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Udgivelsesplan for Socialpædagogen 2018

Nummer	 Udkommer	 Deadline	tekstsideann.	 Deadline	stillingsann.

01/2018 Uge 02 20.12.2017* 21.12.2017*

02/2018 Uge 05 17.01.2018 18.01.2018

03/2018 Uge 08 07.02.2018 08.02.2018

04/2018 Uge 11 28.02.2018 01.03.2018

05/2018 Uge 14 19.03.2018* 20.03.2018*

06/2018 Uge 17 11.04.2018 12.04.2018

07/2018 Uge 20 02.05.2018 03.05.2018

08/2018 Uge 23 23.05.2018 24.05.2018

09/2018 Uge 26 13.06.2018 14.06.2018

10/2018 Uge 31 23.07.2018* 23.07.2018*

11/2018 Uge 34 08.08.2018 09.08.2018

12/2018 Uge 37 22.08.2018* 23.08.2018*

13/2018 Uge 40 17.09.2018 18.09.2018

14/2018 Uge 43 08.10.2018 09.10.2018

15/2018 Uge 46 29.10.2018 30.10.2018

16/2018 Uge 49 19.11.2018 20.11.2018

17/2018 Uge 52 10.12.2018 11.12.2018

01/2019 Uge 03 17.12.2018* 18.12.2018* 

   * Skæve frister

Socialpædagogerne	/	annoncesalg
Brolæggerstræde 9 · 1211 København K
Tlf. 7248 6000 · annoncer@sl.dk



Fagbladet Socialpædagogen
Socialpædagogen er fagbladet for ca. 35.000 socialpædagoger og 7.500 pædagogstuderende 
og udgives af Socialpædagogerne. Bladet udkommer 17 gange årligt med den bedst mulige 
orientering om, hvad der rører sig i faget, forbundet og a-kassen. Bladet er et samlende organ for 
alle socialpædagoger, men har også en del læsere uden for medlemsskaren, bl.a. embedsmænd 
og politikere.

Tre ud af fire af medlemmerne i Socialpædagogerne er kvinder. Ca. halvdelen af vores 
medlemmer arbejder på botilbud eller dagtilbud for voksne, hver fjerde på opholdssteder, 
institutioner eller dagtilbud for børn og unge. Den sidste fjerdedel arbejder med en bred vifte af 
mennesker med særlige behov, psykisk syge, hjemløse og stofbrugere.

Godt 3.500 af forbundets medlemmer er ledere eller mellemledere. 80 pct. er beskæftiget i 
stillinger i kommunerne – resten på regionale, statslige eller private arbejdspladser.

Socialpædagogen bliver læst og brugt i en grad, der er usædvanlig for et fagblad. Det skyldes dels 
bladets centrale funktion i forhold til at beskrive den socialpædagogiske og samfundsmæssige 
virkelighed. Dels den måde, bladet formidler synspunkter mellem medlemmer og mellem 
medlemmer og ledelse på et journalistisk grundlag.

Med venlig hilsen

Jens Nielsen, redaktør

Sådan	læser	læserne	Socialpædagogen,	læserundersøgelse,	efterår	2011

 

Oplag: 44.715. Kontrolleret af Danske Mediers Oplagskontrol fra 1. juli 2015 til 30. juni 2016

Hvor ofte læser du Socialpædagogen?

Altid/næsten altid: 65%
Indimellem: 25%
Aldrig/næsten aldrig: 10%

Hvor lang tid bruger du typisk på at læse 
Socialpædagogen, når du får et nyt blad?

Mere end 30 minutter: 21%
16-30: minutter 39%
6-15: minutter 31%
Under fem minutter: 5%
Ved ikke: 3%



Tekstsideannoncer i Socialpædagogen
Pris	og	formater	(alle	priser	er	ekskl.	moms)
Prisen for tekstsideannoncer: 16,60 kr. pr. spaltemillimeter.
Format: 220 x 297 (husk 3 mm beskæring ved tryk til kant).

Priser	ved	brug	af	standardformater	(bxh)

Helside
198 x 271 mm. 14.600,- kr.

Kvartside
46,5 x 271 mm. 4.300,- kr.

Side 9 eller 11
198 x 271 mm. 16.400,- kr.

Halvside
198 x 133 mm. 8.000,- kr.

Kvartside
198 x 64 mm. 4.300,- kr.

Helside til kant
220 x 297 mm. 14.600,- kr.

Halvside
97 x 271 mm. 8.000,- kr.

Kvartside
97 x 133 mm. 4.300,- kr.

Trykteknik: Arkoffset, 60 linjer / 300 dpi, 4 farver.

Gentagelsesrabat: 2 indrykninger 5%, 3 indrykninger 10%, 4 indrykninger 15%, 
5 indrykninger 20%, 8 indrykninger 25%.

Storkunderabat: Indhent venligst tilbud.

Opsætning	af	annoncer: 300 kr. pr. påbegyndt halve time.



Kvartside
97 x 133 mm
4.300,- kr. (1.000 kr.)

Halvside
198 x 133 / 97 x 271 mm
8.000,- kr. (2.600 kr.)

Helside
198 x 271 mm
14.600,- kr. (7.000 kr.)

Stillingsannoncer i Socialpædagogen
Pris	og	formater	(alle	priser	er	ekskl.	moms)
Prisen for stillingsannoncer: 20,00 kr. pr. spaltemillimeter. 
Der ydes 5% godtgørelse ved aflevering af trykklar pdf.

Annoncetillægget er 4-spaltet med følgende mål:
Spaltehøjde: 271,0 mm. Spaltebredde: 46,5 mm. Spaltemellemrum: 4,0 mm.

Priser	ved	brug	af	standardformater	(bxh)
Der er rabat at hente ved at annoncere i standardformater frem for efter almindelig 
spaltemillimeterbetaling. Rabatten er angivet i parentes.

Deadline: Skriftligt materiale eller trykklar pdf torsdag kl. 12.00 to uger før udgivelsesugen. 
Afvigelser på grund af helligdage kan forekomme, se udgivelsesplan.

Opsætning	af	annoncer: 300 kr. pr. påbegyndt halve time.

Gentagelsesrabat: Se under tekstsideannoncer.

Stillingsannonce	på	nettet	og	i	nyhedsbreve:	3.650	kr.
Læg dit jobopslag på socialpaedagogen.sl.dk og sl.dk og få kontakt til de relevante ansøgere. 
Stillingsannoncer bliver også bragt som henvisningsannoncer i vores elektroniske nyhedsbrev 
(se næste side). Som standard lægges indholdet af trykte annoncer på nettet. Ønskes 
henvisningsannonce i bladet – min. en kvart side – tillægges 300 kr. for fuldt opslag på nettet.

Gentagelsesrabat: Se under tekstsideannoncer. Gentagelsesrabatten kan optjenes løbende ved 
indrykning af flere (forskellige) annoncer fra samme annoncør i løbet af et kalenderår. Har en 
given kommune fx 8 indrykninger på et år, vil der være 25% rabat på den 8. indrykning, 20% rabat 
på den 5., 6. og 7. indrykning osv.

Annoncemateriale
Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK). Materialet kan 
sendes til Socialpædagogen på annoncer@sl.dk (maks. 30 MB). Annoncemateriale til nettet 
leveres som Word-fil eller lignende - husk at medsende logo/byvåben som jpg- eller gif-fil.



Socialpædagogernes nyhedsbrev
Antal modtagere:  Ca. 34.000
Åbningsprocent: Ca. 40%
Udsendelse:  23 gange årligt

Målgruppe:	Medlemmer af Socialpædagogerne
Formål:	At give medlemmerne relevant information om faglige forhold, organisationen, 
Socialpædagogernes politik og nyheder fra vores omverden med interesse for medlemmerne.

Bannerannoncer	(585	x	185	px)
Bannerannonce 3.500,- kr. 
Bannerannonce efter 1. nyhed 4.500,- kr. 

Rabat	ved	samtidig	indrykning	af	printannonce	i	Socialpædagogen
Ved samtidig indrykning af stillingsannonce i Socialpædagogen eller på socialpaedagogen.sl.dk får 
du et joblink med i det relevante nyhedsbrev uden merberegning.

Der ydes 25% i rabat på bannerannoncer ved samtidig indrykning af tekstsideannonce i 
Socialpædagogen. Gentagelsesrabat: Se under tekstsideannoncer.

Teknik
Bannerannoncer skal være 585 px i bredden og maks. 185 px i højden.
Materiale mailes i jpg- eller gif-format (72 dpi) til annoncer@sl.dk – husk også at sende den web-
adresse, som banneret skal linke til.

Frister
Nyhedsbrevet udkommer i lige uger (bortset fra juli). Materiale skal leveres senest om mandagen 
i udgivelsesugen.


