindre. Og det er desværre 

Lønnen er altid det vigtigste uanset, hvordan man vender og drejer det. Det er 
valutaen til forhandlingerne

Benny Andersen, formand, Socialpædagogerne

ikke lige så nemt at blive enige om, hvem der skal 
have mindre, som hvem der skal have mere.

Hvilke pejlemærker skal Socialpædagogerne gå til 
forhandlingerne med, hvis det stod til dig?
– Der er tre ting. For det første skal vi se på, hvor 
mange penge vi skal bruge på at sikre reallønnen 
til alle offentligt ansatte, som er den del af over-
enskomsten, som Socialpædagogerne forhand-
ler sammen med de andre organisationer, og hvor 
stor en del, der skal gå til andre tiltag. For det 
andet skal de kommende aftaler om løn afspejle, 
at det skal kunne betale sig at tage en uddannelse, 
og derfor skal socialpædagoger selvfølgelig have 
mere i løn end medarbejdere med kortere uddan-
nelser. Jeg køber ikke argumentet om, at det skulle 
være usolidarisk, for socialpædagoger har brugt 
tid og kræfter på at dygtiggøre sig, og det skal selv-
følgelig kunne betale sig, når man får et job. Det 
mener jeg er retfærdigt. For det tredje skal vi kigge 
på lønnen til socialpædagogiske ledere. Vi ser en 
udvikling med færre ledere, der får mere og mere 
ansvar, og det tager lønnen ikke højde for i dag.

Er løn det vigtigste til en overenskomst? Hvor meget 
mener du, det skal fylde ved forhandlingerne – ar-
bejdsmiljø og efteruddannelse er jo også vigtigt?
– Lønnen er altid det vigtigste uanset, hvordan man 
vender og drejer det. Det er valutaen til forhandlin-
gerne og noget af det første, man får på plads. 

Hvad med ligelønnen? Er den dit smertensbarn?
– Ja lidt. Ligeløn handler også om, at det skal 
kunne betale sig at tage en uddannelse – også 
inden for de typiske kvindefag som socialpæda-
gogik. Som Lønkommissionen tydeliggjorde, så 
er værdien fastsat lavere i de fag, som har med 
omsorg og mennesker at gøre, mens værdien er 
højere for de fag, der har med teknik og møtrik-
ker at gøre. Og det er et problem, som skal løses, 
men det er spørgsmålet, om hele løsningen kan 
findes ved overenskomstforhandlingerne. Jeg 
mener også, at politikerne skal sætte handling bag 
ordene og afsætte nogle penge til en ligelønspulje, 
der kan udligne forskellen.  n

Der er også en række andre 
emner i spil til overens-
komstforhandlingerne. Det 
gælder fx:
• Efteruddannelse
• Ligeløn
• TR-rettigheder 
• Pension
• Arbejdstid
• Lokalløn 
• Efteruddannelse til 

ledere
Se en uddybning af emner-
ne på www.sl.dk/OK2018

Andre OK-emner
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Det er blevet markant sværere at få 
anerkendt arbejdsskader – og mange 
afslag baseres bl.a. på, at man som 
fx socialpædagog forventes at være 
robust nok til at håndtere selv vold-
somme episoder. Tendensen er be-
kymrende, mener Socialpædagogerne

Af Tina Løvbom Petersen, tln@sl.dk

Det er ikke kun i stillingsopslag, at der er 
efterspørgsel på robuste medarbejdere. 
Også i sagsbehandlingen af arbejdsskader 

har robusthedsbegrebet sneget sig ind. Et stigende 
antal arbejdsulykker bliver nemlig ikke anerkendt 

Kun hver anden får medhold

som arbejdsskader i Arbejdsmarkedets Erhvervs-
sikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen, red.) med 
bl.a. den begrundelse, at ‘skadelidte som fagper-
son har et beredskab i kraft af sin uddannelse og 
erfaring til at håndtere hændelsen/påvirkningen’.

Sagt med andre ord gives der ofte afslag på at 
anerkende arbejdsskader ud fra en vurdering af, at 
man som medarbejder skønnes at være rustet til 
at håndtere selv voldsomme hændelser som vold 
og trusler. En udvikling der vækker bekymring i 
Socialpædagogerne.

– Vi ser det lidt som en anden måde at sige 
robusthed på. For det, som vores medlemmer 
oplever, når de læser begrundelsen for afslaget, 
det er, at de tilsyneladende burde være robuste 
nok til at håndtere de ofte voldsomme episoder, 
de udsættes for på jobbet. Samtidig ser vi også en 
udvikling i retning af, at man som medarbejder 
forventes at acceptere ting, der i vores øjne går 
langt over grænsen for, hvad man skal acceptere 
på sit arbejde, siger Eva Schramm, der er arbejds-
skadekonsulent i Socialpædagogerne.

I forbundets arbejdsskadeteam oplever de 
tydeligt, at det er blevet markant sværere at få 
anerkendt en arbejdsskade i dag i forhold til for 
fem år siden.

– Vi har adskillige medlemmer, som i jobbet 
har været udsat for nogle ret voldsomme episoder 
som fx slag, skub eller spark. Men praksis er helt 
klart, at hvis arbejdsskadesystemet vurderer, at 
der ikke er varige følger af arbejdsulykken, så 
bliver den ikke anerkendt, siger Eva Schramm.

Fortolkning af dom for restriktiv
Af den seneste arbejdsskadestatistik fra Arbejds-
markedets Erhvervssikring fremgår det, at kun 
knap hver anden anmeldte arbejdsulykke bliver 
anerkendt som en arbejdsskade. I 2013 blev mere 
end tre ud af fire arbejdsulykker anerkendt – men 
i dag ryger mange sager under en såkaldt bagatel-
grænse, som Ankestyrelsen indførte i 2013 på bag-
grund af en Højesteretsdom (se boks).

I dag opererer man derfor med en nedre 
grænse for, hvornår en personskade har et om-

I november 2013 afsagde Højesteret en dom vedrørende den nedre grænse for, 
hvornår der er tale om en personskade – og dermed en ulykke i arbejdsskade-
lovens forstand. Sagen handlede om en kvindelig lærer, som foretog en forkert 
bevægelse og fik en knæk i ryggen, da hun forsøgte at undgå et sammenstød 
med en dreng, som kom løbende i fuld fart imod hende. Hun var sygemeldt og 
siden på nedsat tid i en periode efter episoden. Men Højesteret vurderede, at 
hun ikke havde pådraget sig en arbejdsskade, fordi hun allerede forud for hæn-
delsen havde haft tendens til hold i ryggen og rygsmerter.

På baggrund af dommen har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ændret praksis. 
Så selvom man kommer til skade på arbejdet, er det ikke sikkert, at skaden kan 
anerkendes som en arbejdsulykke. Hvis en ulykke på arbejdet medfører min-
dre, forbigående skader, kan ulykken kun anerkendes som arbejdsskade, hvis 
følgerne kræver behandling for at forsvinde eller mindskes. Hvis skaden uanset 
behandling vil gå over af sig selv, vil skaden ikke længere kunne anerkendes. 
Og forbigående forværring i en allerede svækket legemsdel, der ikke kræver be-
handling, men går over af sig selv, vil ikke kunne anerkendes som arbejdsskade.

Højesteretsafgørelse ændrede sagsbehandlingen

ARBEJDSSKADER
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Vi har adskillige medlemmer, som i jobbet har været udsat for nogle ret 
voldsomme episoder som fx slag, skub eller spark. Men praksis er helt klart, at hvis 

arbejdsskadesystemet vurderer, at der ikke er varige følger af arbejdsulykken, så 
bliver den ikke anerkendt

Eva Schramm, arbejdsskadekonsulent, Socialpædagogerne

fang, som kan betyde, at den kan anerkendes som 
en arbejdsskade.  

– Vi mener, at rækkevidden af den dom er 
blevet væsentligt overfortolket og finder ganske 
enkelt ikke, at der er belæg for så restriktiv en 
fortolkning. Derfor forsøger vi nu at få behandlet 
flest muligt relevante sager ved domstolene for at 
få tilsidesat den her fortolkning. For rigtig mange 
af de tilskadekomster, vi møder, vil vi på ingen 
måde karakterisere som ulykker, der burde falde 
for en bagatelgrænse, siger Søren Kjær Jensen, 
advokat og partner, Elmer Advokater.

Den ændrede praksis betyder, at hvor Arbejds-
markedets Erhvervssikring tidligere anerkendte 
en skade, hvor fx en socialpædagog blev slået eller 
sparket af en borger – også selvom skaden ikke 
gav varige men – så afvises den type sager typisk i 
dag, idet det anskues som bagatelagtige skader og 
forbigående smerter, der vil gå over af sig selv.

– Det springende punkt er, at man i dag tager 
afsæt i, hvorvidt en konkret belastning er egnet 
til at skade en sund og rask krop. Så hvis man 
fx får et vrid i ryggen eller en anden form for 
skade i forbindelse med sit arbejde, så spiller det 
ind på afgørelsen, hvorvidt man fx tidligere har 
haft ondt i ryggen eller har et eller andet med i 
bagagen. Så rigtig mange sager falder på, at det 
skønnes, at generne vil gå væk af sig selv og i 
øvrigt svarer til de gener, man havde før, forklarer 
Søren Kjær Jensen.

Vold og trusler negligeres
Når det handler om Socialpædagogernes med-
lemmer, er det ofte vold og trusler, de udsættes 
for. Og her spiller bagatelgrænsen også en uheldig 
rolle, vurderer Søren Kjær Jensen.

– Hvis du fx bliver slået af en borger, men du 
ikke skønnes at være i fare for dit liv, så anerken-
des det ikke som en arbejdsskade – og det selvom 
der sagtens kan være tale om voldsomme belast-
ninger og psykisk chok. Samtidig er det problema-
tisk, at man i arbejdsskadesystemet kun anskuer 
det ud fra den enkelte belastning, dvs. fx det 
konkrete slag, skub eller spark. For hvis man som 

Så mange arbejdsulykker bliver anerkendt

Kilde: Arbejdsskadestatistik 2016, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
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medarbejder har været udsat for knubs, småtæv 
og verbale trusler over lang tid, kan en forholdsvis 
lille belastning jo godt være det, der får personen 
til at knække sammen. Men det indgår ikke i 
vurderingen, siger han.

Både Søren Kjær Jensen og Eva Schramm 
oplever, at det for mange slet ikke handler om 
erstatning i kroner og øre – men derimod om at få 
anerkendt, at man er omfattet af loven, også når 
man kommer til skade på sit arbejde.

– Vores medlemmer har simpelthen så svært 
ved at forstå, at når de udsættes for en arbejds-
ulykke, mens de passer deres job, at det så ikke 
anerkendes. Uanset om det handler om vold og 
trusler eller om et fald eller et forkert løft, så ople-
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En socialpædagog blev overfaldet af 
to drenge med slag, spark, råb og bid. 
Drengene truede med en spids genstand, 
kastede med store sten og råbte, at de 
ville dræbe vedkommende. Umiddel-
bart efter episoden fik medarbejderen 
symptomer i form af angst. Ulykken blev 
ikke anerkendt, fordi hændelsen ikke var 
egnet til at udløse en varig psykisk skade 
og ikke var exceptionelt truende eller 
katastrofelignende. 

En socialpædagog sad i en sofa, da en 
beboer kom gående og pludseligt kastede 
sig over medarbejderen, ramte vedkom-
mende i hovedet og gled ned af højre 
side af halsen/nakken. Efterfølgende 
havde medarbejderne gener i nakken – 
og oplevede også psykiske gener, som 

dog først viste sig efter nogle måneder. 
Ulykken blev ikke anerkendt – dels 
fordi medarbejderen tidligere havde haft 
gener i nakken, og dels fordi det ikke var 
sandsynliggjort, at de psykiske gener var 
opstået som en følge af hændelsen. 

En socialpædagog skulle hjælpe en 
borger med toiletbesøg. Borgeren mi-
stede balancen, og medarbejderen fik et 
vrid i ben/hofte og havde efterfølgende 
konstante smerter. Ulykken blev ikke 
anerkendt, fordi medarbejderen tidligere 
havde haft smerter i sin hofte.

En socialpædagog sad i en sofa med en 
beboer, som netop havde fået at vide, at 
han skulle flytte. Beboeren blev aggressiv 
og slog medarbejderen på højre side af 

hovedet med et knytnæveslag. Medar-
bejderen havde efterfølgende smerter og 
nedsat bevægelighed i nakken. Ulykken 
blev ikke anerkendt med begrundelsen, 
at hændelsen ikke er egnet til at medføre 
en forstuvning af nakken med vedvarende 
smerter.

En socialpædagog blev truet af en mand-
lig borger, som var opfarende, stod med 
løftede arme og råbte ‘jeg slår’. Medar-
bejderen hoppede hurtigt tilbage og løb 
baglæns, beskadigede sin læg og anklen 
– og blev behandlet med fysioterapi og 
krykke. Ulykken blev ikke anerkendt med 
begrundelsen, at fibersprængningen ville 
hele uanset behandling – og at der ikke 
er årsagssammenhæng mellem hændel-
sen og generne i hælen.

Eksempler på afslag

ver de jo, at de kommer til skade på jobbet – og at 
det har nogle ofte alvorlige konsekvenser for dem. 
Men når arbejdsskadesystemet så bare betragter 
det som en bagatel – noget der bare går over af 
sig selv, ja så føler mange sig krænket på deres 
retsfølelse, siger Eva Schramm.

Devaluerer vores arbejde
Også næstformand i Socialpædagogerne Marie 
Sonne er bekymret over udviklingen på arbejds-
skadeområdet. For rigtig mange medlemmer 
rammes nu af, at det er blevet markant svæ-
rere at få anerkendt en arbejdsulykke som en 
arbejdsskade.

– Det med at sætte en generel bagatelgrænse 
for, hvornår en arbejdsskade er alvorlig nok til at 
blive anerkendt, det er på ingen måde rimeligt. Og 
hele tanken om, at man forventes at være robust 

nok til at kunne klare selv de værste episoder, 
det anerkender vi simpelthen ikke, siger hun og 
tilføjer, at det er en bekymrende vej at gå, hvis 
det ligger i kortene, at man som fx socialpædagog 
forventes at være rustet til at kunne håndtere selv 
voldsomme ting i sit job.

– Vi ved jo godt, at vi aldrig helt kan eliminere 
arbejdsulykker på socialpædagogiske arbejds-
pladser, og vi anerkender bestemt også, at man 
med høj faglighed og de rette kompetencer kan 
forebygge rigtig mange ting som fx vold, trusler, 
konflikter og udadreagerende adfærd. Men hvis 
rammerne, arbejdsmiljøet og arbejdsvilkårene 
for at udføre socialpædagogisk arbejde ikke er i 
orden, så kan man jo være nok så veluddannet og 
robust – så vil voldsomme episoder og arbejds-
ulykker forekomme. Så jeg synes, at den her nye 
praksis er med til at devaluere vores arbejde.  n

Rigtig mange af de tilskadekomster, vi møder, vil vi på ingen måde karakterisere som 
ulykker, der burde falde for en bagatelgrænse

Søren Kjær Jensen, advokat og partner, Elmer Advokater

Hvis rammerne, arbejdsmiljøet og arbejdsvilkårene for at udføre socialpædagogisk 
arbejde ikke er i orden, så kan man jo være nok så veluddannet og robust – så vil 

voldsomme episoder og arbejdsulykker forekomme
Marie Sonne, næstformand, Socialpædagogerne
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To episoder, hvor den samme borger 
var voldsom over for Birgitte Christi-
ansen, og bl.a. satte tænderne i hen-
des pande, blev ikke anerkendt som 
arbejdsskade. Selv føler den 61-årige 
socialpædagog, at hun ikke er blevet 
taget alvorligt

Af Tina Løvbom Petersen, tln@sl.dk
Foto: Kissen Møller Hansen

’
Jeg har tidligere betragtet mig selv som et 
rimelig solidt menneske, der kan klare lidt af 
hvert. Men i det her forløb har jeg i den grad 

følt mig stemplet som en, der bare skal tage sig 
sammen. Som om, det jeg oplevede, var en lille 

bagatel, der bare følger med jobbet. Og det er en 
virkelig ubehagelig følelse.’

Sådan fortæller 61-årige Birgitte Christiansen, 
der er en af de mange socialpædagoger, som har 
fået afvist en arbejdsskadesag. Hun blev i to om-
gange overfaldet af den samme borger på et tilbud 
for mennesker med bl.a. autisme og ADHD – men 
begge sager er nu blevet afvist af Arbejdsmarke-
dets Erhvervssikring. 

I afslaget lyder begrundelsen bl.a., at ‘det ikke 
vurderes, at hændelserne har haft et omfang, der 
medfører varige psykiske gener, at påvirkningen 
ikke har indebåret en reel fare – og at Birgitte Chri-
stiansen som fagperson i kraft af sin uddannelse 
eller erfaring har haft et beredskab til at håndtere 
hændelsen’.

– Jeg føler slet ikke, at de har lyttet til hverken 
mig, min læge eller psykologen. Jeg har tyde-
ligt gjort opmærksom på de gener, jeg har haft 

ARBEJDSSKADER

Et bid i panden er en bagatel
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efterfølgende både fysisk og psykisk. Jeg har også 
henvist til de utallige hændelsesskemaer, der er 
udfyldt i forbindelse med alle de gange, jeg er ble-
vet skubbet, slået, sparket eller spyttet på – og de 
i alt 11 arbejdsskader, jeg tidligere har anmeldt på 
samme arbejdsplads, siger Birgitte Christiansen, 
som sidder tilbage med følelsen af, at hun ikke er 
blevet taget alvorligt.

– Det her handler ikke om penge og erstatning 
for mig. Det handler om, at jeg aldrig har fået 
anerkendt, at jeg blev udsat for nogle voldsomme 
fysiske overgreb, mens jeg passede mit arbejde 
– episoder, som har mærket mig både fysisk og 
psykisk.

Tandsæt i panden
Tidligere har Birgitte Christiansen arbejdet som 
kok og tjener, men hun valgte at skifte spor og 
blev i 2008 færdiguddannet som socialpædagog. 
Siden har hun bl.a. arbejdet med mennesker med 
autisme – og har som sine kolleger efterhånden 
vænnet sig til, at jobbet både kræver en god fysik 
og en stærk psyke. Både knæk og vrid i kroppen er 
en fast del af arbejdslivet, ligesom det er hverdags-
kost, at borgerne agerer voldsomt.

– Selvom man jo godt ved, at det ofte er, fordi 
de gerne vil give én et kram eller et kys, så tager de 
her borgere altså voldsomt fast. Og nogle gange 
går det galt som i mit tilfælde, fortæller Birgitte 
Christiansen.

Den 3. april sidste år blev hun overfaldet af en 
borger.

– Han kommer løbende i høj fart for at tage i 
mod mig og formentlig for at give mig et kram. 
Jeg bøjer hovedet, for at vi ikke skal støde sam-
men – og det ender med, at han hakker hele sit 
tandsæt ind i min pande. Det blødte ret vold-
somt, og jeg fik en kæmpe væskefyldt bule – og 
den dag i dag har jeg stadig et aftryk fra hans 
tænder i panden, ligesom min hud har ændret 
sig permanent.

Efter episoden døjede Birgitte Christiansen 
meget med hovedpineanfald – noget, hun aldrig 
tidligere har lidt af. Hun oplevede også, at hendes 
psoriasis slog voldsomt ud, hvilket ofte sker, når 
man er psykisk belastet. Samtidig smuldrede to af 
hendes tandkroner, og det vurderede en tandlæge 
til også at kunne være en konsekvens det hårde 
slag i ansigtet. 

Ramt i ansigtet igen
Godt fire måneder senere blev Birgitte Christian-
sen igen overfaldet af den samme mandlige bor-
ger. Episoden opstod, da borgeren efter en køretur 

insisterede på at få en øl og i den forbindelse tog 
hårdt fat om Birgitte Christiansens håndled.

– Jeg siger av og beder ham at om at stoppe, 
og så slår han ud efter mig og rammer mig under 
mit venstre øje. Jeg får ham til at falde til ro – og vi 
vælger at se en film sammen. Men senere reagerer 
han voldsomt igen og bliver meget vred.

På det tidspunkt havde Birgitte Christiansen 
valgt at arbejde med et hjemmelavet tykt bånd i 
panden for at beskytte huden og mærkerne efter 
borgerens bid tidligere på året. Hun kunne godt 
mærke, at hun var bekymret for, at nogen skulle 
ramme hendes ansigt igen.  

– Da borgeren bliver vred, hiver han beskyttel-
sen af min pande og presser mit ansigt helt fladt. 
Jeg rystede over det hele. Og kan kun sige til de 
folk, der afgør sager som min med at hentyde til, 
at det ikke er noget særligt – at så har de vist aldrig 
prøvet at blive nikket en skalle af en voksen mand 
på tæt hold.

Vendt op og ned på mit liv
I kølvandet på den seneste episode holdt Birgitte 
Christiansen lidt planlagt ferie, hvor hun bl.a. 
besøgte sin læge, fordi hun havde det rigtig skidt. 
Hun var pludselig blevet mere bange for at gå på 
arbejde.

– Min læge rådede mig til at blive sygemeldt 
med stress efter alvorlig psykisk overbelastning. 
Planen var så, at jeg skulle starte langsomt op 
igen i løbet af efteråret – og i den forbindelse 
anbefalede alle de fagfolk, jeg havde kontakt med i 
forløbet, at der blev fundet nye opgaver til mig, så 
jeg i første omgang kunne undgå for meget direkte 
borgerkontakt. Men det var desværre ikke muligt, 
så derfor endte det hele med en såkaldt uansøgt 
afsked, fortæller hun.

I dag er Birgitte Christiansen i den allersidste 
del af opsigelsesperioden. Hun har deltaget i et 
stress-rehabiliteringskursus og håber nu på at 
komme i arbejde igen, muligvis i form af et res-
sourceforløb. 

– Jeg har været sygemeldt siden august, og 
det her forløb har da vendt op og ned på mit liv. 
Noget af det, der virkelig påvirker mig, er, at jeg 
aldrig har følt, at jeg blev taget alvorligt. Det har 
givet mig et kæmpe knæk rent psykisk. Og jeg 
kan ikke lade være med at tænke på, at jeg jo 
bare passede mit arbejde – men det betaler jeg 
desværre en høj pris for i dag.

Birgitte Christiansens læge har nu besluttet at 
anmelde sagen som en arbejdsrelateret lidelse, og 
Birgitte Christiansen er derfor henvist til Arbejds-
medicinsk Klinik i Herning.  n

Det her handler ikke om penge og erstatning for mig. Det handler om, at jeg aldrig 
har fået anerkendt, at jeg blev udsat for nogle voldsomme fysiske overgreb, mens jeg 

passede mit arbejde – episoder, som har mærket mig både fysisk og psykisk
Birgitte Christiansen, socialpædagog
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De lokale ledere og TR’er 
samarbejder om at løse 
problemer og er ikke 
hinandens modparter, 
viser ny fælles rapport 
fra KL og flere fagfor-
bund. Og de centrale 
parter burde lære af de 
lokale, mener forhand-
lingskonsulent Søren 
Viemose

Af Marie Dissing Sandahl, mds@sl.dk

MED-systemet virker – og 
tillidsrepræsentanter 
og ledere arbejder rigtig 

godt sammen om at skabe gode 
muligheder for borgerne og et 
godt arbejdsmiljø for medarbej-
derne. Det viser en ny kortlæg-
ning af MED-systemet.

Parterne aftalte ved OK 2015, 
at de skulle kigge MED-systemet 
i kommunerne efter i sømmene 
og undersøge, om det system, 
som de centrale parter er 
ansvarlige for, virker efter hen-
sigten. Repræsentanter for KL’s 
forhandlingsafdeling og repræ-
sentanter for flere fagforbund 
i Forhandlingsfællesskabet, 
herunder Socialpædagogerne, 
besøgte flere kommuner og 
arbejdspladser, hvor de lyttede 
og indsamlede materiale til det, 
som nu er udkommet som en 
rapport eller såkaldte ‘fælles 
billeder’ af MED-systemet. 

Til at lede processen havde 
parterne Søren Viemose, konsu-
lent med speciale i forhandling 

SAMARBEJDE

MED-systemet er en stor succes

og mægling, som her udlægger 
resultaterne.

Hvad viser de fælles billeder?
– MED-systemet virker, og det 
virker rigtig godt. Og det var 
overraskende for alle, hvor godt 
det virker – både organisatio-
nerne og KL blev glædeligt over-
raskede. Der dannede sig flere 
billeder af MED-systemet. Det 
allertydeligste generelle billede 
er, at grundantagelsen om, at 
man er hinandens modparter, 
stort set er væk på lokalt niveau 
– og er afløst af en antagelse om, 
at man er to parter, der prøver 
at sørge for, at en arbejdsplads 
lykkes bedst muligt. Det er det 
fælles projekt. Men billederne 
viser også, at ledelsen på rigtig 
mange arbejdspladser i allerhø-
jeste grad værdsætter den hjælp 
og assistance, de får fra dygtige 
TR’er til at få tingene til at køre. 
Det er ikke det samme, som at 
det ikke er krævende at være TR, 
og at der kan være udfordringer, 
men generelt er der stor respekt 
for dem.

Hvordan ser det ud på den en-
kelte arbejdsplads?
– Relationerne mellem TR og 
leder er afgørende. At de har 
en god relation, er vi stødt på 
igen og igen på vores mange 
besøg, og den relation betyder 
alt for arbejdspladsen. Spørgs-
målet er så, hvad der er årsag 
og virkning, for langt det meste 
samarbejde mellem leder og 
TR foregår i et uformelt rum. 
Selvfølgelig er der de formelle 
møder i MED-systemet om løn-
regulering osv., men i dagligda-

gen ordner man problemer og 
stort og småt over en kop kaffe 
om morgenen, når problemet 
opstår – og når løsningen teg-
ner sig, så griber man den. Det 
betyder, at relationen bliver vig-
tig, for man har mest lyst til at 
drikke kaffe og ordne proble-
merne med nogen, man har en 
god relation til. Og her kan man 
spørge, om det var hønen eller 
ægget, der kom først. Løser man 
problemerne, fordi man har 
en god relation, eller får man 
en god relation gennem fælles 
problemløsning?

Er det billedet alle steder?
– Selvfølgelig er der steder, hvor 
man ikke er nået dertil endnu, 
og det beror meget på, hvordan 
relationerne eller tilgangen til 
samarbejdet er. For ti år siden 
var tilgangen mere, at antage, at 
den ene part var ude på, at den 
anden ikke skal have det godt – 
og den tilgang giver ikke mening 
mange steder i dag, fordi begge 
sider har opdaget, de er hinan-
dens hjælpere. Lederne synes, at 
det er vigtigt at få arbejdsplad-
sen til at levere nogle gode ydel-
ser, og TR vil gerne sørge for, at 
kollegerne har et godt arbejds-
miljø, så de kan levere nogle 
gode ydelser.

Hvordan adskiller det sig fra 
 tidligere?
– Jeg vil ikke sige, at man tidli-
gere gjorde noget forkert, men 
tilgangen og præmisserne var 
bare nogle andre. Man antog, 
at lederne optrådte forbe-
holdent over for medarbej-
derne, og at TR’erne ikke ville 

dele den viden, de havde, med 
lederne, eller optræde gene-
røse på nogen måde. Derfor fik 
TR en rolle som forbeholden og 
kritisk – først og fremmest kri-
tisk over for ledelsen. Og er det 
tilgangen, så finder man altid 
noget at være kritisk over for. 
Og så bliver det uinteressant for 
ledelsen at snakke med TR’en. 
Men der er sket et skifte væk fra 
den indstilling på rigtig mange 
arbejdspladser.

Hvad kan de fælles billeder 
 bruges til?
– For det første kan vi konsta-
tere, at MED-systemet virker 
rigtig godt. Og at der gøres et 
stort stykke arbejde lokalt. Men 
de centrale parter – altså KL 
og fagforeninger og forbund 
– kan også se, at de også kan 
arbejde på den måde. Det er et 
paradoks, at man på det lokale 
område i den grad samarbejder 
om fælles løsninger, og at man 
ikke gør det på centralt niveau. 
Når de centrale parter skal 
støtte de lokale parter, så kan 
de jo starte med at acceptere 
de lokale parters værdier. Hvis 
en arbejdsplads skal fungere, 
så skal problemerne løses, når 
de opstår. Det vil sige med det 
samme og ikke om en måned. 
Og der er ingen grund til, at 
de centrale parter ofte bruger 
halvanden måned på at lave en 
aftale, der fx skal løse en kon-
flikt på lokalt plan. De kunne 
jo sådan set stille sig til rådig-
hed dagen efter og overraske de 
lokale parter ved at være hur-
tige og tage udgangspunkt i de 
lokale parters værdier.  n

Det er et paradoks, at man på det lokale område i den grad samarbejder om fælles 
løsninger, og at man ikke gør det på centralt niveau. Når de centrale parter skal 

støtte de lokale parter, så kan de jo starte med at acceptere de lokale parters værdier
Søren Viemose, forhandlingskonsulent
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Tv-dokumentaren ‘Mors lille dreng – 
på egne ben’ er et vigtigt opråb om, at 
der skal fokuseres mere på plejebørns 
overgang til voksenlivet. Det mener 
Socialpædagogernes næstformand 
Verne Pedersen

Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dk
Foto: Dokumentarkompagniet / TV2

Der findes ikke én fast opskrift på, hvordan 
et plejebarn bedst kommer ind i voksenli-
vet – det afhænger altid af det enkelte barn. 

Men på det overordnede plan er der nogle fælles-
træk for den gode overgang: Langsigtet, rettidig 
planlægning, inddragelse af alle relevante aktører 
– herunder biologisk familie og netværk – og faglig 
opbakning til familieplejerne. 

Sådan lyder budskabet fra Socialpædagoger-
nes næstformand Verne Pedersen, der mener, at 
TV2-dokumentaren ‘Mors lille dreng – på egne ben’, 
skal give anledning til at sætte spot på, hvordan 
plejebørn bedst støttes i overgangen til voksenlivet. 

– Og det skal tages alvorligt. Når det kan gå så 
galt for Jørn, der havde et helt tv-hold i ryggen, 
tør jeg slet ikke tænke på, hvor galt det kan gå for 
andre, siger hun.

Overladt til sig selv
Dokumentaren viser, hvordan det går ned ad bakke 
for Jørn i de sidste teenageår. Med diagnoserne 
ADHD, autisme og alvorlige personlighedsforstyr-
relser skal Jørn have massiv støtte i voksenlivet. 
Men da han fyldte 18, blev der ikke sikret en god og 
glidende overgang fra livet i plejefamilien til livet på 
et botilbud. I stedet blev Jørn i alt for høj grad over-
ladt til sig selv og et stigende misbrug.

– I Jørns tilfælde er det tydeligt, at der skulle 
have været fokus på at finde det rette tilbud til 
ham og på at opbygge relationer til socialpæda-
gogerne på tilbuddet, inden han flyttede ind. Det 
vigtige er ikke at komme med én fast opskrift på 
den gode overgang – det vigtige er at have fokus 
på de gode overgange, for den enkelte proces skal 
altid være tilpasset det enkelte unge menneske og 
hendes eller hans behov, siger Verne Pedersen. 

Netop for at sikre det rigtige tilbud til den 
enkelte mener hun, at det er uhyre vigtigt, at såvel 
plejefamilie, som barnet, de biologiske forældre 
og alle andre relevante aktører inddrages i beslut-
ningen om, hvad der skal ske, når barnet fylder 
18 år. Men en ny undersøgelse fra Socialpædago-
gerne viser, at det langt fra altid er tilfældet.

Inddrages for lidt
353 familieplejere, som alle har haft et plejebarn, 
der fyldte 18 år under anbringelsen, har svaret på 
spørgsmål om inddragelse – og 31 pct. svarer, at 
de er uenige eller meget uenige i, at barnet blev 
inddraget tilstrækkeligt.

39 pct. mener, at de som familieplejere selv 
blev inddraget for lidt, og 43 pct. vurderer, at 
andre aktører som fx skole og børnepsykiatri blev 
inddraget for lidt. 

Når det gælder de biologiske forældre, vurderer 
39 pct. af familieplejerne, at også de blev inddra-
get for lidt.

– Så det halter virkelig med inddragelsen, og 
det er skræmmende, når man tænker på, hvor 
vigtigt det er for at kunne give det rette tilbud og 
sikre en god proces, siger Verne Pedersen. 

Undersøgelsen viser da også, at mere end hver 
tredje familieplejer (37 pct.) svarer, at de i ringe 
eller meget ringe grad oplevede, at barnet modtog 
et passende tilbud, da det fyldte 18 år. 

Løbende opkvalificering
Hvis flere skal have det rette tilbud, mener Verne 
Pedersen, at den gode overgang fra barn til voksen 
skal planlægges i god tid, ligesom familieplejerne 
løbende skal klædes på til bedst muligt at forbe-
rede den unge på voksenlivet. 

– Der kan opstå nogle nye problemstillinger, 
når barnet fx bliver teenager, og det skal fami-
lieplejerne rustes til gennem fx supervision, god 
og regelmæssig kontakt til familieplejekonsulen-
terne, efteruddannelse og deltagelse i netværk, 
hvor de kan sparre med hinanden, siger hun. 

Socialpædagogerne har tidligere foreslået, at 
der skal opbygges ressourcecentre på fx døgnin-
stitutioner, hvor man kan samle kompetencerne 
til bedst muligt at understøtte familieplejerne, 
og Verne Pedersen mener også, at sådanne 
ressourcecentre kan medvirke til at skabe bedre 
overgange.  n

ANBRAGTE

Når det kan gå så 
galt for Jørn, der 
havde et helt tv-

hold i ryggen, tør 
jeg slet ikke tænke 

på, hvor galt det 
kan gå for andre

Verne Pedersen, 
næstformand, 

Socialpædagogerne

Sæt spot på overgangen til voksenlivet

Dokumentarprogrammerne 
om Jørn og hans plejefa-
milie har både vakt debat 
og berørt seerne. Det var 
også tilfældet, da det tredje 
program blev sendt i midten 
af maj. Socialpædagogen 
dækkede programmet og 
reaktionerne i dagene om-
kring udsendelsen – her får 
du den samlede dækning.

Mors lille dreng
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ANBRAGTE

Det kunne være gået langt bedre for 
Jørn fra ‘Mors lille dreng – på egne 
ben’. Men kommunen forsømte at 
støtte os som plejefamilie, siger hans 
plejemor Lilli Bach

Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dk
Foto: Runa Adriane Larsen

’
Det var mega-hårdt at se, at Jørn gik til 
grunde uden at nogen gjorde noget. Vi var 
helt tyndslidte. Og vi manglede nogen at dele 

ansvaret med’. Sådan fortæller den tidligere fami-
lieplejer Lilli Bach, der har været plejemor for Jørn 
fra TV2-dokumentaren ‘Er du mors lille dreng?’.

Jørn blev landskendt i 1998, fordi han som 
baby blev fulgt af et kamerahold, der viste, 
hvordan hans forældre ikke magtede at tage sig 
af ham – og hvordan han til sidst blev anbragt i 
familiepleje hos Lilli og hendes mand Uffe.

Senere viste det sig, at Jørn både havde diagno-
serne ADHD, autisme og alvorlige personligheds-
forstyrrelser, og nu – knap 20 år efter – har TV2 
fulgt op og stillet spørgsmålet:

Får Jørn den hjælp, et anbragt og handicappet 
barn har brug for, når det skal til at være voksen?

Nej, mener Lilli Bach.
– Til sidst så vi en dreng, der kom hjem og 

lignede noget, katten havde slæbt ind. Han levede 
et kummerligt liv, siger hun. 

Manglende relationer
Ifølge tv-dokumentaren havde såvel plejefami-
lie som psykologer og socialpædagoger i flere år 
gjort opmærksom på, at der skulle stå et skærmet 
tilbud klar til Jørn, når han blev 18 år – men det 
gjorde der ikke. 

I stedet blev han i første omgang boende hos 
plejefamilien, selvom de ikke var rustet til at tage 

sig af en ung handicappet mand med et begyn-
dende misbrug, og da han efter en omtumlet tid 
endelig fik plads på et botilbud, matchede det slet 
ikke hans behov.

– Fra kommunens side var det dårligt forbe-
redt. Socialpædagogerne på botilbuddet havde 
ikke fået bygget relationer op til Jørn, inden han 
flyttede ind, og når de kom og bankede på hans 
dør for at tilbyde deres hjælp, sagde han nej, så de 
gik igen. Men pusheren ville han gerne lukke ind, 
fortæller Lilli Bach. 

I dokumentaren hører man, hvordan Jørns 
misbrug er vokset, og hvordan han har gældsat 
sig hos pushere og er blevet truet og presset. Til 
sidst tog plejeforældrene affære. De fik et møde 
med Aarhus’ rådmand for bl.a. sociale forhold, og 
så blev Jørns plejefar, Uffe Andersen, i en periode 
ansat til at hjælpe Jørn ud af kriminalitet og 
misbrug. De tog til Norge på afvænning, og da de 
kom hjem, fik Jørn en plads på et nyt botilbud på 
Sjælland, hvor der er mere massiv støtte. 

– I Jørns tilfælde håber jeg, at det nu kommer 
til at gå godt. Men det kan ikke være rigtigt, at 
man skal have et dokumentarfilmhold til at holde 
ude på parkeringspladsen for at få den nødven-
dige hjælp, siger Lilli Bach. 

Forpligtelse til at deltage
Hun har valgt at deltage i dokumentaren, fordi 
hun håber, at det vil kaste lys over de problemer, 
der opstår, når anbragte og handicappede børn 
fylder 18 år. 

– Den første dokumentar, ‘Er du mors lille 
dreng?’, fik enormt stor opmærksomhed – også på 
længere sigt, for den bliver bl.a. vist til studerende 
på pædagoguddannelsen og andre uddannelses-
steder. Og jeg tænker, at vi har en forpligtelse til 
at stå frem nu, fordi der er mulighed for, at ‘Mors 
lille dreng – på egne ben’ også kan skabe opmærk-
somhed, og at den måske kan være med til ændre 
nogle ting, så der bliver en bedre overgang, når 
anbragte børn med handicap fylder 18 år. 

Jørns plejeforældre føler sig svigtet

Som plejefamilie bliver man jo tildelt en opgave, der skal udføres for en kommune, 
altså for samfundet, men jeg synes, man bliver enormt meget overladt til sig selv

Lilli Bach, tidligere familieplejer for bl.a. Jørn
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I forhold til Jørn mener hun, at der burde være 
sket en langsom udfasning fra plejefamilien – og 
en tilsvarende indfasning på det nye botilbud, 
sådan at Jørn fx først var kommet i aflastning på 
det botilbud, han senere skulle flytte ind i, og der 
derved kunne være opbygget nogle bedre relatio-
ner, inden han flyttede ind. 

Specialist i Jørn 
Lili Bach mener også, at plejefamilien burde være 
tænkt ind i en overgangsfase, så de – også formelt 
– bevarede et ansvar for Jørn.

– Jeg er ikke specialist i hverken ADHD eller 
autisme, men jeg er helt klart specialist i Jørn. Og 
de kompetencer vil jeg gerne have i centrum – i et 
samarbejde med det botilbud, der skal tage over, 
siger hun. 

Når Lili Bach ser tilbage, fortryder hun på 
ingen måde, at hun og Uffe sagde ja til at blive 
familieplejere.

– Det bedste ved at have været plejefamilie for 
Jørn er, at vi har lært ham at kende. Han er et dej-
ligt menneske, og på de gode dage kan han berige 
vores familie med sit nærvær og sin sorte humor. 
Men når det er sagt, synes jeg også, at vi er blevet 
misbrugt lidt af systemet. Som plejefamilie bliver 
man jo tildelt en opgave, der skal udføres for en 
kommune, altså for samfundet, men jeg synes, 
man bliver enormt meget overladt til sig selv. Vi 
har ikke fået den støtte, der var brug for i form af 
tilstrækkelig med supervision og pædagogiske 
redskaber.

Særligt i årene op til og efter Jørns 18 års 
fødselsdag føler Lili Bach sig svigtet.

– Jeg synes, at vi som plejefamilie arbejdede 
hårdt på at beskrive Jørn og hans behov for støtte, 
men der blev ikke handlet på det. Jeg kan ikke 
forstå, at man ikke kan sikre et ordentligt forløb, 
når plejebørn med handicap fylder 18 år. Sådan 
at der bliver en god og glidende overgang mellem 
plejefamilien og det nye tilbud, siger hun.  n

Socialpædagogen har bedt socialchefen i Aarhus Kommune, Lotte Henriksen, 
om at forholde sig til sagen om Jørn.

Har Aarhus Kommune begået fejl i sagen om Jørn?
I en sag som Jørns er der ingen nemme løsninger, men vi har igennem hele 
forløbet haft fokus på at gøre det, som vi mener, er det bedste for Jørn. Når vi 
ser på forløbet i dag, er det selvfølgelig klart for os, at der er ting, vi kunne have 
gjort bedre. Jeg lægger især vægt på, at plejefamilien ikke føler, at de er blevet 
støttet tilstrækkeligt. De har gjort en enorm indsats, som vi har været rigtig 
glade for. Forløbet giver anledning til at erkende, at den plan, der var lagt for 
Jørns overgang til bostedet, lagde for stor en opgave over på plejefamilien, og 
at vi med fordel kunne have aflastet plejefamilien tidligere i forløbet, indtil Jørn 
flyttede hjemmefra. Det er en erfaring, vi vil tage med os fremover. 
 
Er der noget, I fremover vil gøre anderledes?
Der er ting, vi som forvaltning skal gøre bedre i vores tilrettelæggelse af 
overgangen fra barn til voksen under de regler, der nu gælder. Her tænker jeg 
bl.a. på, at vi kan have mere fokus på den tidlige indsats, så vi er bedre forbe-
redte, når det 18. år kommer. Vi skal i overgangsarbejdet have mere håndholdte 
overleveringer med inddragelse af dem, der skal være med til at løfte opgaven, 
samt klarere og mere præcis forventningsafstemning og kommunikation. Med 
baggrund i de erkendelser har vi nu sat fokus på, hvordan vi generelt kan sikre 
en bedre koordinering og omstilling i overgangen fra barn til voksen – herunder 
hvordan vi sikrer en bedre kontakt og opfølgning med plejefamilier i overgangs-
fasen, så vi kan skabe en bedre og mere glidende overgang fra barn til voksen-
livet for unge mennesker som Jørn.

Aarhus Kommune svarer på kritikken
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ANBRAGTE

Anbragte unge svigtes alt for ofte på 
tærsklen til voksenlivet. Det viser ny 
spørgeundersøgelse fra Socialpæ-
dagogerne. Også Autismeforeningen 
påpeger en særlig risiko

Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dk
Foto: Colourbox

Mere end hver tredje familieplejer vurderer, 
at deres plejebarn fik et ringe – eller meget 
ringe – tilbud, da det fyldte 18 år. 

Sådan lyder konklusionen på en spørgeunder-
søgelse, som Socialpædagogerne har lavet med 
svar fra 353 familieplejere, der alle har haft et 
plejebarn, som fyldte 18 år under anbringelsen. 

Og det tal er alt for højt, vurderer Socialpæda-
gogernes formand Benny Andersen.

– Tallene viser desværre, at TV2-dokumentaren 
‘Mors lille dreng – på egne ben’ ikke beskriver et 
enkeltstående tilfælde. I dokumentaren ser vi, 
hvordan plejebarnet Jørn, der både har autisme, 
ADHD og en række alvorlige personlighedsfor-
styrrelser, bliver svigtet, da han fylder 18 år. Der 
står et ikke et relevant tilbud klar til ham, og han 
overlades i stedet i alt for høj grad til sig selv og et 
voksende misbrug. Og vores undersøgelse viser, at 
der er tale om et generelt problem ved overgangen 
til voksenlivet, siger Benny Andersen. 

Socialpædagogernes undersøgelse underbyg-
ges af ‘Undersøgelse af plejefamiliers vilkår og 
rammer’, som Socialstyrelsen (der dengang hed 
Servicestyrelsen) udgav i 2010. I den undersøgelse 
svarer halvdelen af de tidligere plejebørn, at de 
efter anbringelsens afslutning oplevede, at støtten 
fra kommunen var dårlig eller meget dårlig. 

– Og selvom selve anbringelsen har været 
vellykket, risikerer vi at tabe det hele på gulvet, 
hvis indsatsen ikke følges ordentlig til dørs, siger 
Benny Andersen. 

Han understreger, at det er meget forskelligt, 
præcis hvilket tilbud det enkelte anbragte barn har 

behov for ved overgangen til voksenlivet. I Jørns 
tilfælde spiller autismehandicappet i høj grad ind 
på behovet, og formanden for Landsforeningen 
Autisme, Heidi Pernille Thamestrup, påpeger, at 
mennesker med autisme generelt kan have store 
vanskeligheder ved overgangen til voksenlivet, og 
at dette kan være endnu vanskeligere for plejebørn. 

– For alle unge med autisme gælder det, at der 
er risiko for at blive kastebold mellem systemerne, 
fordi der mangler gode tilbud og en forståelse for 
de særlige udfordringer, der følger med autis-
mehandicappet. Og de vanskeligheder kan blive 
endnu større, hvis man også er opvokset i en 
plejefamilie, hvor plejeforældrenes ansvar formelt 
ophører, når barnet fylder 18 år. For unge voksne 
med autisme har behov for enormt meget støtte 
fra deres forældre, siger hun. 

Særligt ansvar
Heidi Pernille Thamestrup forklarer, at en god rela-
tion er meget vigtig, hvis man vil hjælpe en ung 
med autisme. For autisme er et socialt handicap, 
og uden en god relation risikerer man nemt, at den 
unge siger nej til hjælp, selvom behovet er der. 

– Hvis en støtteperson fx bare kommer på 
besøg og banker på, sker det tit, at den unge med 
autisme ikke vil lukke vedkommende ind. Og så 
går det ikke, hvis man bare tænker: Fint, nu har vi 
tilbudt støtte, og han har sagt nej, så kan vi godt gå 
igen. Der skal arbejdes med pædagogiske meto-
der, og desværre kan det i en sådan situation være 
nødvendigt, at forældre – eller tidligere plejeforæl-
dre – presser på for, at den unge alligevel får den 
relevante støtte.

Benny Andersen understreger, at samfundet 
har en særlig forpligtelse til at hjælpe anbragte 
godt ind i voksenlivet:

– Det kan ikke være rimeligt, at man som 
handicappet står endnu dårligere, fordi man også 
har været anbragt. Der må vi som samfund sikre 
et godt tilbud, hvor plejefamilien også tænkes ind 
i overgangsfasen.  n

Download Socialpædagogernes undersøgelse via 
www.kortlink.dk/qqnp

Mors lille dreng er ikke den eneste

Det kan ikke være rimeligt, at man som handicappet står endnu dårligere, fordi 
man også har været anbragt. Der må vi som samfund sikre et godt tilbud, hvor 

plejefamilien også tænkes ind i overgangsfasen
Benny Andersen, formand, Socialpædagogerne
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Kommunalreformen har 
overordnet været god – 
men specialiseret viden 
er gået tabt, lød det fra 
bl.a. Socialpædagoger-
nes formand på høring 
om det specialiserede 
sociale område

Af Jens Nielsen, jni@sl.dk

Mennesker med kompli-
cerede behov har krav 
på at få det rigtige til-

bud og den rigtige støtte. Det 
slog børne- og socialminister 
Mai Mercado (K) fast, da hun 
indledte en åben høring om de 
specialiserede socialtilbud, som 
Folketingets Social-, Indenrigs- 

SOCIALPOLITIK

Giv det specialiserede område et løft

og Børneudvalg afholdt på Chri-
stiansborg midt i maj.

Det var der forventeligt nok 
ikke nogen, der var uenige i. 
Men på høringen – der her ti 
år efter den kommunalreform, 
der vendte op og ned på det 
specialiserede socialområde, 
havde fokus på følgerne af re-
formen – kom de fem inviterede 
oplægsholdere med en række 
eksempler på, at det langt fra 
altid sker, og på, at der er sket et 
tab af specialiseret viden. Men 
de kom også med bud på, hvad 
der kan og bør gøres.

Socialpædagogernes for-
mand Benny Andersen pegede 
i sit oplæg på, at kommunal-
reformen har haft den positive 
effekt, at der er kommet øget 
fokus på inklusion, deltagelse 
og nærhed.

– Og det giver god mening for 
mange af de mennesker, som 
socialpædagoger arbejder med. 
Men kommunalreformen har 
også betydet, at specialiseret 
viden er gået tabt, og at tilbud 
og indsatser – særligt for de små 
målgrupper – er kommet under 
pres, sagde Benny Andersen i sit 
oplæg og pegede på, at forbun-
det oplever store forskelle i de 
kommunale indsatser.

Saml ressourcerne
Både han og de andre oplægs-
holdere påpegede, at det er cen-
tralt, at den rigtige faglighed og 
den rigtige viden er til stede, og 
Benny Andersen benyttede lej-
ligheden til at foreslå oprettel-
sen af viden- og ressourcecen-
tre. Det er en model, der kan 
samle de fagpersoner og den 

viden, som kan sikre den specia-
liserede viden for både smalle 
og brede målgrupper. Det kan 
være som en fysisk enhed med 
fast adresse, men kan også være 
‘uden mure’ som en anden 
måde at strukturere arbejdet 
på, og det kan både gøres i den 
enkelte kommune, på tværs af 
kommuner og regioner eller 
nationalt, sagde han.

Benny Andersen sluttede sit 
oplæg med en invitation:

– Vi vil gerne invitere centrale 
aktører til en camp til efteråret 
om, hvordan vi kan komme 
videre med ambitionerne på det 
specialiserede socialområde, og 
om, hvordan vi tager det næste 
skridt.  n

Høringen kan ses på  Folketingets 
hjemmeside via kortlink.dk/qqwy

OVERGREB

Langt flere børn med 
handicap har været 
udsat for vold og sek-
suelle overgreb, viser 
SFI-rapport

Af Jens Nielsen, jni@sl.dk

Risikoen for at bliver udsat 
for voldelige eller sek-
suelle overgreb er langt 

større for børn og unge med et 
handicap, end den er for ikke-
handicappede i samme alders-
gruppe. Det viser en ny rap-
port fra SFI, der også peger på, 
at der er et stort mørketal – og 

Børn med handicap er ekstra udsatte

dermed, at tallene i realiteten 
er endnu højere.

Mens 5 pct. af børn og unge 
mellem 7 og 18 år generelt har 
været udsat for vold, der har ført 
til en dom mod voldsudøveren, 
er tallet for børn og unge med et 
handicap dobbelt så højt, altså 
10 pct. Og når det handler om 
seksuelle overgreb, har 4 pct. 
af børn og unge med handicap 
været udsat for overgreb, mens 
tallet for børn generelt er 1 pct.

For de 0-7-årige er procent-
tallene meget mindre – men til 
gengæld er forskellene mellem 
børn med og uden handicap 
markant større.

Undersøgelsen ‘Vold og 
seksuelle overgreb mod børn 

og unge med handicap’ er 
bl.a. lavet ved at analysere 
domme i overgrebssager mod 
børn, men for at få et billede 
af, hvor mange der oplever 
overgreb, selvom det ikke fører 
til domsfældelser, har forskerne 
også spurgt børn og unge 
med handicap om deres egne 
oplevelser.

Her fortæller hver tredje, at 
de har oplevet vold i deres op-
vækst, og 7 pct. fortæller, at har 
været udsat for seksuelle over-
greb. Altså et markant højere tal 
end det, der fremkommer, når 
man ser på domsfældelserne.

– Der vil altid være overgreb, 
der ikke kommer for en dag, 
men vi kan komme omfanget 

lidt nærmere ved at kombinere 
forskellige datakilder – og her 
viser tallene tydeligt, at børn 
og unge med handicap oftere 
udsættes for vold og overgreb 
end deres jævnaldrende uden 
handicap, siger seniorforsker 
Helle Holt, der har ledet under-
søgelsen.

Socialstyrelsen har finan-
sieret rapporten og udgiver 
samtidig en håndbog, der skal 
hjælpe fagfolk med at opspore 
og håndtere overgreb mod børn 
og unge med handicap.  n

Find hele undersøgelsen 
via www.kortlink.dk/qr39 
og en kortere pjeceudgave via 
www.kortlink.dk/qr3a
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Hvad sker der, når man flygter fra sit 
land og undervejs må overleve sult, 
usikkerhed, angst og voldelige menne-
skesmuglere? Det fik socialpædagoger 
fra Kreds Nordsjælland indblik i ved et 
arrangement om mennesker på flugt 
og uledsagede flygtningebørn

Af Tina Løvbom Petersen, tln@sl.dk
Foto: Søren Kjeldgaard

Jeg tog afsted en mandag. Det var morgen. 
Jeg gik bare. Mit hus var væk – hele byen var 
væk. Der stak en arm ud fra murbrokkerne. 

Min brors arm. Det var koldt. Min mor blev skudt. 
Min familie mistede jeg til en vejsidebombe. Jeg 
gik og gik, det var nat. Jeg var tolv år, da vi flyg-
tede. Jeg kiggede mig aldrig tilbage. 

I den mørklagte teatersal står de barske udsagn 
knivskarpt – og fortæller historien om Assef, 
Soraya, Farid og utallige andre børn og unges liv 
på flugt gennem bjerge, over grænser, på havet i 
synkefærdige gummibåde – godt gemt væk i vare-
vogne, lastbiler og togkupeer. 

Vi er på Mungo Park Teater i Allerød en lun 
mandag aften i maj, hvor Socialpædagogerne 
Nordsjælland har budt indenfor til et kredsar-
rangement med temaet mennesker på flugt og 
uledsagede børn og unge. På scenen står tre 
skuespillere i beskidt tøj, med trætte ansigter – og 
kroppe, der bevæger sig som robotter. De giver 
stemmer til de mange mænd, kvinder og børn, 
der har truffet det vanskelige valg at rejse fra deres 
hjemland mod Europa.

Vi startede med at gå hele vejen hen til grænsen. 
Jeg vidste ikke hvorfor, vi skulle flygte alene, min 
bror og jeg. Vi var 13 og 14 år. Vi havde ikke noget 
valg. Vi skulle svømme over floden, og det var rig-
tig koldt. Vi blev kørt hele vejen gennem Iran og sat 
af ved grænsen til Tyrkiet, men vi måtte gemme os, 
for vi havde ikke noget pas. I fire dage gemte vi os 
for politiet, og så gik vi igen sammen med en hel 

masse andre. Op i bjergene. I starten spiste vi brød 
og ost. Senere spiste vi bare, hvad vi kunne finde. 
Vi spiste græs. Det var først der, det gik op for mig, 
at jeg ikke skulle hjem til mine forældre igen. 

Brug for vores faglighed
Mens scenen lyses op af skarpe projektører, sid-
der omkring 50 socialpædagoger i mørket med en 
knugende følelse af, at det her – det er ikke teater. 
Det er den virkelighed, som mange af de uled-
sagede børn og unge, der kommer til Danmark i 
disse år, oplever. 

– Nogle gange er vi nødt til at se virkeligheden 
for at forstå det. Og med det her stykke får vi de 
realistiske, stærke og utrolig barske fortællinger 
om de mange børn, unge og familiers lange vej 
hertil. Det her emne er aktuelt for os alle, også 
selvom vi ikke nødvendigvis arbejder med mål-
gruppen. For man kan jo sige, at der, hvor flugten 
ender, der kan vi som socialpædagoger træde til 
og være med til at give dem en god start på et nyt 
liv, siger Birgit Anna Larsen, faglig sekretær hos 
Socialpædagogerne Nordsjælland.

Hun har taget initiativ til at stable aftenens 
teaterarrangement på benene – en idé hun fik, 
da hun selv deltog i et morgenmøde om arbejdet 
med uledsagede flygtningebørn og -unge, som 
blev holdt hos Socialpædagogerne i november 
sidste år.

– Vi har jo en del medlemmer, som arbejder 
inden for det her område, og det er helt klart, at 
vi også ser flere nye potentielle medlemmer fra 
Røde Kors’ arbejdspladser i kredsen. Med arrange-
mentet her giver vi medlemmer en fælles ople-
velse og gør samtidig opmærksom på, at vi som 
socialpædagoger kan spille en vigtig rolle over for 
flygtninge og asylsøgere, som i høj grad har brug 
for den rette faglighed for at blive bedst muligt 
inkluderet i vores samfund og skabe et nyt ståsted 
i deres liv, siger Birgit Anna Larsen.

To virkelige skæbner på scenen
Og skulle nogen have været i tvivl om, hvordan det 
føles at krydse grænser for at undslippe krig, død 
og traumatiserende oplevelser, så fik deltagerne 
som optakt til selve teaterstykket chancen for at 
høre to flygtninges personlige historie. I Mungo 

ULEDSAGEDE

Jeg kiggede mig ikke tilbage

Det her emne er 
aktuelt for os alle, 

også selvom vi 
ikke nødvendigvis 

arbejder med 
målgruppen. 

For man kan jo 
sige, at der, hvor 

flugten ender, 
der kan vi som 

socialpædagoger 
træde til og være 

med til at give dem 
en god start på et 

nyt liv
Birgit Anna Larsen, 

faglig sekretær, 
Socialpædagogerne 

Nordsjælland
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Parks café gik først den 30-årige syrer Abdul Rah-
man Arafh og siden den 22-årige afghaner Popal 
Naseri på scenen som en del af projekt ‘Flygtninge 
fortæller’, som Dansk Flygtningehjælp Ungdom, 
DFUNK, står bag.

– Jeg var politisk aktiv og deltog aktivt i demon-
strationer i Syrien dengang, vi stadig havde et håb 
om frihed og demokrati. Men jeg måtte begrave 
mange af mine venner og min familie efter 
luftangreb og skyderier. Jeg mistede min barndom 
– og var pludselig i livsfare i mit eget land. Derfor 
valgte jeg at blive smuglet gennem først Afrika og 
siden op gennem Europa. Jeg blev flygtning, fordi 
jeg ikke havde noget andet valg, lød det fra Abdul 
Rahman Arafh.  

For Popal Naseri handlede flugten fra Afgha-
nistan først og fremmest om at undslippe den 
træningslejr, som han var blevet placeret i for at 
blive oplært som selvmordsbomber. Han var kun 
11 år, da Taleban spændte en selvmordsbombe på 
hans krop og sendte ham afsted for at ramme en 
militærbase i Afghanistan.

– Jeg kunne bare ikke udløse bomben, så jeg 
blev taget til fange og sendt tilbage til trænings-
lejren. Men jeg stak af, for jeg havde ikke noget at 
miste. Både min mor og far var døde. Jeg flygtede 
gennem Iran og Tyrkiet, og krydsede Middelha-
vet i en overfyldt gummibåd. Da jeg krydsede 
grænsen til jeres grønne land, blev jeg modtaget 
af en kvinde, som gav mig en lille brik juice og 
en sandwich – og så sagde hun velkommen til 
Dannmark, fortalte Popal Naseri.

 
Endestation langt ude i skoven
Tilbage i teatrets mørke skyller både blæst, regn, 
sne og bølger ind over scenen. I en spraglet 
mosaik af korte udsagn hører vi om, hvordan man 
som flygtning nærmest bliver følelsesløs og bare 

følger med strømmen i håb om at undslippe såvel 
græske fængsler, overfyldte bulgarske flygtninge-
lejre og politi med stokke, geværer og knipler.

Jeg er så bange på turen. Bange for, at jeg forsvin-
der. Men under flugten transformerer jeg mig til et 
rovdyr. Det sker gradvist. Først får jeg spidse hjør-
netænder, og så får jeg klør. Jeg stinker mere og 
mere. Jeg bevæger mig anderledes, hurtigere, lyd-
løst. Jeg ser alt. Med nye pupiller. Jeg er på vagt. 
Jeg lugter på lang afstand. Jeg ved godt, hvor du 
er, før du selv ved det. Jeg bliver farlig. Det var jeg 
ikke, da jeg tog afsted. Da var jeg bare et barn. Det 
er jeg ikke længere. 

I stykket følger vi de unavngivne aldersløse børn 
og unge op gennem Europa – og oplever, hvordan 
de hen over landegrænser prøver at holde fast i de 
velkendte stemmer, de har forladt.

Husk varmt tøj, gode sko, redningsvest. Husk vand. 
Dit pas. Husk nøglen til dit hus, telefon, oplader og 
ekstra simkort. Et tæppe. Gode sko. Shampoo, hvis 
det er. Husk et billede af din mor. Husk det kys, 
du fik. Husk en sten fra din fars olivenlund. Husk 
penge. Mange penge. Alle dine penge. 

Endestationen i ‘Uledsaget’ – der hvor flygtninge-
nes fortælling slutter – er Danmark.

Ved grænsen får vi kartofler og sovs. Vi spiser 
ikke noget. Vi sidder tæt sammen på en bænk. 
Om aftenen bliver vi kørt til Gribskov. Til modta-
gelsescentret. Det ligger meget langt væk inde i 
skoven. Politiet har pistoler. Vi er sikre på, at nu 
skal vi henrettes. Vi siger ikke noget, men allige-
vel er det som om, vi tager afsked med hinanden. 
Vi er syv og ni år.  n

Da jeg krydsede 
grænsen til jeres 
grønne land, blev 
jeg modtaget af 
en kvinde, som 
gav mig en lille 
brik juice og en 
sandwich – og 
så sagde hun 
velkommen til 
Dannmark
Popal Naseri, flygtet fra 
Afghanistan
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ULEDSAGEDE

De rammer plet

TEATERSTYKKET OG DE PERSONLIGE 
HISTORIER MATCHER DET, VI OPLEVER

Lone Dentor Pedersen, funktionsleder i Røde Kors
De rammer helt rigtigt – jeg kunne genkende meget fra de histo-
rier, som børnene hos os fortæller. Måden at rejse på, det med at 
være afhængig af en menneskesmugler, usikkerheden, angsten – det 
matcher det, vi oplever. Og jeg synes, det var en rigtig fin kombina-
tion, at der var et par historier fra det virkelige liv først, som gav en 
god grobund for at se teaterstykket, der jo var båret meget af enkelte 
udsagn og skæbner. Samtidig bekræfter det for mig, at vi i Røde Kors 
har en vigtig funktion som dem, der kan være børn og unges livline 
i den periode, hvor deres asylsag behandles. Vi er med til samtlige 
møder med myndighederne og skal med vores værgefunktion være 
med til at sikre deres tarv og rettigheder i asylfasen.

DET RAMMER MIG MEGET AT SE, HØRE OG 
OPLEVE DISSE UNGE PÅ FLUGT 

Kit Hansen, Center for Udvikling og Støtte, Hillerød
Det har været super fedt – og meget chokerende. En ting er at 
læse om de her ting i medierne, noget helt andet er at se, høre og 
mærke disse unge mennesker, der har været på flugt. Det rammer 
en på en helt anden måde – det gjorde det i hvert fald hos mig. Og 
selvom jeg ikke selv arbejder med målgruppen til daglig, så kan 
jeg sagtens se mig selv arbejde som socialpædagog med fx voksne 
flygtninge, som har brug for støtte til at opbygge en tro på sig selv 
og omverdenen for at komme videre. De kommer hertil uden net-
værk, uden familie og med en masse forfærdelige ting i bagagen 
– så de har brug for den rette faglige indsats for at komme godt 
videre.
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Efter forestillingen Uledsaget bad vi fire af deltagerne om at beskrive, hvad de tog med sig hjem fra Kreds 
Nordsjællands arrangement om mennesker på flugt og uledsagede børn og unge

Af Tina Løvbom Petersen, tln@sl.dk
Foto: Søren Kjeldgaard

DET VAR ET STÆRKT BILLEDE PÅ, HVORDAN 
FLUGTEN PÅVIRKER DEN ENKELTE

Helle Bargholz, Røde Kors’ Center Esbønderup
Jeg er jo på et familiecenter, hvor vi ikke arbejder med uledsagede 
børn og unge – men traumerne og historierne er jo helt de samme 
også hos familierne. Og det med, at man får sat nogle billeder på, 
hvordan flugten påvirker den enkelte, det er meget rørende. Det 
er meget relevant for mit arbejde, som jo i høj grad handler om at 
kunne give børn, unge og familier en stabil hverdag – et frirum, hvor 
de kan genfinde deres ressourcer og få noget mod på livet. Som 
socialpædagoger møder vi børnene der, hvor de er. Vi arbejder med 
at skabe rum for dem til at være kede af det og anerkende de følel-
ser, de har. Og så spiller vi da også bare en masse kalaha og fodbold 
og lader dem være børn igen.

GOD INSPIRATION TIL, HVAD VI KAN GØRE 
BEDRE OG MERE AF I SANDHOLM

Eva Bitsch, netværksmedarbejder, Røde Kors’ Center Sandholm
Efter at have oplevet arrangementet i aften tænker jeg da over, 
hvad vi kan gøre bedre og mere af for at afhjælpe den angst og 
usikkerhed, de her mennesker kommer med. Vi prøver jo at redu-
cere den der usikkerhed, de har, ved at give dem viden om, hvor de 
er, og hvad der skal ske. Vi sørger for, at de har det, de har brug for 
her og nu, hvad enten det handler om koden til wifi, en telefon-
samtale, så de kan ringe hjem og sige, at de er kommet godt frem 
– eller et verdenskort, så de kan forstå, hvor de er. I teaterstykket 
siger en af karaktererne ‘jeg var helt beskidt, jeg lignede en flygt-
ning’, så vi prøver at give dem noget værdighed – et bad, noget rent 
tøj, tryghed. 
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Børn på flugt er børn i krise – og de 
skal mødes med den rette pæda-
gogfaglighed. Nyt forskningsprojekt 
sætter nu ord på syv principper, som 
definerer dansk asylpædagogik

Af Tina Løvbom Petersen, tln@sl.dk
Foto: Søren Kjeldgaard

Når uledsagede børn og unge lander i Dan-
mark, har de brug for pædagogisk støtte til 
at holde fokus på nuet – og de har brug for 

forudsigelighed i hverdagen. For børn på flugt er 
børn i krise – og de har svært ved at tilegne sig ny 
viden og nye færdigheder. Samtidig kan mødet 
med den nye kultur betyde, at de mister noget af 
det, de før mestrede.

Derfor skal børnene mødes med en pæda-
gogisk tilgang, der skaber tryghed og samtidig 
inddrager deres egne ressourcer. Det fremgår af 
et nyt forskningsprojekt ‘Asylpædagogik i Røde 
Kors’, som for første gang sætter ord på mange års 
erfaring med pædagogik for børn i asylsystemet.

Det er Roskilde Universitetscenter, Profes-
sionshøjskolen UCC og Røde Kors, der står bag 
rapporten, der bygger på en lang række interviews 
med bl.a. socialpædagoger, ledere og lærere, som 
arbejder med at modtage flygtningebørn. De 
fortæller bl.a., hvordan nogle helt særlige ting, 
præger arbejdet med flygtningebørn: Børnene 
er stærkt påvirkede af flugtoplevelser og den 
usikre situation, de befinder sig i. De taler mange 
forskellige sprog. Antallet af børn skifter fra dag 
til dag. Og børnene og deres forældre skal måske 
ikke blive i Danmark.

Det er de vilkår, der danner grundlaget for den 
pædagogik, der nu er beskrevet i forskningsrap-
porten. 

Dyrk børnenes nysgerrighed
I rapporten beskrives de syv principper, der defi-
nerer dansk asylpædagogik. Principperne skal ses 
om overordnede værdier, som kan være med til 
at skabe tryghed for nyankomne børn, så de får 
lov til at være børn igen. Det handler om at kunne 
gribe nuet sammen med børnene og give dem 
alt det, der skal til, for at de kan genvinde deres 
naturlige nysgerrighed og lysten til at lære nyt.

De syv principper for asylpædagogik er:
1. Asylpædagogik skaber på samme tid forudsige-

lighed og fokus på nuet
2. Asylpædagogik tager udgangspunkt i barnets 

ressourcer og erfaringer
3. Asylpædagogik arbejder ud fra en mangfoldig-

hed af metodiske tilgange, hvor barnets nysger-
righed og aktive medvirken sættes i centrum

4. Asylpædagogik inddrager og bearbejder de 
forskellige kulturelle erfaringer og forståelser, 
børnene bringer med ind i fællesskabet

5. Asylpædagogik er myndiggørende og under-
støtter barnets demokratiske handlekompe-
tence og kritiske stillingtagen

6. Asylpædagogik er præget af et bredt sprogbe-
greb med respekt for og styrkelse af børnenes 
mangfoldige måder at kommunikere på.

7. Asylpædagogik inddrager systematisk barnets 
forældre/ledsagerrelationer i en ligeværdig 
udveksling med udgangspunkt i de voksnes 
ressourcer.  n

ULEDSAGEDE

Vi skal gribe nuet

I rapporten ‘Asylpædagogik i Røde Kors’ indgår flere udsagn fra interviewede 
medarbejdere – som fx nedenstående citat:

‘Pædagogikken handler meget om indlevelse og forståelse for folks livs-
situation – og anerkendelse. Jeg oplever, at der stilles nogle andre krav og 
forventninger til barnet. At man måske må være mere barn her. Man bliver et 
helt menneske af at lege, og der er rigtig mange sociale kompetencer i det og 
at forstå ‘spilleregler’ i det hele taget. Og det tænker jeg, at der er rigtig meget 
rum til her. At man leger for at lege. Så kan man sige, at man leger for at lære 
– men man leger for at lære om livet. Det, tænker jeg, er meget asylpædagogik; 
at der er tid og ro til at være barn.’

En medarbejders fortælling
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Hvad fortæller unge selv 
om livet som anbragt, 
overgangen til voksenli-
vet eller erfaringer med 
socialpædagoger? Det 
bliver belyst i rapport fra 
SPUK

Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dk

’
En god pædagog er for 
mig en, der kan forstå én 
og snakke med én om de 

problemer, som man måske 
har. En, som er meget forstå-
ende og sød, og hvor man føler 
et sådant familiebånd med 
personen-agtigt.’

Sådan lyder et af citaterne i 
rapporten ‘HØRT! – unge med 
særlige livserfaringer deler ud af 
deres meninger og oplevelser’, 
der netop er udgivet af SPUK. 
Rapporten er et såkaldt forta-
lerprojekt, der handler om at 
give ordet til de unge, der skiller 
sig ud, i stedet for at det kun 
er fagpersoner, politikere og eks-
perter, der udtaler sig om dem. 
50 unge mellem 15 og 24 år er 
blevet interviewet, og de fortæl-
ler om alt fra at blive ‘puttet i 
boks’ til racisme, sociale medier, 
socialpædagoger, opholds-
steder, plejefamilier, politiet, 
medier og politikere, boligman-
gel, hjemløshed, rusmidler, 
fællesskaber, nedskæringer, 
uddannelse, at være ung i det 
sociale system og at have etnisk 
minoritetsbaggrund. 

Vær opsøgende
De unge kommer også med løs-
ningsforslag, og når det handler 
om at blive en god socialpæ-
dagog, påpeger en af delta-
gerne fx, at socialpædagogen 
skal være opsøgende – og ikke 
kun tilbyde hjælp, når den unge 
rækker ud:

UDSATTE UNGE

Unge kommer til 
orde i ny rapport 

– Sådan at det ikke altid er 
den unge, der skal kontakte 
pædagogen, men det ligesom 
skal gå begge veje. Så det er 
et forhold, frem for at det er 
dig, der skal møde dem. Frem 
for at du siger: ‘Jeg har det her 
problem’, så skal det også være 
dem, som måske ringer og 
spørger: ‘Hvordan har du det?’ 
‘Har du det okay?’ ‘Hvordan har 
din dag været?’

Et andet løsningsforslag 
handler om, at socialpædago-
gerne skal bruge mere tid sam-
men med de unge – og mindre 
tid på papirarbejde.

Den svære overgang
Rapporten påpeger også, at der 
er store problemer i overgangen 
til voksenlivet. 

– Da jeg blev 18, var det som 
at støde panden mod en mur. 
Der var ikke rigtig så meget 
hjælp at hente. Hverken fra 
kommunens side eller noget 
som helst andet, siger en af 
deltagerne. 

Her handler et løsningsforslag 
om at skabe en mere glidende 
overgang, og en deltager siger fx: 

– Da jeg kom ud af mit 
misbrugsforløb, da var der en 
rigtig god udslusning, hvor jeg 
fik et akutnummer og fik mindre 
samtaler – men stadig samtaler 
– og der bliver holdt øje med 
mig. Det synes jeg var en meget 
bedre måde at gøre det på.

Nogle af de unge i projektet 
har været til møde med social-
minister Mai Mercado (K) for at 
fremlægge ideer og holdninger, 
og socialministeren har skrevet 
forordet til rapporten, hvor hun 
påpeger, at såvel fagfolk som 
politikere har en særlig forplig-
telse til at lytte, når mennesker i 
udsatte positioner taler.  n

Rapporten er støttet af Velux-
fonden og kan gratis downloades 
på www.spuk.dk

 NOTER

71 paller bøger på vej til udsatte børn
I slutningen af april samlede boghandlere over hele landet bøger ind 
fra kunderne, så i alt 71 paller nu er på vej til udsatte børn og unge 
gennem organisationen Læs For Livet. Bøgerne samles i biblioteker 
på 200-800 bøger, som foræres til fx ungdomspensioner, døgninsti-
tutioner og krisehjem. Formålet med Læs For Livet er at stimulere 
børnenes læselyst. Og det vigtige er ikke, hvad børnene og de unge 
læser, men at de læser. Læs mere på www.laesforlivet.dk

mrk

Det handler om selvværd og handlekraft
Har man et handicap, kan det være svært at være en del af de fæl-
lesskaber, som ikke-handicappede opfatter som naturlige. Men der 
er måder og metoder, der kan hjælpe på vej, og dem sætter Social-
styrelsen fokus på i en ny pjece, der fortæller om ti konkrete initia-
tiver, der giver unge og voksne med et handicap mere tro på egne 
ressourcer og muligheder og mere handlekraft. De fleste af de ti 
initiativer er rettet mod forskellige handicapgrupper – fx udviklings-
hæmning eller erhvervet hjerneskade – mens andre har unge som 
målgruppe, og de er alle tænkt som eksempler til efterfølgelse. 
Pjecen indeholder desuden afsnit om lovende praksis og om resul-
tatdokumentation. Pjecen kan hentes via www.kortlink.dk/qr2r.

jni 

Uddannelse er afgørende
At en god uddannelse øger chancerne på arbejdsmarkedet, er en 
kendt sandhed – men den gælder i endnu højere grad for borgere 
med et handicap. Det viser to nye rapporter fra SFI, der ser på mu-
lighederne for de ca. 780.000 danskere, der ifølge egen vurdering har 
et handicap eller kroniske eller længerevarende helbredsproblemer, 
der påvirker deres arbejdsevne. Godt halvdelen af denne gruppe er 
samlet set i arbejde. For borgere med mindre handicap er 70 pct. i 
arbejde, mens tallet for voksne danskere uden handicap er 80 pct. 
Rapporten viser, at borgere med handicap er markant oftere i be-
skæftigelse, hvis de har en videregående uddannelse. Her er tallet 
80 pct., mens det samme kun gælder for 40 pct. af de borgere med 
handicap, der kun har en grundskoleuddannelse. Der er også forskel 
på de to grupper hos danskere uden handicap, men den er ikke nær 
så markant. Find rapporterne via www.kortlink.dk/qqz9

jni 

Hvem skal have Den Flyvende Gris?
Er din arbejdsplads et kreativt, fremsynet og effektivt tilbud til men-
nesker med psykisk vanskeligheder? Eller kender du til andre ste-
der, projekter eller personer, der passer på beskrivelsen? Så skal I 
eller de måske indstilles til Den Flyvende Gris, den årlige pris, der 
uddeles af Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering. Prisen 
gives både til personer og grupper og til offentlige og private tilbud, 
og formålet er at få fokus på indsatser, der viser nye veje i rehabili-
teringsindsatsen. Prisen blev uddelt første gang i 2012, og sidste år 
gik prisen til botilbuddet Tuesten Huse i Aarhus og bo- og rehabili-
teringstilbuddet Orion i Hillerød. Tuesten Huse for på tre år at have 
nedbragt antallet af episoder med vold og trusler med mere end to 
tredjedele, og Orion for sit arbejde med tryghedsskabende og fore-
byggende indsatser. Blandt de tidligere modtagere er også Center 
Nørrebro. Læs mere om prisen via www.kortlink.dk/qqzk

jni 
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Deltagerbetaling: Prisen for deltagelse er 2.000 kr., som dækker 
ophold på enkeltværelse, forplejning på Kobæk Strand, bus til og 
fra Slagelse Station til hotellet samt udflugt. Transporten til og 
fra Slagelse sørger man selv for, og det er for egen regning.

Tilmelding: Efter først til mølle-princippet og senest den 15. 
juni 2017 på www.sl.dk/pensionist2017 – hvor udvidet program 
kan downloades – eller på nedenstående slip.

Program:

Mandag den 21. august

11.45 Bustransport fra Slagelse Station
 
12.30 Frokost

13.30 Velkomst
 v. Marie Sonne, forbundsnæstformand, og Jan Vium, 

formand i Kreds Midtsjælland

14.00 Julemærkehjemmet Skælskør 
 v. Christine Conradsen, forstander

16.20 Dansk Vestindien: Et paradis på jorden eller 
 skammens øer

 v. Jan Vium, kredsformand i Midtsjælland

18.30 Middag

20.30 Kaffe og småkager
 Med fællessang med Henning Weisdorf

Tirsdag den 22. august

08.45 Udflugt
 Vi kører til Forsorgsmuseet i Slagelse, hvor Henning 

Jahn vil holde oplæg i 1½ time. Herefter er der fri leg 
på museet, hvor der vil stå kustoder, der kan svare 
på spørgsmål.

12.15 Bussen kører tilbage til Skælskør 
 Frokost på Postgården kl. 13.00.

14.30 Her kan du vælge en af følgende ture 
 (tur 1-3 er med guide)

1. Byvandring i Skælskør
2. Fjordsejlads
3. Guldagergård
4. Eftermiddag på egen hånd

16.30 Bussen kører retur fra Postgården til hotellet

19.00 Festmiddag

Onsdag den 23. august

09.15 Anne Marie Helger

11.00 Afslutning

11.30 Frokost

12.20 Bussen kører til Slagelse Station
 Ankomst kl. ca. 12.50

Socialpædagogernes årstræf 
for pensionister og efterlønsmodtagere

Den 21. – 23. august 2017 på Kobæk Strand Konferencecenter, Skælskør

Tilmelding til Årstræf for Socialpædagogernes pensionister og efterlønsmodtagere den 21. – 23. august 2017 i Skælskør

Navn: 

Cpr.nr: Telefon:

E-mail:

Adresse: 

Postnummer og by:  

 Specialkost – hvilken:           Jeg ønsker ønsker at deltage i tur nr.

 Gangbesværet Kørestolsbruger Ønsker dobbeltvær. med:

Tilmelding skal være Socialpædagogerne i hænde senest 15. juni. Sendes til: Socialpædagogerne, Brolæggerstræde 9, 1211 
 København K, att.: Line Hansen. Optagelse efter først til mølle-princippet. Du kan også tilmelde dig på www.sl.dk/pensionist2017 
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Rådet for Socialt Udsatte 
kommer med en række 
forslag til at bekæmpe 
hjemløshed. Socialpæda-
gogernes næstformand 
Verne Pedersen er positiv

Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dk

Fra 2009 til 2015 er der sket 
en fordobling i antallet af 
unge hjemløse – og det er 

en falliterklæring for det dan-
ske samfund. Sådan lyder et af 
budskaberne i Rådet for Socialt 
Udsattes årsrapport, der udkom 
den 29. maj. 

Rådet har en række forslag til 
bekæmpelse af hjemløshed, og 
de falder i god tråd med Social-
pædagogernes holdninger. 

SOCIALPOLITIK

Råd vil bekæmpe hjemløshed

– Rådet foreslår bl.a., at der 
etableres tilbud, som er særligt 
målrettet unge. Det kan vi kun 
bakke op om, for som ungt 
menneske har man brug for et 
andet miljø og andre tilbud end 
det, et almindelige forsorgs-
hjem kan tilbyde. Mange unge 
hjemløse har andre problemer 
end hjemløshed, og dem skal 
der tages særligt hånd om, siger 
Socialpædagogernes næstfor-
mand Verne Pedersen. 

Hun fremhæver også rådets 
forslag om, at efterværn og 
støtte i eget hjem efter herberg 
opprioriteres:

– Vi risikerer at tabe en god 
indsats på gulvet, hvis den ikke 
bliver fulgt helt til dørs. 

Borgerligt ombud
Rådets andre forslag handler 
bl.a. om modernisering af de 

fysiske rammer på herberger, 
sociale netværkstilbud til tid-
ligere hjemløse samt et forsøg 
med borgerligt ombud, hvor en 
lønnet professionel, som er uaf-
hængig af myndighederne, støt-
ter borgeren i at få opfyldt sine 
ønsker, samordner indsatser, går 
med til møder osv.

Endvidere påpeger rådet, at 
der er en sammenhæng mellem 
økonomi og hjemløshed:

‘Det er at benægte reali-
teterne, hvis ikke politikerne 
forholder sig til, at reformerne af 
kontanthjælpen i kombination 
med manglen på billige boliger 
gør det rigtig svært for mange at 
betale huslejen – og at det øger 
risikoen for flere hjemløse over 
tid’, står der i årsrapporten.

Rådet foreslår derfor, at 
reduktion af boligstøtten som 
følge af kontanthjælpsloftet 

gøres betinget af, at kommunen 
tilbyder borgeren en anden, 
egnet bolig til en husleje, der 
ikke medfører, at den samlede 
ydelse omfattes af kontant-
hjælpsloftet. Samt at kommu-
nen forpligtes til at reagere med 
hjemløshedsforebyggende tiltag 
og tæt opfølgning, når en borger 
bliver beskåret i kontanthjælpen 
som følge af 225-timersreglen. 

I årsrapporten sætter Rådet 
for Socialt Udsatte også fokus 
på mange andre emner end 
hjemløshed. Der gives bl.a. en 
overordnet status over udsattes 
situation i Danmark, forholdene 
i psykiatrien samt en række 
input om udsatte kvinder, exit 
prostitution og migranter i 
Danmark.  n

Download eller bestil årsrappor-
ten via www.kortlink.dk/qqmz

MEDLEMSTILBUD

Gode råd og udvik-
lende samtaler venter 
 socialpædagoger, der 
ringer til Socialpædago-
gernes job- og karrie-
rådgivning

Af Malene Dreyer, mad@sl.dk

’
Nu har jeg været ansat på 
samme bosted i 15 år. Jeg 
kunne godt tænke mig at 

prøve noget andet; kan jeg over-
hovedet bruge mine kompeten-
cer på andre socialpædagogiske 
arbejdspladser?’

Input til din karriereudvikling

Sådan lyder et af de spørgs-
mål, som dukker op, når tele - 
fonerne er åbne hos Social-
pædagogernes job- og kar-
riererådgivning. Hver mandag 
eftermiddag kan medlemmerne 
få sparring om deres arbejdsliv 
hos rådgivningens konsulenter. 

– Vi har ingen facitliste, men 
hvis du ringer, vil du blive mødt 
af engagerede rådgivere, der 
sikkert spørger dig om en masse 
ting og går i dialog med dig om 
dine ønsker til dit fremtidige 
arbejdsliv, fortæller Elisabeth 
Als, ansvarlig for job- og kar-
riererådgivningen.

I løbet af det første år, rådgiv-
ningen har eksisteret, har om-

kring 300 medlemmer benyttet 
sig af tilbuddet. Rådgivningen 
består bl.a. i at stille opklarende 
spørgsmål til medlemmets 
situation og ad den vej komme 
tættere på medlemmets behov, 
ønsker og muligheder.

– Er det beboergruppen du 
er kørt træt i? Har du god faglig 
sparring med dine kolleger? 
Hvilke opgaver i dit nuværende 
job er du specielt glad for? Det 
er den slags spørgsmål, vi tit 
stiller medlemmet undervejs. 
Samtalen kan gå mange veje, 
men en ting er sikkert – vi har 
tid til at tale med dig om din 
situation og dine muligheder. 
Hvis du overvejer nye jobmu-

ligheder eller efteruddannelse 
er det ofte en proces, der går i 
gang. Vi kan give dig ideer til, 
hvordan du kommer videre, 
siger Elisabeth Als.

Samtidig har rådgiverne 
indgående kendskab til faget 
og kan komme med viden og 
råd til konkrete efteruddan-
nelsesmuligheder, bud på 
pædagogiske arbejdsområder 
eller helt nye jobåbninger for 
socialpædagoger.  n

Socialpædagogernes job- og 
 karriererådgivning er et gratis 
og anonymt tilbud, der har tele-
fonerne åbne hver mandag kl. 
14-17 på tlf. 7248 6060.
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Af Anni Sørensen, LEV

Med det politiske forlig om 
en ny servicelov på vok-
senområdet lykkedes det 

at afværge en katastrofe. Rege-
ringen havde – ganske som den 
tidligere SR-regering – lagt i kak-

kelovnen til en voldsom forringelse af rettigheder-
ne for mennesker med udviklingshæmning via et 
såkaldt ‘indsatskatalog’ med udvidet kommunalt 
skøn (tidligere kendt som ‘tilbudsviften’). 

Planen var at erstatte de rettigheder, som men-
nesker med udviklingshæmning i dag har til ek-
sempelvis et aktivitets- og samværstilbud eller be-
skyttet beskæftigelse, med et samlet kommunalt 
skøn inden for et katalog af tilbudstyper. 

Dette rettighedstab havde med stor sikkerhed 
betydet, at tusindvis af mennesker med udvik-
lingshæmning havde mistet eller markant havde 
fået forringet deres tilbud i dagtimerne til fordel 
for lidt ‘sysselsætning’ hjemme i botilbuddet. 

Det lykkedes i 11. time at overbevise et flertal 
uden om regeringen om, at indsatskataloget var 
den helt forkerte vej at gå. Derfor var der ikke poli-
tisk opbakning til denne del af regeringsforslaget, 
og det glæder vi os inderligt over i LEV. En glæde, 
som jeg er overbevist om også findes blandt man-
ge socialpædagoger. 

Men hvorfor kom det overhovedet så vidt? 
Hvorfor stod vi pludselig i en situation, hvor store 
dele af Folketinget var modtagelige over for argu-
menter om, at det var rimeligt at erstatte ekstremt 
sårbare borgeres rettigheder med ‘et samlet skøn’ 
i kommunerne? Der er der nok flere forklaringer 
på. Her er to af dem, jeg tror er de vigtigste:

Flere af de senere års regeringer har ved de 
årlige økonomiforhandlinger lovet KL en ‘mere 
fleksibel lovgivning’, så det blev nemmere at spare 
endnu mere på især voksenhandicapområdet. Det 

Rettigheder giver ikke sig selv

såkaldte indsatskatalog var en måde at indfri løf-
tet til kommunerne på.

Vi har taget rettighederne for givet. Fordi vi 
kender til fortidens behandling af mennesker med 
handicap i store ekskluderende totalinstitutioner, 
har vi set rettighederne i sociallovgivningen som 
selvindlysende. De var så åbenlyst velbegrundede, 
at vi ikke længere behøvede at forklare dem for 
omverdenen. Tag fx retten til et dagligt miljøskifte 
med et meningsfuldt tilbud i dagtimerne. Det er 
der vel ingen, som kunne drømme om at fratage 
denne gruppe sårbare borgere? 

Men det var der altså nogle, som kunne 
drømme om – og de arbejdede stenhårdt for at få 
drømmen realiseret med servicelovens revision. 

Det fortæller os, at vi skal være langt bedre 
til at forklare, hvorfor gode beskæftigelses- og 
aktivitets- og samværstilbud er helt centrale 
elementer i en gruppe menneskers tilværel-
se. Vi skal kunne diskutere kvaliteten i den 
faglige indsats i denne slags tilbud. Og vi 
skal argumentere for retten til dagligt 
miljøskifte. 

Målet må være gendannelsen af en 
større og mere forankret konsensus 
om, at også mennesker med meget 
betydelige og indgribende handi-
cap har krav på en dagligdag med 
indhold, kvalitet, afveksling og 
værdighed – og på at møde andre 
mennesker/kollegaer. 

LEV har taget fat på denne op-
gave. Vi har defineret en såkaldt 
Fokussag for 2017, som netop 
drejer sig om retten til dagligt mil-
jøskifte og om det gode aktivitets- 
og samværstilbud eller tilbud om 
beskyttet beskæftigelse.  n

Anni Sørensen er formand for 
Landsforeningen LEV.

?
• Hvordan kan du som social-

pædagog arbejde på at sikre 
og udvikle kvaliteten af gode 
beskæftigelses- og aktivitets- 
og samværstilbud?

• Hvordan vil du tage del i dis-
kussionen om retten til et 
dagligt miljøskifte?

• Vil du deltage i nogle af de 
lokale og nationale aktiviteter, 
som lanceres som en del af 
fokussagen?

Deltag i debatten på 
socialpaedagogen.sl.dk




