
Jeg vil gerne støtte op om, at 
forbundet er opmærksomt 
på at have fingeren på pulsen 
i forhold til medlemmernes 
virkelighed ved at spørge 
medlemmerne, så man ikke 
mister forbindelsen, men 
stadig er relevant i forhold  
til vores ønsker og krav.

 Ole Bramsen, socialpædagog inden for børne og 
ungdomspsykiatrien og en del af Socialpædagogernes 
digitale medlemspanel, MedlemsPulsen

Initiativpuljen har været en  
fantastisk måde at støtte op om 
vores socialpæda gogiske fag-
lighed på, hvilket har afgørende 
betydning for mig. Det kan jo 
næsten ikke komme tættere  
på vores faglighed.

 Maria Krogsgaard, social pædagog ved Neurocenter 
Østerskoven, der har fået penge fra Initiativpuljen til at  
arrangere en temadag om forråelse med psykolog  
Dorthe Birkmose

15 medlemmer sætter ord på fagligheden
– Det med at stille sig op, trække vejret og stole på, at der sidder no
gen, der faktisk gerne vil høre på, hvad jeg har at sige – det synes jeg 
var en megafed oplevelse. Sådan fortæller socialpædagog Ina Buch, 
der deltog i den første af i alt to gratis læringsdage – #StoltSocialpæ
dagog – arrangeret af Socialpædagogerne som en del af projektet ’Vi 
er Socialpædagogerne’. I alt 15 socialpædagoger og familieplejere blev 
trænet i at sætte ord på den forskel, de gør i deres daglige arbejde. 

Medlemmernes viden i spil
I Socialpædagogernes digitale med
lemspanel, MedlemsPulsen, har knap 
2.800 socialpædagoger og familiepleje
re svaret på spørgsmål – om alt fra tiårs
planen for psykiatrien og arbejdet under 
corona til kærlighed på arbejdspladsen 
og brugen af ufaglærte og vikarer.  
Svarene er blevet brugt til det social  
og fagpolitiske arbejde – og så har de 
skabt overskrifter i Socialpædagogen:

•  ’57 pct. af medlemmerne i Med
lemsPulsen mener, at der bør være 
særlige retnings linjer for affærer og 
parforhold på arbejdspladsen.’ 

•  ’Fire ud af fem socialpæda goger har 
fået ny faglig viden under corona.’

•  ’33 pct. af dem, der arbejder på  
bosteder for voksne med sinds
lidelser, bruger velfærdsteknologi  
dagligt eller ugentligt.’

MEDLEMMER TAGER INITIATIV
Som en del af medlemsprojektet ’Vi er Socialpædagogerne’ søsatte forbundet Initiativpuljen, hvor medlem
mer har kunnet søge om at få op til 10.000 kr. til et fagligt eller socialt initiativ til dem og deres kolleger.  
Det er blevet til i alt 76 medlemsdrevne initiativer med tilsammen omkring 2.000 deltagere.

Det har givet medbestemmelse
På Kolding Sygehus arbejder de 
to socialpædagoger Anne Mette 
Wilkens og Rikke Engholm Lund. 

Da de hørte om Initiativpuljen, 
havde de straks socialpædago
gerne på regionens hospitaler i 

tankerne: De skulle samles til en 
netværksdag.

– Her kunne vi få lov til at 
snakke socialpædagogisk 
faglighed, vilkår, læring og me
toder. Det giver større faglig 
bevidsthed og faglig stolthed at 
møde andre socialpædagoger, 
der deler nogle af de samme 
overvejelser og dilemmaer i 
hverdagen, siger Anne Mette 
Wilkens.

Det lille netværk mødtes på 
kredskontoret, hvor de fik præ

senteret et fagligt oplæg om 
mentalisering af psykolog Emil 
Rask og havde tid til at udveksle 
erfaringer, glæder og frustrationer.

Det gav et løft, fortæller Anne 
Mette Wilkens. 

– Vi kan godt føle, at vi bliver lidt 
glemt – også i mængden af andre 
store medlemsgrupper i forbundet. 
Så det giver noget særligt at have 
et netværk med ligesindede og 
opleve, at forbundet på den måde 
også har fokus på os. Det har da gi
vet medbestemmelse, siger hun. 

I dialog med politikere
Da forbundet lancerede Initi
ativpuljen, lå det lige for, hvad 
TR og FTR i Guldborgsund 
Kommune Ulla Houldcroft og de 
otte andre tillidsrepræsentanter 
i hendes TRnetværk gerne ville 
tage initiativ til: dialogmøder 
med lokalpolitikere.

– Vi ville netop gerne fortælle 
dem, at ’vi er socialpædagoger
ne’ – fortælle dem om vores 
arbejde, vores udfordringer og 
ønsker for fremtiden, siger hun.

Resultatet blev et dialogmøde 
med lokalpolitikere i efteråret 
2019, der blev så stor en succes, 
at mødet netop er blevet gen
taget – med dobbelt så mange 
politikere på tværs af flere politi
ske udvalg.

– Politikerne har jo begræn
set viden om vores arbejde. 
De hørte, at vi faktisk har  
visioner for socialpædagoger 
og de socialpædagogiske  
arbejdspladser og kan byde 
ind med løsninger på de 
udfordringer, vi møder. Jeg 
mener, det er utrolig vigtigt, at vi 
på den måde synliggør os selv 
lokalt og inviterer os ind i det 
politiske maskinrum. Og det er 
lykkedes, siger hun.

På den måde har Initiativpul
jen givet tillidsrepræsentanter 
– og medlemmer i øvrigt – nogle 
helt nye handlemuligheder, me
ner Ulla Houldcroft – ligesom 
det har synliggjort forbundets 
arbejde. 

M E D L E M S P U L S E N

L Æ R I N G S D A G E

I N I T I AT I V P U L J E N

F
O

T
O

: 
P

R
IV

A
T

F
O

T
O

: 
P

R
IV

A
T

138

30

52

Derfor vil medlemmerne gerne være med i det digitale medlemspanel MedlemsPulsen: Respondenter

For at blive lyttet til
For at hjælpe min fagforening med at få viden om  

aktuelle emner inden for den socialpædagogiske verden

Jeg synes, at spørgsmålene er spændende og relevante for mig

For at få indflydelse på min fagforenings medlemstilbud

For at få indflydelse på min fagforenings politik

Jeg håber på at vinde de udloddede gavekort

Andet

122

146

92

527

12 %

3 %

5 %

11 %

13 %

8 %

48 %

VI ER SOCIALPÆDAGOGERNE
Medlemmerne er Socialpædagogerne. Derfor blev det på Socialpædagogernes kongres i 2018 besluttet 
at sætte medlemmerne endnu mere i fokus gennem medlemsprojektet ’Vi er Socialpædagogerne’.  
I de to år, der er gået, er der blevet født og afprøvet et væld af idéer og initiativer, der til sammen har  
gjort Socialpædagogerne til et endnu mere levende og attraktivt fællesskab. Kongressen skal beslutte,  
om medlemsprojektet skal fortsætte frem til 2022. Her kan du få et indblik i noget af det, der er sket.
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