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FOR FÅ  
KVALIFICEREDE  

ANSØGERE
Flere ledere ansætter andre  
fagligheder, da det er svært  

at rekruttere socialpædagoger  
til de ledige stillinger. 

For Kai Kirkeby er et stærkt fagligt  
miljø og medindflydelse løsningen
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Botilbuddet Brændebakken  

søger erfaren socialpædagog

Det specialiserede socialpædagogiske botilbud Brændebakken 

søger en uddannet, fagligt stærk socialpædagog, som brænder 

for at bruge sin faglighed til at gøre en forskel for voksne  

borgere med autismespektrumforstyrrelser.

Vi forventer:

•  At du er uddannet socialpædagog og har flere års relevant,  

dokumenteret erfaring fra autismeområdet. 

•  At du kan omsætte din indsigt i neuropædagogik og low arousal  

til konkret socialpædagogisk praksis.

•  At du har et empatisk og inkluderende menneskesyn    

•  At du har stærke skriftlige kompetencer, som skinner igennem  

i dit dokumentationsarbejde.

Genopslag

Botilbuddet Brændebakken  

søger en empatisk medarbejder 

med socialfaglig erfaring 

Har du erfaring fra socialområdet, og vil du gerne gøre en  

forskel for voksne borgere med autismespektrumforstyrrelser, 

er du måske vores nye kollega på botilbuddet Brændebakken.

Om dig: 

•  Du er pædagog/SOSU/ergoterapeut eller SSA og du har meget gerne 

erfaring fra autisme- eller voksenhandicapområdet. 

•  Erfaring eller kendskab til neuropædagogik eller low arousal er et plus, 

men ikke et krav. 

•  Du har et empatisk og inkluderende menneskesyn. 

•  Du er villig til at lære nyt.
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Fedt at blive taget  
med på råd
Socialpædagog Nikoline Egemar er 
begejstret for at have været en del  
af Medlemsrådet og Medlemspulsen 
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Corona øger ensomheden
Restriktioner og nedlukninger  
pga. COVID-19 har påvirket landets 
herberger for hjemløse, viser ny  
undersøgelse 
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Sofa
Selvom de ikke længere er kolleger,  
er Nikoline og Pernille stadig hinan-
dens faglige sparringspartnere 

 

30 
Dit forbund
Da hendes afdeling pludselig skulle 
lukke, fik Tanja Müller i den grad brug 
for sin TR 
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Springet
Efter flere år som ufaglært gik Henrik 
Vandal all in og betalte selv for sin  
meritpædagoguddannelse

24
Jord under neglene
Prop nogle frø i  
jorden, se det gro  
– og høst friske 
grøntsager til  
dagens menu. På  
Kollegiet Gl. Køge 
Landevej i Valby  
indgår havearbejde 
som en del af hver
dagen for socialt  
udsatte og hjemløse

Rekruttering
På mange arbejdspladser er det en stor udfordring 
at besætte ledige stillinger med kompetent social
pædagogisk personale. Det får flere ledere til  
at ansætte andre faggrupper, end  
de egentlig ønsker 
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Endnu et farvel
På anbringelses
området er skift  
og sammenbrud 
et slidsomt grund
vilkår – både for 
børnene og med
arbejderne. Det  
kender Lea Leth  
Dinitzen alt til.  
Kort før sommeren 
drejede hendes  
arbejdsplads  
nøglen om

indhold

Jeg hedder Iris de Jong, er 28 år og socialpædagog 
på et bosted for voksne udviklingshæmmede i Ny-
borg. Og så er jeg for nylig blevet valgt som ny tillids-
repræsentant for 45 kolleger, så det er jeg lige nu ret 
spændt på. For selvom jeg ikke selv personligt har 
stået i situationer, hvor jeg har haft brug for en TR, så 
ved jeg, hvor vigtigt det er at have en stærk TR, som 
både kan være bindeled til fagforeningen, en god 
samarbejdspartner for ledelsen – og være der, når 
kollegerne har brug for det. Mit mål er da også helt 
klart, at jeg skal være den hensynsfulde og synlige 
TR for mine kolleger i dagligdagen. Men først skal jeg 
på forbundets TR-basisuddannelse, og her håber jeg 
at blive klædt ordentligt på til min nye rolle. Jeg ser 
det som en god mulighed for selvudvikling – og som 
en vej til at komme lidt tættere på ledelsen og sidde 
med de steder, hvor der træffes vigtige beslutninger, 
der har betydning for vores hverdag. Jeg føler, jeg har 
et rigtig godt afsæt, fordi jeg er i et stabilt og godt 
hus med en kollegagruppe, hvor der er tillid, god fag-
lig sparring og respekt for hinanden. 

#socialpædagog

22
Hvis ikke vi socialpædagoger står 
fast på vores faglighed og gør op 
med forestillingen om, at alle og  

enhver kan lave vores arbejde,  
bliver vores fag udvandet! Helt 

ærligt – jeg tror da heller ikke, min 
øverste chef ville ansætte en leder, 

der ikke har lederkompetencer.
 Tina Carlsen, socialpædagog og TR Det Udekørende Team i Høje-Taastrup
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Magasinet er 100% fri  
for skadelige/hormon- 
forstyrrende kemikalier 
og er certificeret efter  
verdens strengeste  
miljøcertificering.

P O R T R Æ T R E P O R TA G E

T E M A

Kronik: 

Har COVID-19 udviklet 
eller afviklet vores praksis? 
Hvis vi skal stå styrket på den  
anden side af coronapandemien,  
skal vi have modet til at debattere  

og forholde os til de erfaringer,  
vi gør os i praksis. 

Læs det faglige indspark fra social-
pædagog Vicki Hansen Dehlsen 

på sl.dk/fagligtfokus
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KO N F E R E N C E

U D D A N N E L S E

KO M M E N TA R

HANDICAPOMRÅDET 
SKAL LØFTES

SJÆLDENT HAR EN POLITISK EVALUERING været mere tiltrængt 
end den, vi lige nu venter på: ’Evalueringen af det specialiserede 
socialområde’. For hold da op, der er et behov. 

Socialpædagoger ser det hver dag. At en meget stor del af 
handicap området er fagligt og økonomisk udhulet. Alt for mange 
udsatte mennesker får ikke den støtte, de har brug for. Ofte fordi de 
ikke er visiteret til den – eller fordi de ikke bliver re-visiteret, hvis om-
stændighederne ændrer sig. Men desværre også, fordi fagligheden 
og kvaliteten i de sociale tilbud er alt for lav.

Det skal der laves om på. Og her er det bl.a. vigtigt at få langt 
mere faglig kvalitet ind i indsatserne. Mennesker med særlige behov 
skal have den rette hjælp første gang. Her er en af metoderne, at vi 
kræver, at der stilles højere krav til de fagligheder, der er på arbejde. 
Og at vi holder kommunerne fast på, at området skal prioriteres, så 
der rent faktisk er penge til at ansætte de rette fagligheder – og nok 
af dem. For rent ud sagt skal vi på socialområdet have flere medar-

bejdere med uddannelses-
mæssige kvalifikationer og 
indsigt i de udfordringer, 
borgerne har. I dag er der 
ganske enkelt for mange 
ufaglærte, alt for mange vi-
karer og alt for store lokale 
forskelle. 

Ambitionsniveauet skal 
hæves – og som et mini-
mum skal det sikres, at 
udsatte mennesker mødes 

af faglighed, og at der er en tilstrækkelig mængde socialpædagoger 
med de nødvendige socialpædagogiske færdigheder. 

Derfor ønsker vi også politikerne god vind med finansloven for 
2022. Her skal der findes penge til at investere i at give mennesker 
med handicap og socialt udsatte livsmuligheder og livskvalitet.  
Det skylder vi som samfund! 

Marie Sonne
forbundsnæstformand

’Rent ud sagt skal vi på 
socialområdet have  
flere medarbejdere 
med uddannelsesmæs-
sige kvalifikationer og 
indsigt i de udfordrin-
ger, borgerne har.’

F
O

T
O

: 
R

O
B

E
R

T
 W

E
N

G
L

E
R

H Ø R T

I stedet for vagtværn  
bør målet være at få langt 
flere uddannede socialpæ
dagoger. I dag er det sådan, 

at i nogle kommuner er 
mindre end en tredjedel  
af de ansatte uddannede 

socialpædagoger på sociale 
tilbud. Det er ganske enkelt 

ikke godt nok.
 Forbundsformand Benny Andersen  

om tendensen med, at der bruges vagtværn  
inden for ældresektoren 

T O P  5 :

online vagtplan
DELTAPLAN

En kæmpe lettelse
for dem der styrer

vagtplanen

Tildel vagt

FerieregnskabTimebank

Enkel og overskuelig vagtplan
Brugervenligt system

Indbygget ferieregnskab
Styr på overarbejdstimerne

Hurtig fordeling af ledige vagter
Indbygget kommunikation & Udtræk til løn

Årligt abonnement

Bestil gratis og uforpligtende prøveperiode
www.deltaplan.dk - Tlf: 46 93 39 04

kr. 2.088,-
Prisen dækker 40 medarb. pr. år 
( =kr. 53,- pr. medarb. pr. år! )

online vagtplan

®
DELTAPLAN
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Medlemmerne er med på råd
– Det arbejde, der bliver lavet, bliver meget mere troværdigt, fordi det hele 
tiden bunder i noget, som socialpædagoger har meldt ind med.

Sådan lød budskabet fra socialpædagog Nikoline Egemar i en video til knap 
200 kongresdelegerede, der i august var samlet for at omsætte de to kongres-
beslutninger ’Vi er socialpædagogerne’ og ’Sammen om det gode arbejdsmiljø’ 
til konkrete indsatser.

Nikoline Egemar har været en del af Medlemsrådet og Medlemspulsen siden 
2018, hvor begge initiativer blev søsat som en del af medlemsprojektet ’Vi er so-
cialpædagogerne’ for at øge medlemsværdien og styrke medlemsinvolveringen. 

– Min rejse i det her med medlemsråd og medlemspuls har gjort, at jeg er 
blevet lidt hooked på det med at møde nogle andre, der har en sammenlignelig 
hverdag. Det er så fedt, og det kunne jeg godt tænke mig mere af, sagde hun.

Dalende studieoptag kalder på en styrket uddannelse

Optaget på pædagoguddannelsen er faldet med næsten 10 pct. på fem år.  
Men en ny analyse fra AE-rådet viser, at der vil mangle 1.300 socialpædagoger  
i 2030, hvis andelen af udsatte fortsætter med at stige, og hvis kvaliteten på 
 området skal forblive uændret.

– Derfor er vi nødt til at gøre pædagogstudiet og faget mere attraktivt – fx ved  
at sikre flere studietimer, styrke den socialpædagogiske specialisering og sikre de  
studerende en specialiseringsgaranti, siger forbundsformand Benny Andersen.

Mest populære  
podcasts
Med Socialpædagogernes Podcasts i ørerne kan du 
på ca. 25 minutter opdatere dig på relevante emner  
og faglige tilgange inden for dit fag. Vi har samlet en 
Top 5 over de mest populære afsnit: 

 1 Low arousal
 2  Narrativ praksis
 3  Forråelse del 1: ’Hvorfor bliver vi forråede?’
 4  Mentalisering
5  Naturen i socialpædagogiske rammer

Find dem – og mange andre afsnit – på sl.dk/fagligtfokus 

eller din foretrukne podcastapp. 

Socialpædagogernes medlemstal har nu rundet 

40.000

F
O

T
O

: 
S

Ø
R

E
N

 V
E

S
T

E
R

G
A

A
R

D
/U

N
S

A
ID

 F
IL

M

http://sl.dk/fagligtfokus


indtryk

R A P P O R T

U N D E R S Ø G E L S E

B O G

B O G

Social og specialpædagogiske stemmer

Hvad fylder, udfordrer og giver mening i arbejdet med børn, 
unge og voksne, som har behov for en social- eller specialpæda-
gogisk indsats? Det får du pædagogernes egne perspektiver på 
i denne bog, der indeholder en række tematiske kapitler om bl.a. 
faglig motivation og meningsfuldhed, samarbejde med andre 
faggrupper, synet på brugerne samt omsorg, magt og selvbe-
stemmelse. Hvert kapitel afsluttes med en perspektivering fra 
fagpersonale samt arbejds- og refleksionsspørgsmål – og skal ses 
som et indspark i debatten rundt om professionen. 

’Social- og specialpædagogiske stemmer. Når pædagoger sætter ord på deres faglighed’, af 
Gitte Lyng Rasmussen og Hanne Meyer-Johansen. Akademisk Forlag, 249,95 kr. 

Tilknytning og omsorgsarbejde

At yde omsorg for andre mennesker er et vigtigt aspekt af man-
ge fag og professioner. Omsorg hænger nært sammen med 

tilknytning, og i omsorgsarbejde bringes tilknytning let i 
spil både hos den, der modtager omsorgen, og hos 

den fagprofessionelle. I bogen her kan du læse 
om, hvordan vores personlige historie med 

tilknytning og omsorg får betydning for 
vores kompetencer og udfordringer som professionelle om-

sorgspersoner og for, hvordan vi trives eller mistrives i dette 
arbejde. Bogen, der henvender sig til alle professionelle 
omsorgspersoner, har som mål at øge bevidstheden om 
vores tilknytningshistories betydning for omsorgsarbejde 
med henblik på at få denne historie til at fungere som en 

ressource og ikke en hindring i den faglige praksis. 

’Tilknytning og omsorgsarbejde. Personlige rødder og faglig  
praksis’, af Sarah Daniel. Forlaget Arboreta, 250 kr. 

ROS OG 
RIS FRA 
OMBUDS-
MANDEN
Institutioner for børn og unge 
med handicap er reflekterede i forhold til 
de dilemmaer, der kan opstå i spændingsfeltet mel-
lem magt og omsorg, og de er gode til at håndtere 
dilemmaerne pædagogisk på en konstruktiv måde. 
Til gengæld blev fristen for at registrere og indberette 
magtanvendelser ofte ikke overholdt. Det er nogle 
af de ting, der påpeges i en ny temarapport fra 2020, 
hvor Ombudsmanden havde særligt fokus på instituti-
oner for børn og unge med handicap og besøgte otte 
af dem. Af rapporten fremgår det også, at flere interne 
skoler bl.a. havde udfordringer med at overholde reg-
lerne om undervisning i fuld fagrække og timetal. 
Læs temarapporten på ombudsmanden.dk

Borgerguide.dk

Nærhed på afstand

15 digitale moduler til understøttelse af 

trygge fællesskaber.

+

+

Sociale viceværter  
gør en forskel

Ny afdækning fra VIVE viser, at bl.a. sociale 
viceværter i kraft af deres arbejde i almene 

boligområder kan spille en afgørende rolle i at 
opspore og hjælpe beboere med psykiske van-

skeligheder. De sociale viceværter fungerer 
som brobyggere mellem beboerne i områ-

det og velfærdssystemet – og bidrager 
til at skabe trygge relationer.

Læs mere på vive.dk

Corona øger ensomheden
Restriktioner og nedlukninger pga.  
COVID-19 har påvirket landets herberger for 
hjemløse, hvor begrænset social kontakt og 
adgang til fællesskaber har øget ensomhed og 
social isolation blandt beboerne, viser en ny 
undersøgelse fra WeShelter. Rapporten viser 
dog også, at nogle beboere har fundet ro og 

tid til positive forandringer, 
mens andre har oplevet, 
at deres erfaringer med 
hjemløshed, udsathed og 
kaos har rustet dem til at tilpasse sig 
tilværelsen under krisen. For nogle er 
forbruget af rusmidler steget, fordi 

rusmiddelbehandlingen ikke 
har kunnet opretholdes med 

samme effekt, mens andre har 
reduceret deres forbrug, da adgan-

gen til rusmidler og fællesskaberne om-
kring dem er blevet besværliggjort. 

Læs hele rapporten på weshelter.dk
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På anbringelsesområdet er skift og sammenbrud et slidsomt grundvilkår – ikke bare for 
børnene, men også for de socialpædagoger, der tager afsked – igen og igen. Det kender 
Lea Leth Dinitzen alt til. Kort før sommeren drejede hendes arbejdsplads nøglen om. 
Socialpædagogen fulgte hende før, under og efter det sidste farvel

i egen lejlighed, og hans eneste ønske er at få en  
socialpædagog fra døgninstitutionen, som han har  
tillid til og stoler på, som kontaktperson – og får nej. 

Det giver svære betingelser for mit arbejde, fordi 
det kan tage måneder eller halve år at genetablere til-
liden efter et skift. Men det slider også på mig, fordi 
jeg har en tæt relation til de unge og holder af dem. 
Selvfølgelig gør jeg det. Ellers ville jeg ikke være her. 

Men nu gælder det om at hive alt overskud frem og 
få de unge bedst muligt igennem de kommende svære 
måneder frem mod lukningen og endnu et skift i deres 
anbringelse. Jeg hjælper dem med at kanalisere deres 
frustrationer de rigtige steder hen – hjælper dem med 
at ringe til sagsbehandleren, når de spørger, hvorfor 
de stadig ikke har fået at vide, hvor de skal hen. 

’Jeg kan godt se, at du er rigtig vred over, at du ikke 
har fået svar, og det kan jeg godt forstå. Det ville jeg 
også have været rigtig ked af. Men som hun sagde, ar-
bejder de så hurtigt, de kan. De har ikke glemt dig. Jeg 
tror simpelthen, det er, fordi de vil prøve at finde det 
bedste sted til dig,’ siger jeg til en ung for at støtte op 
om processen. 

Jeg siger til gengæld ikke, at ’jeg lover, at det hele nok 
skal gå’, for det aner jeg ikke noget om. Det er deres liv. 
Og lige om lidt er jeg ikke en del af det længere. 

HVAD FANDEN HAR DE GANG I? tænkte jeg.  
Jeg så rundt på mine kolleger med tårerne tril-
lende ned ad kinderne. Rundt på det snart 100 

år gamle fællesrum, hvor vi har holdt alle vores perso-
nalemøder og vendt og drejet de unges sorger og sejre. 
Og op på konsulenten fra kommunen, der efter måne-
ders venten lige havde givet os den endelige dom: Vi 
lukker døgninstitutionen ved udgangen af juni.

Bagefter blev stedets otte unge kaldt sammen for 
at få beskeden. For nogle af dem har stedet været de-
res hjem gennem otte år. Andre var lige landet efter 

at være blevet revet op med rode fra en anden insti-
tution. ’Are you fucking kidding me. Nu igen?’, ’Hvor 
skal vi så hen nu?’ var nogle af deres spørgsmål, vi 
ikke havde svar på.

For mig er det en anledning til at se tilbage – på 
den socialpædagog, jeg gerne ville være – og på den 
socialpædagog jeg er blevet efter syv år på anbrin-
gelsesområdet, hvor skift og sammenbrud ofte er et 
grundvilkår. Både for de unge, men også for os social-
pædagoger, der igen og igen skal vinke farvel til dem 
og det, vi fagligt brænder for.

Jeg har selv været en del af ’systemet’ som ung. Og 
jeg havde ikke været, hvor jeg er i dag, uden den kon-
taktperson, der vedholdende fik mig igennem den sid-
ste del af folkeskolen. Det var dét, jeg gerne ville være 
for andre. Og det er dét, der gør, at jeg ofte vender 
mere energifyldt hjem fra en døgnvagt, end da jeg kom. 
Jeg ser, hvordan de unge, der er så skadede af vold og 
omsorgssvigt, bliver bygget op som mennesker igen, i 
takt med at vi fylder selvtillid og anerkendelse på dem.

Men skift og sammenbrud fylder noget stort set 
dagligt: Når en ung får en ny sagsbehandler, før han 
har nået at lære navnet på den gamle. Når en ung bli-
ver hjemgivet, selvom vi ved, at hun en måned efter 
står her – svigtet – igen. Eller når en ung bliver flyttet 

Det er deres liv.  
Og lige om lidt  
er jeg ikke en del  
af det længere.

FORTALT TIL LEA HOLTZE  FOTO SOFIA BUSK

26. januar: 
Hvor skal vi nu hen?

Mange anbragte oplever skift

Blandt anbragte 11-17-årige har ca. halvdelen skiftet anbringelsessted  
mindst én gang. Omkring hver femte har boet to eller flere steder.  
Det viste tal fra hhv. Rambøll i 2018 og VIVE i 2014. 

Ifølge tal fra Social- og Indenrigsministeriet fra 2020 har omkring  
hvert fjerde anbragte barn skiftet anbringelsessted en eller flere  
gange, når det fylder fem år.
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’Så siger  
vi farvel  
– igen’



EFTER AFSKEDSBRUNCHEN sætter jeg nøglen i 
tændingen, og den lille Renault Zoe ruller ud ad 
døgninstitutionens indkørsel. Solen skinner, vi 

ruller vinduerne ned, og Rudimental brager ud af høj-
talerne. 

’Sikke en udsigt. Det her skal da nok blive godt. 
Hvad med en fed lampe her?’ foreslår jeg en af de 
unge, da vi står på værelset på den døgninstitution, 
der nu skal være hendes nye hjem. 

Hun får et stort kram, og jeg fortæller forstanderen, 
at det giver mig ro i maven at vide, at det er et godt 
sted med de samme værdier som vores.

Men da jeg kommer ud i bilen, og Rudimental stadig 
synger ’you know I said it’s true, I can feel the love, 
can you feel it too’, rammer det mig. Og jeg græder. 
Jeg græder over den måde, jeg synes, systemet be-
handler de unge. Jeg græder over min egen magtesløs-
hed, når jeg er med til at gentage de unges oplevelse 
af at blive svigtet. Og jeg græder, fordi jeg holder af 
dem, og det her er endnu et farvel.

Den sværeste afsked, jeg husker, var med en ung, 
der blev flyttet til en plejefamilie – stik mod konklu-
sionen på mine faglige observationer, men en beslut-
ning, jeg naturligvis måtte støtte op om af hensyn til 
den unge. Og han var en af dem, der var kravlet mere 
ind under huden på mig. Men det er et vilkår i arbej-
det, jeg er nødt til at kunne rumme. Så må jeg snakke 
med nogen om det, når jeg kommer hjem.

Jeg ved til gengæld, at jeg har været vigtig for de 
unge i den periode, de har været her. Det kommer 
aldrig dårligt igen. Og efterhånden har jeg fået mig 
nogle gode strategier i forhold til at balancere på 
grænsen mellem det personlige og det private. 

Jeg synes, der er en enorm frygt for at overinvolvere 
sig og give for meget af sig selv. For mig at se skal man 
bare tænke sig om, før man involverer sig, og før man 
deler. De unge er jo ikke mine venner. Men jeg kan 
dele ud af mig selv for at spejle en følelse.

’Jeg kan godt huske, hvor ked af det jeg også blev,  
da jeg gik i 8. klasse. Han hed Lasse. Men ved du hvad? 
Vi endte faktisk med at blive rigtig gode venner,’ 
sagde jeg til en ung, der var blevet dumpet. 

Når jeg deler noget om min person eller mit privatliv, 
er det, fordi det giver pædagogisk mening og fx giver 
dem håb. Og fordi det giver dem lyst til selv at dele, når 
de føler sig mødt og anerkendt. Sådan er det jo i enhver 
relation, og uden relationen kan vi ikke arbejde. 

Jeg kommer også til at holde kontakt med nogle af 
de unge den næste tid. Tjekker lige ind og hører, om 
de er landet godt. For jeg ved bare, at hvis vi slipper 
dem nu, ryger alt det, vi har bygget op, på jorden. Og 
fordi netop overgangen til et nyt sted, nye socialpæ-
dagoger og nye omgivelser ellers tit sker uden en blød 
overgang. Nogle vil synes, det er uprofessionelt. Men 
det giver mig ro at vide, at jeg har sluppet dem på en 
ordentlig måde. 

Det er vores opgave at opretholde 
struktur og normalitet i en rigtig 
svær tid, så rammerne ikke styrter 
sammen om ørerne på dem.

Jeg kommer også til at 
holde kontakt med nogle 
af de unge den næste tid. 
Tjekker lige ind og hører,  
om de er landet godt. 
For jeg ved bare, at hvis 
vi slipper dem nu, ryger 
alt det, vi har bygget op, 
på jorden.

22. juni: 
Det spidser til nu

JEG SYNKER ned i den bløde hjørne-
sofa. Drengene spiller FIFA ved siden 
af mig. Og selvom klokken har pas-

seret 23, kan jeg ikke få mig selv til at gå 
i seng. Jeg skal bare lige have det sidste 
med, før jeg lægger mig til at sove på min 
sidste døgnvagt.

Men samtidig har jeg det også sådan, at 
nu er det nok. Vi skal videre. Ud af vag-
ten. For de sidste 14 dage har været eks-
tra hårde. Personalet har haft en lukning 
hængende over hovedet i over et år, og de 
unge har levet med uvisheden om, hvad 
der skulle ske med dem, siden lukningen 
blev meldt ud – de trækker sig fra det so-
ciale samvær, passer ikke skolen og bliver 
udadreagerende.

I takt med at det kommer tættere og 
tættere på, bliver jeg også selv mere på-
virket. Vi har talt meget om det på perso-
nalemøder, hvor vi har haft et rum til at 
dele alt det svære. Men uden for det rum 
er fokus på kerneopgaven – på at gøre det 
her vilkår mindre smertefuldt for de unge. 
Det er vores opgave at opretholde struk-
tur og normalitet i en rigtig svær tid, så 
rammerne ikke styrter sammen om ørerne 
på dem. 

’Er du slet ikke ked af det?’ spurgte en af 
de unge mig.

’Jo, for jeg elsker mit arbejde, og jeg  
elsker at være sammen med jer. Jeg er 
først og fremmest ked af det på dine 
vegne. Men jeg kender socialpædagogerne 
der, hvor du skal hen – de er rigtig søde og 
dygtige. Så jeg tror, du bliver glad for det.’ 

Det håber jeg. 

25. juni:  
Jeg græder alene
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NU ER DET VIRKELIG SLUT.
Sådan føles det, da jeg kører af sted mod 

mit nye arbejde den første dag. Måske skal 
man også bare videre, tænkte jeg, da jeg sagde ja til at 
starte på et nyt job så hurtigt efter. Ny målgruppe, nye 
relationer. Og en ny måde at arbejde på.

For mit job på døgninstitutionen var mit første. Jeg 
var betaget af, hvor meget vi kunne rykke de unge. Jeg 
var tilbøjelig til at lade dem komme ekstra ind under 
huden. Nu har jeg taget et bevidst valg om, at det ikke 
er den socialpædagog, jeg vil være. 

Jeg vil kunne lide mit arbejde, have et godt arbejds-
miljø og kunne udvikle mig fagligt. Men jeg vil have 
fri, når jeg har fri.

På et tidspunkt vender jeg sikkert tilbage til anbrin-
gelsesområdet. For der kan vi gøre en stor forskel. 
Men lige nu har jeg brug for en pause fra alt det nega-
tive. Det er nødvendigt for igen at kunne være de un-
ges tro og håb – også når systemet svigter. 

1. juli: 
Det var så det

Jeg var tilbøjelig til at lade dem 
komme ekstra ind under huden. 
Nu har jeg taget et bevidst valg 
om, at det ikke er den social
pædagog, jeg vil være.

Få styr på 
medicinhåndtering

via e-læring 
– nemt og effektivt

Modulerne tager udgangspunkt i vejledningen
 “Korrekt håndtering af medicin” udgivet af  
Styrelsen for Patientsikkerhed.

Er I klar til tilsyn?

Fagkonsulent
Henriette Daabeck

51 75 54 87

En del af Gyldendal-gruppen

AT BRYDE MØNSTRE OG NEGATIV SOCIAL ARV
En temadag med fokus på banebrydende metoder og � ltag
Trænger DU også � l ny energi, nyt håb og nye vaner?
• Få inspira� on og værktøjer � l en helhedsorienteret indsats med fokus på udvikling af
 basale ru� ner, selvværd, personlig udvikling, sundhed og madlavning
• I skoler og ins� tu� oner oplever vi i s� gende grad nedslidning og en hverdag med
 trusler og vold, - få tryghed i forståelsen af lovgivning og prak� ske metoder
• Hvordan forebygger vi, at børn og unge taber i systemet og fastholdes i nega� v social arv?

Frede Bräuner vil gennemgå 
metoder og principper fra sine 
mange projekter. Hvordan 
overfører vi erfaringerne 
� l dagligdagen som lærer, 
pædagog eller professionel 
voksen?

Mads Bo vil vise, hvordan vi 
skaber vitaminbomber med 
juicer og smoothies, og han 
vil fortælle om sin vej fra 
”bumset” mekaniker med 
lavt selvværd � l bestseller-
forfa� er og virksomhedsejer. 

Niels Bräuner vil bidrage med 
prak� sk og teore� sk viden om 
skånsom magtanvendelse. 
Hvad gør vi konkret i pressede 
situa� oner med trusler og
overgreb, og hvordan fore-
bygger vi, at voldelige
situa� oner opstår?

Temadagen a� oldes mandag den 22. november 2021 fra kl. 8.30-15.30 på Comwell i Kolding og 
mandag den 31. januar 2022 på Scandic i Roskilde. Tilmeld dig her: h� ps://� ltag.nem� lmeld.dk/
Henvendelse: frede@webkost.dk eller 30913990.

AT BRYDE MØNSTRE OG NEGATIV SOCIAL ARV

• Få inspira� on og værktøjer � l en helhedsorienteret indsats med fokus på udvikling af

• I skoler og ins� tu� oner oplever vi i s� gende grad nedslidning og en hverdag med
 trusler og vold, - få tryghed i forståelsen af lovgivning og prak� ske metoder

Find det fulde

program på

www.webkost.dk/program
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Døgninstitutioner lukker

Sidste år viste tal fra FADD (Foreningen af Døgn- 
og Dagtilbud), at 47 ud af 165 døgninstitutioner 
for udsatte børn og unge var lukket siden 2010 
– det svarer til 28 pct. 

Det underbygges af, at professor Inge Bryderup 
fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på 
Aalborg Universitet vurderer, at ca. en tredjedel 
af alle døgninstitutioner er lukket de sidste ti år.

Udviklingen blev bl.a. skudt i gang med struktur-
reformen i 2007, hvor amterne blev nedlagt. For i 
takt med at kommunerne siden har bestræbt sig 
på at visitere til egne tilbud, og flere anbringes 
i familiepleje, falder efterspørgslen efter døgn-
tilbudspladser. 



 Nikoline

Efter min første vagt med dig tænkte 
jeg: ’Hold da op, det var spændende,’ 
og du var dygtig. Jeg vidste ikke, man 
kunne være så passioneret omkring 
et arbejde og have sådan en kontakt 
med borgerne. 

 Nikoline

I dag er low arousal blevet en del af min grund-
holdning til livet. Jeg forholder mig ubevidst 
hele tiden til, hvordan jeg møder et menneske, 
og hvordan det påvirker situationen, for den 
har jeg ansvar for. Og netop arbejdet med  
at give borgerne ro kan gøre, at vi lykkes:  
at en borger, som har minimal verbal kom-
munikation, pludselig kan udtrykke, hvad han 
ønsker, og siger ’leverpostej’. 

 Pernille

Borgerne kan ikke nødvendigvis selv sætte ord på deres behov. Der-
for skal vi hele tiden observere og reflektere over vores tilgang. Det 
er jo et helt nervesystem, vi er på opdagelse i. Det tager tid, bevares. 
Men vi skal blive ved med at prøve med alt, hvad vi har med. Og der 
er det bare fedt at have en fagfælle at dele refleksionerne med.

 Nikoline

Den sparring og fælles refleksion kan jeg sim-
pelthen ikke undvære, for så kommer jeg ingen 
vegne. Så selvom vi ikke arbejder samme sted i 
dag, skriver jeg til Pernille, hvis noget er svært. 
Det gjorde jeg fx i tiden efter, at jeg var blevet 
overfaldet på mit arbejde. Pernilles refleksioner 
gør, at jeg tænker bredere om det, jeg står i. 

 Pernille

Og så deler vi lysten til at få nal-
lerne i ny viden. Jeg har faktisk 
lige læst en artikel om mærk-
barhed – om, at man ikke kan 
måle og dokumentere alt  
– som jeg vil sende til dig og 
høre dine perspektiver på. For 
dit arbejdsliv og den målgruppe, 
du arbejder med, giver vigtige 
perspektiver og nuancer til mig. 

 Nikoline

Det særlige ved at være socialpædagog er, at 
der ikke er noget facit. Mennesket er facit. Og 
så er teorien og metoden rygraden, som gør, 
at vi ikke vælter, når vi møder udfordringerne. 
Og jo mere vi ved, jo bedre står vi fast.

 Når noget 
er svært, ringer 
jeg til Pernille

 Vi er  
på arbejde i  
menneskers liv

Har du en særlig relation til en borger, kollega, din 
leder eller en anden i dit arbejdsliv, som du gerne 
vil fortælle om, så skriv til: nyhedsrum@sl.dk

 Pernille

Du kom som sendt fra himlen, fordi du 
var helt grøn. Nogle ville måske tænke ’åh 
nej, så kan hun ikke tage fat’. Men for mig 
betød det, at vi skulle stå på tæer og lære 
dig en god professionsetik – fx i forhold til, 
hvordan man går ind og siger godmorgen 
til borgeren. Og du sugede bare til dig.

 Pernille

Borgerne udvikler sig med det, de fødes med, og det, de 
mødes med af bl.a. os som fagprofessionelle. Derfor skal vi 
hele tiden reflektere og sætte spørgsmålstegn ved vores til-
gang. Vi blev fx meget optagede af at omsætte teori om low 
arousal til, hvordan vi kunne fastholde ro og trivsel blandt 
borgerne og konkret indrette vores fællesstue, så alle – med 
deres forskellige behov for tryghed – kunne trives der. 

TEKST LEA HOLTZE  FOTO NILS LUND PEDERSEN

Nikoline Egemar, 31 år, troede, at hun skulle arbejde som  
pædagog på almenområdet – indtil hun fik Pernille Wuust Christensen 

som praktikvejleder på et bosted. I dag har Nikoline arbejdet som  
socialpædagog inden for voksenhandicapområdet i fem år.

Pernille Wuust Christensen, 37 år, er socialpædagog og 
pædagogisk konsulent ved Specialcenter Slagelse, Center for Handicap 
og Psykiatri. Selvom hun ikke arbejder sammen med Nikoline til daglig 
længere, er de stadig hinandens faglige sparringspartnere.
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JEG ER NØDT TIL AT GÅ ET FAGNIVEAU NED
Allerhelst vil han ansætte socialpædagoger. Men når der slås en ledig stilling op på  
voksenhandicaptilbuddet Siriusparken i Odsherred, er der så få socialpædagogiske  
ansøgere, at leder Claus Storm er nødt til at ansætte andre fagligheder

I SIRIUSPARKEN er det 
vores fornemmeste 
opgave at støtte borger-

ne til at vedligeholde og 
udvikle deres færdigheder. 
Det er et rent socialpæ-
dagogisk speciale. Derfor 
er der intet, jeg hellere vil 
end at ansætte socialpæ-
dagoger. Men i Odsherred 
Kommune er der så langt 
mellem dem, at det er et 
par år siden, vi sidst havde 
heldet med os. Og det blev 
en kort fornøjelse for den 
ene socialpædagog, der 

blev overrasket over pleje-
opgaverne.  

Nu er det blevet så 
grelt, at jeg har nedsat en 
arbejdsgruppe, der skal 
gøre os skarpe på, hvordan 
vi kan tiltrække flere fra 
nabokommunerne. For 
90 pct. af vores ansatte 
er bosat i Odsherred. Jeg 
har drøftet løsningerne 
med forbundet. Kunne vi fx 
gøre os mere interessante, 
hvis vi fik mulighed for at 
indføre 12-timers vagter, 
så der kom mere luft mel-

lem de knap så populære 
weekend vagter, og vi sam-
tidig kunne sikre færre 
fremmødedage?  

Går vi et fagniveau ned 
og søger SOSU’er og pæ-
dagogiske assistenter, har 
vi derimod heldet med os. 
Men det er en nødløsning, 
som jeg har det skidt med. 
For socialpædagoger er 
de bedste til at omsætte 
deres praktiske tilgang til 
skriftlighed – og de bedste 
til at sætte ord på deres 
faglighed. 

Historisk har vi haft en 
god dækning af socialpæ-
dagoger, men jeg frygter 
for fremtiden. For mange 
ansatte er nu i slutningen 
af 50’erne. Hvor står vi så 
om fem eller ti år? Det 
er nødvendigt med både 
en lokal og landspolitisk 
løsning, hvis ikke tilbud 
som vores skal ende som 
typiske kommunale pleje-
centre. Det er hverken 
værdigt over for faget eller 
borgerne. 

FORTALT  

TIL 

JAKOB 

RAVN 

BRINCK

  

FOTO 

SOFIA 

BUSK

Socialpædagoger er de bedste til  
at omsætte deres praktiske tilgang til skriftlighed  
– og de bedste til at sætte ord på deres faglighed.

 Claus Storm, leder Siriusparken DA LEDER Mats Erlandsson 
i foråret slog to socialpæ-
dagogiske stillinger op til 

sin arbejdsplads, JAC Vestegnen, 
et aktivitets- og samværstilbud for 
voksne med handicap i Brøndby 
Kommune, modtog han i alt knap 
70 ansøgninger. Andre gange får 
han op til 40 ansøgninger på en 
enkelt stilling.

Som leder har han altså med 
egne ord ’nok at vælge imellem’, 

når han skal finde den rette social-
pædagog. Og det, mener han, der 
er flere årsager til: 

– Dels er vi et dagtilbud, hvor 
man ’slipper’ for skæve arbejds-
tider. Dels får vi som stort prak-
tiksted med omkring 30 prak-
tikanter årligt en reklamesøjle 
forærende, fordi mange tidligere 
praktikanter ønsker at vende til-
bage efter studiet. Og endelig gi-
ver vi den enkelte socialpædagog 
stor mulighed for medbestem-
melse og faglig udvikling, siger 
Mats Erlandsson, som kort sagt 
ikke er bekymret, når det kom-
mer til rekruttering af nye social-
pædagoger. 

Går et fagniveau ned
80 km nordvest på Sjælland i 
Odsherred Kommune ser vir-
keligheden noget anderledes  
ud for Claus Storm, som er leder 
for voksenhandicaptilbuddet  
Siriusparken. Der er intet, han 

hellere vil end at ansætte 
socialpædagoger. Alligevel  

er det et par år siden, det 
sidst lykkedes. 

A N S Æ T T E L S E R

NÅR DRØMME- 
KANDIDATEN  
ER SVÆR AT FINDE
Mange socialpædagogiske 
arbejdspladser har svært 
ved at rekruttere kom-
petent arbejdskraft, viser 
medlemsundersøgelse. 
Det får flere ledere til at 
ansætte andre faggrup
per, end de egentlig 
ønsker. Men at ansætte 
for bredt kan forværre 
problemet, advarer ekspert

TEKST 

JAKOB 

RAVN 

BRINCK

tema
Rekruttering
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Botilbuddet Brændebakken  

søger erfaren socialpædagog

Det specialiserede socialpædagogiske botilbud Brændebakken 

søger en uddannet, fagligt stærk socialpædagog, som brænder 

for at bruge sin faglighed til at gøre en forskel for voksne  

borgere med autismespektrumforstyrrelser.

Vi forventer:

•  At du er uddannet socialpædagog og har flere års relevant,  

dokumenteret erfaring fra autismeområdet 

•  At du kan omsætte din indsigt i neuropædagogik og  

low arousal til konkret socialpædagogisk praksis

•  At du har et empatisk og inkluderende menneskesyn    

•  At du har stærke skriftlige kompetencer, som skinner  

igennem i dit dokumentationsarbejde.

Vi tilbyder:

•  Stor indflydelse på eget arbejde og arbejdstid

       
     •

  Et arbejdsmiljø med plads til fo
rskellighed

       
       

       
    •  Engagerede kolleger

       
       

       
       

       
 •  En arbejdsplads i udvikling

       
       

       
       

       
       

     •
  Gode fysiske rammer



tema
Rekruttering

Derfor er han ofte nødsaget til 
at ’gå et fagniveau ned’, hvis han 
vil øge sandsynligheden for at be-
sætte en ledig stilling: 

– Tidligere kunne vi godt re-
kruttere ved at søge specifikt efter 
’pædagoger’, men i dag giver den 
tilgang desværre alt for få ansø-
gere, forklarer han.

Derfor efterlyser Siriusparken 
nu ’dedikerede fagpersoner med 
socialfaglig erfaring’ i deres job-
op slag, der med den brede formu-
lering giver andre faggrupper som 
SOSU’er og pædagogiske assisten-
ter mulighed for at søge. Det sker 
ikke med hans gode vilje – men 
det er det, virkeligheden kræver, 
hvis stillingerne skal besættes, si-
ger Claus Storm: 

– Der er ingen tvivl om, at jeg 
gør det af nød. For gu fanden er 
der forskel på en socialpædagog 
og en SOSU, når det kommer til at 
udvikle og vedligeholde borgernes 
færdigheder. 

Nødvendigt med genopslag
Desværre er Claus Storm langtfra 
alene om at være udfordret i for-
hold til at kunne besætte ledige 
stillinger med socialpæ-
dagoger. I en 

medlemsundersøgelse, som 
Socialpædagogerne gennemførte 
blandt 274 ledere i november sid-
ste år, angiver mere end hver 
fjerde leder, at de i høj eller meget 
høj grad har svært ved at rekrut-
tere kvalificeret socialpædagogisk 
personale. 

Samtidig har mere end hver 
tredje adspurgte leder inden for 
de sidste to år været nødsaget til 
at genopslå stillinger for at få til-
strækkeligt med kvalificerede an-
søgere. Tilsvarende vidner tal fra 
Socialpædagogernes a-kasse om 
lav ledighed blandt socialpædago-
ger. I en årrække har ledigheden 
ligget på omkring 3 pct.   

I Socialpædagogernes leder-
landsudvalg genkender formand 
Mie Karleby tendensen. 

– Det bliver en stadigt større 
udfordring for socialpædagogiske 
arbejdspladser at besætte ledige 
stillinger med kompetent social-
pædagogisk personale. Det føles 
ofte, som om vi ledere kæmper 
om det samme sparsomme udbud 
af socialpædagogiske ansøgere,  
siger hun. 

Døgnområdet udfordret
Men rekrutteringsproblemet er 

dog allermest markant på døgn-
tilbud inden for voksenhan-

dicapområdet, vurderer Mie 
Karleby, som selv er forstan-

der på botilbuddet Kamager 
i Kastrup. 

– Her er aften- og 
weekendarbejde en del 

af pakken, men det 
er, særligt blandt 

mange unge social-
pædagoger, ikke 

lige så attraktivt 
som at arbejde 

i dagtimerne. 
Det er egent-

lig en opfattelse, jeg godt vil ud-
fordre, for de skiftende arbejds-
tider giver faktisk en anden form 
for frihed med fx fridage midt i 
ugen, siger hun og påpeger samti-
dig, at mange døgntilbud ikke kan 
lokke med de helt samme vilkår 
som førhen. 

– Tidligere kunne arbejdsplad-
ser, der havde rådighedsvagter, 
hvor man får løn, mens man sover, 
være tiltrækkende. Men dem bli-
ver der færre og færre af. Det gav 
ellers mulighed for, at man på en 
enkelt vagt kunne arbejde 16-20 
timer og dermed nå op på en fuld 
arbejdsuge på få dage.  

Og problemerne med rekrut-
tering forstærkes kun yderligere 
af, at fastholdelsen af persona-
let også kan være svær, siger Mie 
Karleby: 

– Det er en velkendt tendens, 
at socialpædagoger hurtigt søger 
over på dagområdet, når de har 
stiftet familie for at komme væk 
fra de skiftende arbejdstider.

Derfor forsøger mange arbejds-
pladser at gøre sig attraktive på an-
dre måder. Fx ved at skabe øgede 
muligheder for fleksibilitet og selv-
valgte arbejdstider i den udstræk-
ning, det er muligt, samtidig med 

at de lokker med midler til kompe-
tenceudvikling og supervision. Men 
det løser bare ikke udfordringen 
for alle, lyder det fra Mie Karleby: 

– Mange ledere er desværre 
nødsaget til at rekruttere bredere 
og inkludere andre faggrupper  
i forhold til, hvad de egentlig  
ønsker. Det er beskæmmende og 
virkelig ærgerligt, at vi ikke kan 
tillade os at være mere kræsne. 

Ekspert: Uddan flere 
På Københavns Professions-
højskole kender lektor i social- 
og specialpædagogik Tim Vikær 
Andersen udmærket ledernes 
udfordringer med at tiltrække 
kompetent arbejdskraft. Et pro-
blem, der bl.a. skyldes uddannel-
sens rammer: 

– Vi uddanner simpelthen ikke 
nok socialpædagoger i dag, fordi 
kommunerne har magt til at fast-
lægge dimensioneringen på stu-
diet og dens specialer ud fra, hvor 
mange socialpædagoger, de for-
venter, de har behov for. De defi-
nerer typisk et beskedent behov, 
så den kommende arbejdsstyrke 
ikke overstiger de penge, kommu-
nerne planlægger at bruge på om-
rådet. 

Kommunerne skal kort sagt di-
mensionere mere, hvis udbuddet 
af socialpædagoger skal øges, men 
det løser ikke problemet alene, si-
ger Tim Vikær Andersen: 

– Uddannelsen skal også tilfø-
res flere midler, så vi i endnu hø-
jere grad kan klæde de studerende 
godt på til arbejdet som social- og 
specialpædagoger. 

Og meget tyder på, at rekrut-
teringen ikke bliver nemmere 

Vi uddanner simpelthen ikke nok  
social pædagoger i dag, fordi  
kommunerne har magt til at fastlægge  
dimensioneringen på studiet og dens  
specialer ud fra, hvor mange social
pædagoger, de forventer, de har behov for. 

 Tim Vikær Andersen, lektor Københavns Professionshøjskole

Det bliver en stadigt 
større udfordring 
for socialpædagogi
ske arbejdspladser 
at besætte ledige 
stillinger med kom
petent socialpæda
gogisk personale. 
Det føles ofte, som 
om vi ledere kæm
per om det samme 
sparsomme udbud 
af socialpædagogi
ske ansøgere.

 Mie Karleby, formand  
Socialpædagogernes lederlandsudvalg

Tip til  
jobopslaget: 
Der findes både strukturelle og  
geografiske årsager til rekrutterings-
udfordringer, men jobopslaget har 
også en afgørende betydning for, om 
de bedste kandidater fatter interesse 
for netop jeres arbejdsplads. 

På Socialpædagogernes nye  
ledersite kan du finde inspiration til, 
hvordan det skarpe jobopslag øger 
sandsynligheden for de rette match. 

Læs bl.a., hvorfor overskriften og de 
enkelte tillægsord spiller en vigtig 
rolle. 

Find ’Guide til Bedre Rekruttering’ på 
sl.dk/ledere
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Genopslag

Botilbuddet Brændebakken  

søger en empatisk medarbejder 

med socialfaglig erfaring 

Har du erfaring fra socialområdet, og vil du gerne gøre en  

forskel for voksne borgere med autismespektrumforstyrrelser, 

er du måske vores nye kollega på botilbuddet Brændebakken.

Om dig: 

•  Du er pædagog/SOSU/ergoterapeut eller SSA og du har meget  

gerne erfaring fra autisme- eller voksenhandicapområdet 

•  Erfaring eller kendskab til neuropædagogik eller low arousal  

er et plus, men ikke et krav 

•  Du har et empatisk og inkluderende menneskesyn 

•  Du er villig
 til at lære nyt.

Vi tilbyder:

       
     •

  Stor indflydelse på eget arbejde og arbejdstid

       
       

       
      •

  Et arbejdsmiljø med plads til fo
rskellighed

       
       

       
       

       
      •

  Engagerede kolleger

       
       

       
       

       
       

       
    •  En arbejdsplads i udvikling

       
       

       
       

       
       

       
       

       
   •  Gode fysiske rammer

http://sl.dk/ledere


autisme i Ikast-Brande Kommune 
har centerleder Kai Kirkeby altid 
held med at få ledige stillinger 
besat af den helt rigtige kandidat. 
Selv når han rekrutterer til døgn 
– og på trods af at han altid skri-
ver i jobopslaget, at han søger en 
socialpædagog. 

– Jeg rekrutterer bevidst social-
pædagoger, fordi vi er et social-
pædagogisk tilbud. Det holder 
jeg fast i. Og når jeg i jobopslaget 
med rette kan signalere, at vi har 
et stærkt fagligt miljø med gode 
muligheder for efteruddannelse, 
fleksibilitet i arbejdet og godt kol-
legaskab, er det min erfaring, at vi 
vækker dygtige socialpædagogers 
interesse. 

Derfor er han heller ikke bekym-
ret, når han snart skal have besat 
to ledige stillinger til døgntilbud-
det. 

– Vi er kendte for at være en ar-
bejdsplads, hvor de ansatte bliver 
i mange år. Alene det tror jeg sen-
der et vigtigt signal udadtil, siger 
Kai Kirkeby.

Kompromiser forværrer 
Netop sammensætningen af fag-
lighed og arbejdspladsens ry er 
helt afgørende, når man skal 
rekruttere kompetente social-
pædagoger, siger Tim Vikær 
Andersen. Han forstår godt leder-
nes udfordringer og behovet for at 
lette rekrutteringen gennem bre-
dere stillingsopslag. Men hvis man 
for længe og for ofte går på kom-
promis med fagligheden i nyan-
sættelser, risikerer man at for-
værre problemet på længere sigt: 

– Tænk scenariet til ende: Hvis 
man ender med et socialpædago-
gisk tilbud, der bæres op af andre 
fagligheder – eller ufaglærte – får 
man sværere ved at rekruttere og 
fastholde uddannede socialpæda-

goger. For dygtige socialpædago-
ger stiller krav til det faglige miljø, 
de indgår i. Bliver de ikke indfriet, 
vælger mange at søge videre, adva-
rer lektoren og tilføjer:

– Det risikerer at blive en selv-
forstærkende effekt med et a- og 
et b-hold af socialpædagogiske ar-
bejdspladser, hvor b-holdet, tilbud 
med lav socialpædagogisk faglig-
hed, stilles endnu ringere og der-
for kun kan rekruttere efter lave-
ste fællesnævner. 

Tænk scenariet  
til ende: Hvis  
man ender med  
et socialpædagogisk 
tilbud, der bæres op  
af andre fagligheder  
– eller ufaglærte  
– får man sværere  
ved at rekruttere og 
fastholde uddannede 
socialpædagoger.  
For dygtige social
pædagoger stiller  
krav til det faglige  
miljø, de indgår i.

 Tim Vikær Andersen,  
lektor Københavns Professionsskole

På autismetilbuddet Skovbjergparken i Ikast-Brande Kommune bliver ledige stillinger besat  
af socialpædagoger. Det skyldes bl.a. gode efteruddannelsesvilkår og medarbejdernes store  
indflydelse på vagtplanlægning, mener centerleder Kai Kirkeby

PÅ Skovbjergparken 
bliver de ansatte ty-
pisk i mange år. Men 

når jeg som centerleder en 
til to gange om året opslår 
en stilling, søger jeg speci-
fikt en socialpædagog. For 
vi er et socialpædagogisk 
tilbud, og det er socialpæ-
dagogiske kompetencer, 
borgerne med autis-
mespektrumforstyrrelser 
har brug for. Det er heller 
ikke noget problem at få 
stillingerne besat af den 
rigtige kandidat til døgntil-
buddet, men der er typisk 

lidt flere ansøgere til dag-
tilbuddet. 

Jeg tror dels, det skyl-
des den store stabilitet i 
medarbejdergruppen, som 
skaber et godt ry udadtil 
og danner grundlaget for, 
at det faglige miljø kan 
vokse i takt med medarbej-
dernes erfaring. Derudover 
oplever jeg, at vi tiltrækker 
dygtige ansøgere, når vi i 
jobopslaget er tydelige på 
de faglige udviklingsmu-
ligheder. Vi tilbyder konti-
nuerligt efteruddannelse, 
vi har jævnligt temadage 

med dygtige oplægshol-
dere – og vi har en stærk 
supervisionskultur. For 
faglighed er ikke kun et 
stærkt kort for den jobsø-
gende. Det er det også for 
arbejdspladsen, der skal 
ansætte.

Desuden giver vi de an-
satte stor medindflydelse 
i vagtplanlægningen. Jeg 
plejer at sige, at vagtplanen 
er det mest læste papir 
på et døgntilbud. Det skal 
man ikke underkende. Skal 
du have fri på en særlig 
dag, kan du typisk få det. 

Det kan vi tilbyde, fordi 
vi har en stor, erfaren og 
kompetent vikarpulje, der 
bl.a. tæller tidligere prakti-
kanter. 

Hvis jeg en dag skal 
ansætte andre faggrupper, 
skal der være en faglig 
grund til det. Fx kan det på 
sigt måske blive nødven-
digt at ansætte en SOSU, 
men det skyldes, at de 
ældre borgere evt. kan få 
større plejebehov, og så  
giver det jo god mening. 

FORTALT 

TIL 

JAKOB 

RAVN 

BRINCK

  

FOTO 

TOR 

BIRK 

TRADS

FAGLIGHED OG MEDINDFLYDELSE ER NØGLEN

Faglighed er 
ikke kun et 
stærkt kort for 
den jobsøgende. 
Det er det også 
for arbejds
pladsen, der  
skal ansætte.

 Kai Kirkeby,  
centerleder Skovbjergparken

i fremtiden. Ifølge en ny analyse, 
som AE-rådet har udført i samar-
bejde med Socialpædagogerne, vil 
der mangle 1.300 socialpædago-
ger i 2030, hvis andelen af udsatte 
fortsætter med at stige, og kva-
liteten på området skal forblive 
uændret. 

Udvikling og fleksibilitet 
Men ikke alle ledere oplever 
rekruttering som en udfordring. 
På bo- og aktivitetstilbuddet 
Skovbjergparken for voksne med 

Brug job
formidlingen 
når du skal 
ansætte
Har du udfordringer med at 
finde socialpædagogisk arbejds-
kraft? Socialpædagogernes 
jobformidling hjælper ledere 
med at finde de rette kandidater 
til vikarstillinger eller fastansæt-
telser. Med et solidt kendskab til 
det socialpædagogiske arbejds-
marked sikrer jobformidlingens 
konsulenter en effektiv rekrutte-
ring af den rette socialpædagog.

Læs mere på  
sl.dk/ledere/jobformidling 

tema
Rekruttering

 20  21  2021 SEPTEMBER #8     Socialpædagogen Socialpædagogen    2021 SEPTEMBER #8

http://sl.dk/ledere/jobformidling


tema
Rekruttering

Det er ikke længere usædvanligt, at Det Udekørende Team i Høje-Taastrup søger social- eller  
sundhedsfaglige medarbejdere frem for socialpædagoger til ledige hjemmevejlederstillinger.  
Men den udvikling sætter TR Tina Carlsen spørgsmålstegn ved

’DET ER JO GODT 
med tværfag-
lighed.’ Sådan 

svarer ledelsen typisk, når 
jeg spørger, hvorfor de har 
valgt at indkalde sund-
hedsfaglige eller andre 
socialfaglige profiler end 
socialpædagoger til hjem-
mevejlederstillinger på ar-
bejdspladsen. Det sker sta-
digt oftere, for overskriften 
i stillingsopslaget hedder i 
dag ’social- eller sundheds-
faglig medarbejder’ frem 
for ’socialpædagog’.

Tværfaglighed kan 
selvfølgelig give vigtige 

perspektiver i arbejdet, 
men jeg forstår ikke argu-
mentet for tværfaglighed, 
når grænserne for min og 
SOSU’ens arbejdsopgaver 
i dag flyder sammen. Som 
tilbud under socialpsykiatri-
en arbejder vi i Det Udekø-
rende Team med at støtte 
og vejlede borgere med 
psykisk sårbarhed og andre 
udfordringer i at mestre 
eget liv. Vi kommer ikke 
ud for at rådgive dem om, 
hvilken stol der er sundest 
for ryggen, for det er ikke 
vores opgave at være fysio-
terapeuter. Den hjælp skal 

vi nok finde til borgeren et 
andet sted i kommunen.   

Og konsekvensen er ty-
delig. Hos os arbejder vi ud 
fra en recovery- og reha-
biliterende tilgang, hvor vi 
tager udgangspunkt i bor-
gerens ressourcer, behov 
og motivation. Men andre 
faggrupper kan have en 
tendens til at gøre tingene 
for borgerne eller blive 
terapeutagtige. Det er stik 
imod hensigten. For det 
rykker borgerne sig ikke af.  

Jeg prøver at gå i dialog 
med ledelsen om de brede 
jobopslag, der signalerer, 

at specifik faglighed er 
ligegyldig. Og så taler jeg 
med kredsen om, hvorvidt 
man kan tage problemet 
op i et større forum med 
lederne på de enkelte ar-
bejdspladser. Hvis ikke vi 
socialpædagoger står fast 
på vores faglighed og gør 
op med forestillingen om, 
at alle og enhver kan lave 
vores arbejde, bliver vores 
fag udvandet! Helt ærligt  
– jeg tror da heller ikke, min 
øverste chef ville ansætte 
en leder, der ikke har leder-
kompetencer. 

VI RISIKERER AT UDVANDE FAGET

1 Ikkeuddannet personale  
bør merituddannes  

Mange arbejdspladser med rekrutterings-
udfordringer benytter sig af uuddannet 
arbejdskraft. Merituddannelsen skaber mu-
lighed for, at denne personalegruppe kan ud-
dannes til socialpædagoger. En øget brug af 
den treårige merituddannelse, hvor to tred-
jedele kan tages på deltid, er den væsentlig-
ste løftestang til at sikre flere uddannede og 
højere faglighed.  Der kan søges økonomisk 
støtte til uddannelsen via hhv. Den Kommu-
nale og Den Regionale Kompetencefond. 

2 Skab flere  
studiepladser 

Der er behov for at øge optaget på pæda-
goguddannelsens specialisering i special- 
og socialpædagogik, hvis udsatte borgere 
fremover skal modtage det samme niveau 
af støtte, de får i dag. Derfor bør KL’s fem 
kommunekontaktråd, der fastlægger di-
mensioneringen på pædagoguddannelsen, 
øge dimensioneringen, så der skabes flere 
studiepladser på specialiseringsdelen. 

3 Styrk specialiseringen  
på uddannelsen 

Skal udbuddet af socialpædagoger øges, 
skal det blive mere attraktivt at uddanne sig 
til socialpædagog. Det kræver flere midler 
til specialiseringen, der skal sikre en uddan-
nelse af højere kvalitet og en bedre kobling 
mellem undervisning og praktikdelen. Prak-
tikkerne bør bl.a. forbedres ved diplomud-
dannelse af flere praktikvejledere. Derudover 
er det nødvendigt med en skarpere dimit-
tendprofil, der tydeliggør, hvad der kendeteg-
ner professionens arbejdsområder og vilkår.

Tre forslag til at løse rekrutteringsudfordringerne
Socialpædagogisk arbejde kræver socialpædagogisk faglighed. Det kalder på løsninger på de  
rekrutteringsudfordringer, der er. Her får du tre konkrete forslag fra Socialpædagogerne:

L Ø S N I N G E R

FORTALT  

TIL  

JAKOB 

RAVN 

BRINCK

  

FOTO 

SOFIA 

BUSK

Helt ærligt – jeg tror da  
heller ikke, min øverste chef 
ville ansætte en leder, der 
ikke har lederkompetencer.

 Tina Carlsen, TR Det Udekørende Team i Høje-Taastrup

Læs mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.health-rehab.com

Skandinaviens førende fagmesse

Health&Rehab Scandinavia
- Messen for hjælpemidler og velfærdsteknologi 

16.-18. november 2021 · Bella Center Copenhagen

Invitation til en verden af muligheder
Er du terapeut, sundheds- og plejepersonale eller har en anden faglig baggrund 
på området, så bør du besøge Health & Rehab Scandinavia og opleve det nyeste 
indenfor hjælpe midler, sundheds- og velfærdsteknologi, rehabilitering samt 
pleje- og hospitalsudstyr.

Udstilling, netværk, seminarer, debatter og meget mere over tre dage!

Let’s meet. Again!
Læs mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.health-rehab.com

Skandinaviens førende fagmesse

Health&Rehab Scandinavia
- Messen for hjælpemidler og velfærdsteknologi 

16.-18. november 2021 · Bella Center Copenhagen

Invitation til en verden af muligheder
Er du terapeut, sundheds- og plejepersonale eller har en anden faglig baggrund 
på området, så bør du besøge Health & Rehab Scandinavia og opleve det nyeste 
indenfor hjælpe midler, sundheds- og velfærdsteknologi, rehabilitering samt 
pleje- og hospitalsudstyr.

Udstilling, netværk, seminarer, debatter og meget mere over tre dage!

Let’s meet. Again!
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   Højt 
til loftet 

med
plads

til alle
I Offsides Sociale Haver kan timerne under åben himmel 
for en stund sætte tankemylderet på standby – og på bold-
banen ved Kollegiet Gl. Køge Landevej i Valby jagtes de 

små personlige succesoplevelser. Begge tilbud hører under 
WeShelter i København – det ene som et udendørs være-

sted, det andet som et herberg for socialt udsatte. Formålet 
har de til fælles: Det handler om at forbedre det enkelte 

sårbare menneskes sociale færdigheder og livsvilkår

TEKST 

TINA LØVBOM PETERSEN

 

FOTO 

SOFIA BUSK

Udvikling
Adrian er en af de borgere, som har stor 
glæde af at komme i Offsides Sociale Haver. 
Her kan psykisk sårbare og andre i udsatte 
positioner være med i havearbejdet  
– og følge udviklingen i de frø, de selv sår. 
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Frirum
I de sociale haver foregår alle 
aktiviteter i det fri eller i drivhuse. 
Og selvom man som psykisk 
sårbar har mulighed for at udføre 
et stykke arbejde, så er haverne 
også et værested, hvor der altid 
er tid til en kop kaffe og en snak. 

Grønne fingre
Social gartner, kalder han sig selv, 
Lars Jacobsen, som både har væ-
ret med til at etablere gartneriet 
på Kollegiet Gl. Køge Landevej og 
de sociale haver ved Bispebjerg: 
– Her bevæger vi os ikke så me-
get i hovedet. Vi roder i jorden og 
er meget fysiske – og det giver 
altså ro i sindet og mulighed for 
at koble fra tankemylderet, når 
man får jord under neglene og 
oplever noget, der gror. 

Mening
De sociale haver ligger ved 
Bispebjerg Hospital og er 
landets første udendørs  
værested, fortæller en af de
pædagogiske medarbejdere,
Gerda Grønbæk: – Her kom-
mer bl.a. borgere fra social-
psykiatrien, og de oplever, at 
de hos os bliver en del af et 
grønt, givende og menings-
fuldt fællesskab. Fx dyrker vi 
krydderurter til hospitalets 
køkken – og det betyder 
altså noget, at man faktisk 
laver et nødvendigt stykke 
arbejde.

Egenproduktion
Sundhed i hverdagen er med til at give over-
skud til at se længere frem i livet – og på 
Kollegiet Gl. Køge Landevej kan beboerne 
aktivt være med til at dyrke det, de senere 
skal spise: – Vi har vores eget lille gartneri, 
hvor vi bl.a. leverer tomater, kartofler og alt 
muligt grøn topping til den mad, vi laver hos 
os, siger forstander Nikolaj Olsen.

Fodboldfællesskab
I Valby har beboerne mulighed for at spille 
med i AsfaltLigaen – de udsattes svar på 
Superligaen: – Fodbold giver noget at  
stå op til og et fællesskab, hvor man kan  
få sig nogle succesoplevelser, fortæller  
Flemming Nielsen, som fungerer som  
træner og håber på i den nærmeste  
fremtid at kunne afholde et kollegiecup.

Fremmøde 
Det er langtfra altid, at der kan stille 
hold, når der er dømt boldspil på 
Kollegiet Gl. Køge Landevej: – Vi har 
et par stykker, som er ret stabile, 
men dagsformen svinger jo noget 
for de her mennesker, og lægger vi 
træningen for tidligt på dagen, kan 
det være svært at samle folk. Men 
jeg er altid klar til selv at spille, siger 
Flemming Nielsen, som er kontakt-
person på Kollegiet og ansvarlig for 
fodboldaktiviteterne. 
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Et værdigt liv

På Gl. Køgelandevej i Valby ligger Kollegiet, 
der består af et herberg med 74 pladser og et 
botilbud med 23 pladser. Kollegiet hører under 
fonden WeShelter, der driver en række være-
steder og herberger i København. 

Beboerne på Kollegiet kæmper med udfordrin-
ger som fx hjemløshed, misbrug, psykisk sår-
barhed, økonomiske problemer og begrænset 
netværk – og her får de mulighed for at få en 
tryg hverdag, hvor de får styrket deres sociale 
kompetencer gennem bl.a. fodbold, gartneri, 
madlavning og andre fælles aktiviteter.

Også Offsides Sociale Haver hører under  
WeShelter – og her kan psykisk sårbare og  
andre i udsatte positioner deltage i havearbej-
det og andre aktiviteter som yoga, biavl,  
blomsterbinding og udendørs madlavning.

Læs mere på weshelter.dk

Målgruppe
Kollegiet Gl. Køge Landevej rum-
mer både et § 110-tilbud og et  
§ 107-tilbud, og her bor i alt 97  
beboere. Som noget helt centralt  
er det besluttet, at man ikke ind-
skriver borgere, som er under  
25 år, fortæller forstander Nikolaj 
Olsen (tv): – Det handler kort og 
godt om, at man ikke skal være ung 
i et misbrugsmiljø, så vi arbejder 
ikke med de helt unge hos os.

Åndehul
Midt i Kollegiet Gl. Køge Landevej lig-
ger caféen – husets fælles samlings-
punkt: – Det er her, beboerne henter 
post – og læser avis, bruger en pc 
eller spiller billard. Her er altid gratis 
kaffe på kanden – og et sundt måltid 
mad koster under en 20’er. Det er 
kollegiets hjerterum, og her kan man 
altid finde en at snakke med, siger 
Stig Nielsen (i ternet skjorte), som er 
fast medarbejder i caféen. 

Mødekultur
Hver 14. dag er der beboermøde for beboerne på herberget, fortæller 
forstander Nikolaj Olsen: – Vi taler om rengøring, trivslen på gangen 
og nye tiltag i huset, og det er bl.a. her, vi som medarbejdere får ind-
sigt i, hvem der måske har brug for lidt ekstra støtte. Samtidig er det 
med til at lære beboerne, hvordan man sidder med til møde. 

Frihed
Nogle af de bor-
gere, der arbejder 
i Offsides Sociale 
Haver, er visiteret 
til tilbuddet og er 
måske i jobtræning. 
Andre kommer af 
sig selv, fordi de her 
blandt blomster og 
planter finder ro i et 
miljø, hvor man selv 
kan vælge, om man 
vil være sig selv, eller 
om man vil være en 
del af fællesskabet. 
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Når du sidder over  
for hende, har hun  
alverdens tid. Så er 
hun et lyttende øre og 
en støttende person.

 Tanja Müller, socialpædagog

dit forbund

MIN TR ER EN 
UUNDVÆRLIG 
STØTTE
Når man står over for kæmpe forandringer i sit arbejdsliv, er det 
guld værd at have en stærk tillidsrepræsentant i ryggen. Det  
kan socialpædagog Tanja Müller skrive under på. Da hendes 
afdeling skulle lukkes, fik hun i den grad brug for sin TR

TEKST 

MALENE 

DREYER  

  

FOTO 

SØREN 

KJELDGAARD

FA G L I G T  A R B E J D E

DA TANJA MÜLLER og 
hendes kolleger på Botil-
buddet Ellemosevej i Favr-

skov Kommune fik besked om, at 
deres afdeling skulle lukke, stod 
hun pludselig i en situation, hvor 
hun ikke anede, hvad der skulle 
ske med hendes fremtidige ar-
bejdsliv. 

Medarbejderne fik beskeden, et 
års tid før lukningen skulle gen-
nemføres, og den rejste et virvar 
af spørgsmål. I tiden, der fulgte, 
blev tillidsrepræsentant Charlotte 
Pedersen en uundværlig støtte for 
Tanja Müller og hendes kolleger.

– Vi fik bare at vide, at vores 
afdeling skulle lukke pga. mang-
lende borgere, så vi var en hel 

afdeling, der skulle flytte. Hvor-
dan det skulle foregå, var der ikke 
nogen, der kunne svare på, siger 
Tanja Müller.

Oven i meldingen om lukningen 
stoppede lederne på hendes afde-
ling. En områdeleder blev sat ind i 
stedet, men gik på pension lidt se-
nere, og så skulle de igen have en 
ny leder. 

Det betød, at Tanja Müller og 
hendes kolleger følte sig meget 
alene i processen, og derfor fik det 
utrolig stor betydning, at de havde 
en stærk TR, som de kunne læne 
sig op ad.

– Vi havde brug for Charlotte, 
fordi vi stod alene. På papiret 
var der en leder, men i lukkepro-

cessen har det været os, der har 
stået med det hele. Charlotte blev 
den, der byggede bro. Alle var 
klar over, at vi kunne gå til hende, 
og at vi kunne stole på hende. 
Hun var på vores side og kæm-
pede for os. 

Har jeg et job?
De ansatte var blevet garanteret, 
at de stadig havde et job efter luk-
ningen. Men hvor og hvordan var 

sendt hen efter lukningen, men 
hun kunne forsikre os om, at vi 
ikke blev fyret eller sat ned i timer.

Min TR så mig
Efter lukningen blev Tanja Müller 
flyttet til en anden afdeling, hvil-
ket hun var glad for – men der 
fulgte nye udfordringer, fordi der 
også skulle flytte en beboer med.  

– Min kollega og jeg havde det 
rigtig svært i den overgang. Vi 
skulle flytte en borger med os, 
som var utryg ved det nye sted, og 
vi skulle selv lære et nyt sted at 
kende. Samtidig skulle de gamle 
medarbejdere vænne sig til os nye. 
Vi kæmpede og kunne se på hin-
anden, at vi blev mere og mere 
slidte.

Heldigvis så Charlotte Pedersen, 
at den var gal, og på eget initiativ 
tog hun fat i Tanja Müller.

– Charlotte kom til mig og 
sagde: ’Vi to skal snakke sammen. 
Jeg kan se, at du har det svært 
og har brug for nogle fridage nu.’ 
Hun opfordrede mig til at gå til 
ledelsen og spurgte, om jeg selv 
magtede at gøre det, eller om hun 
skulle gøre det for mig.

Med den rygstøtte gik Tanja 
Müller selv til ledelsen og fik talt 
om, hvordan det stod til. Det sik-
rede hende nogle tiltrængte fri-
dage, så hun kunne få ro til at 
komme igen. Og hun er taknem-
melig for, at hendes TR så det og 
greb ind, da hun selv var så pres-
set, at hun ikke selv kunne handle. 

Tanja Müller fortæller da også, 
at alle i personalegruppen sætter 
utrolig stor pris på deres TR, som 
altid står til rådighed og har tid til 
at snakke:

– Når du sidder over for hende, 
har hun alverdens tid. Så er hun 
et lyttende øre og en støttende 
person. 

nogle af de spørgsmål, som svir-
rede i hovedet undervejs. 

– De sagde hele tiden, at vi var 
garanteret vores job, men pludse-
lig blev der smidt en sætning ind 
om, at garantien gjaldt et job ’på 
området’. Det var sådan noget, vi 
skælvede lidt over. Måske skulle 
man flyttes til en anden borger-
gruppe, fortæller Tanja Müller.

Det var bl.a. i den slags tvivls-
spørgsmål, at medarbejdergrup-

pen var rigtig glade for at have 
Charlotte Pedersen som TR. For 
selvom hun ikke kunne svare på 
alle de uafklarede spørgsmål, 
kunne hun sikre, at de kom vi-
dere til ledelsen, og at der blev 
lagt et pres, så medarbejderne 
kunne få afklaring omkring deres 
situation.

– Vi brugte hende rigtig meget. 
Hun kunne støtte os. Hun kunne 
jo ikke svare på, hvor vi ville blive 

Håndsrækning
Tanja Müllers  
TR greb ind,  
da hun selv var 
for presset til  
at handle. 
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dialog

K A L E N D E R

LILLEBÆLT

Seniorårsmøde 
Tirsdag 21. september kl. 10 
Danmarksgade 16, Odense C
Efter det ordinære årsmøde holder 
journalist og forfatter Bjarne  
Hesselbæk foredrag med afsæt i sin 
bog ’Befrielsen – fra umyndig idiot til 
borger med rettigheder’. Læs mere 
om dagsordenen for årsmødet, og 
tilmeld dig senest 16. september på 
sl.dk/lillebælt eller på lillebaelt@sl.dk 
att. seniorerne.

Medlemsmøde: ’Humor som  
værktøj til arbejdsglæde’ 
Torsdag 23. september kl. 16-18.30 
Mødecenter Odense,  
Buchwaldsgade 48
Det humoristiske overskud starter 
hos os selv. I sit foredrag giver  
Karen-Marie Lillelund sit bud på, hvor 
vi kan begynde i det nære, på jobbet, 
i parforholdet og i forhold til os selv. 
Tilmelding senest 13. september på 
sl.dk/lillebælt – men vi kan lukke for 
tilmelding før ved fuld booking.

Medlemsmøde for familieplejere 
Torsdag 30. september kl. 17-19 
Danmarksgade 16, Odense C
Kom i dialog med forbundsformand 
Benny Andersen om vores spænden-
de fag – og om de nye lovforslag, der 
er på vej i forhold til familieplejeområ-
det. Læs mere, og tilmeld dig senest 
27. september på sl.dk/lillebaelt,  
lillebaelt@sl.dk eller tlf. 7248 6400.

Foredrag med Nils Villemoes 
Tirsdag 12. oktober kl. 17-19 
Lumbyvej 17b, Odense C
’I Danmark har vi et skab til ledelse. 
Et lederskab.’ Citatet stammer fra 
Nils Villemoes, som du kan opleve 
i et spændende og underholdende 
foredrag, hvor han vender tingene på 
hovedet. Af hensyn til forplejning skal 
du tilmelde dig senest 1. oktober på 
sl.dk/lillebaelt eller lillebaelt@sl.dk

SOCIALPÆDAGOGERNES  
LANDSFORBUND
sl.dk 
Tlf. 7248 6000 / sl@sl.dk,
Åbningstid: mandag-onsdag 9-15,
torsdag 9-17, fredag 9-13.

Medlemsteam
Ved spørgsmål om medlemskab, 
kontingent og efterlønsbidrag. 
Tlf. 7248 6030 / medlem@sl.dk

Arbejdsskadeteam
Er du kommet til skade på jobbet? 
sl.dk/arbejdsskade
Tlf. 7248 6040 / arbejdsskade@sl.dk

Job- og karriererådgivning
Gratis rådgivning om job og karriere 
for forbundets medlemmer hver 
mandag 14-17.
Tlf. 7248 6060

SOCIALPÆDAGOGERNES A-KASSE
Tlf. 7248 6010 / dagpenge@sl.dk
Åbningstid: mandag-onsdag 9-15,
torsdag 9-17, fredag 9-13.

FORRETNINGSUDVALGET
Forbundsformand
Benny Andersen
Tlf. 4055 0982

1. forbundsnæstformand
Marie Sonne
Tlf. 2210 1728

2. forbundsnæstformand
Verne Pedersen
Tlf. 4064 0344

Forbundskasserer
Michael Madsen
Tlf. 4093 4833

PRESSEKONTAKT
Presseansvarlig
Lise Møller Aarup
laa@sl.dk / mobil: 2423 5150

Enhedsleder for Kommunikation
Søren Lauridsen
sln@sl.dk / mobil: 2290 2023

PÆDAGOGSTUDERENDES 
LANDSSAMMENSLUTNING
p-l-s.dk
Tlf. 3546 5880
Åbningstid: mandag, tirsdag  
og torsdag 10-15.

PENSIONSKASSEN
pka.dk 
Tlf. 3945 4540 / pka@pka.dk 
Åbningstid: mandag-torsdag 8.30-20,
fredag 9-15.

KREDS NORDJYLLAND
sl.dk/nordjylland 

Tlf. 7248 6100
nordjylland@sl.dk

Åbningstid: mandag, tirsdag og torsdag 9-15,
onsdag og fredag 9-12,
frokostlukket 12-12.30.

Kredsformand: Peter S. Kristensen
Privat: 9883 8700

KREDS MIDT- OG VESTJYLLAND
sl.dk/midtogvestjylland 

Tlf. 7248 6200
midtogvestjylland@sl.dk 

Åbningstid: mandag-onsdag 9-13, 
torsdag 9-16

og fredag 9-13.
Kredsformand: Peter Sandkvist

Mobil: 2045 2614

KREDS ØSTJYLLAND
sl.dk/østjylland 
Tlf. 7248 6300

oestjylland@sl.dk
Åbningstid: mandag-onsdag 9-14,

torsdag 12-16, fredag 9-13.
Kredsformand: Gert Landergren Due

KREDS LILLEBÆLT
sl.dk/lillebælt 

Tlf. 7248 6400
lillebaelt@sl.dk 

Åbningstid: mandag, tirsdag 
og onsdag 9.30-15 (lukket 12.30-13),

torsdag 13-16, fredag 9.30-13.
Kredsformand: Hanne Ellegaard

Mobil: 4086 6854

KREDS BORNHOLM
sl.dk/bornholm   
Tlf. 7248 6650

bornholm@sl.dk
Åbningstid: mandag lukket,
tirsdag 8-12, onsdag 10-16,
torsdag 10-14, fredag 9-12.

Kredsformand: Bitten Sohn Thomsen

KREDS NORDSJÆLLAND
sl.dk/nordsjælland 

Tlf. 7248 6600
nordsjaelland@sl.dk 

Åbningstid: mandag, onsdag og torsdag 10-14, 
tirsdag 10-17, fredag 10-12.

Kredsformand: Lene Ek Christensen

KREDS STORKØBENHAVN
sl.dk/storkøbenhavn 

Tlf. 7248 6700
storkoebenhavn@sl.dk 

Åbningstid: alle hverdage 9-12
samt tirsdag og torsdag 12.30-16.

Kredsformand: Lars Petersen
Mobil: 2217 9706

KREDS MIDTSJÆLLAND
sl.dk/midtsjælland 

Tlf. 7248 6550
midtsjaelland@sl.dk 

Åbningstid: mandag til torsdag 9-15 
(lukket 12-12.30), fredag 9-12.
Kredsformand: Lene Kümpel

KREDS STORSTRØM
sl.dk/storstrøm 
Tlf. 7248 6500

storstroem@sl.dk 
Åbningstid: mandag 12.30-15, 

tirsdag og onsdag 9-15 (lukket 12-12.30), 
torsdag 12.30-16, fredag 9-14 (lukket 12-12.30).

Kredsformand: Lisbeth Schou

KREDS SYDJYLLAND
sl.dk/sydjylland 
Tlf. 7248 6250

sydjylland@sl.dk 
Åbningstid: mandag-onsdag 9-14,

torsdag 12-16, fredag 9-12.
Kredsformand: Finn Harald Rasmussen

Mobil: 2230 6203

KO N TA K T

MIDT- OG VESTJYLLAND

Dorthe Birkmose  
– Motivationsarbejdet i praksis 
Mandag 20. september kl. 16.30-19.30 
DGI Huset, Kousgaards Plads 3, 
Herning
Som socialpædagoger og familie-
plejere er vi ansat til at påvirke andre 
mennesker i forskellige sammenhæn-
ge. Men selvom vi er professionelle, 
og andre har brug for professionel 
hjælp, betyder det ikke, at vi må blan-
de os i alt. I sit oplæg kommer Dorthe 
Birkmose bl.a. omkring de tre para-
digmer og kunsten at skifte mellem 
disse. Tilmelding senest 10. septem-
ber på sl.dk/midtogvestjylland

STORKØBENHAVN

Tur til Arbejdermuseet  
med seniorerne 
Torsdag 28. oktober kl. 11 
Rømersgade 22, Kbh. K
Rundvisning på Arbejdermuseet, 
hvor vi også ser den nyrenoverede 
festsal, der er ført tilbage til indtryk-
ket fra 1913. Frokost i Ølhallen. Pris: 
medlemmer 175 kr., ikke-medlemmer 
200 kr. Du er tilmeldt, når du har 
indbetalt beløbet på konto 5332 
0000244491 senest den 11. oktober. 
Pluskort giver gratis adgang. 

Tur til Københavns Bymuseum  
med seniorerne 
Mandag 8. november kl. 10.30 
Stormgade 18, København V
Vi skal på en times rundvisning og se 
udstillingen ’Fra istid til nutid’. Herefter 
får vi frokost på Københavner Caféen. 
Turen er kun for medlemmer, og der er 
maks. 20 pladser. Du er tilmeldt, når du 
har indbetalt 180 kr. senest 1. novem-
ber på kontonr. 5332 0000244491.

Julefrokost hos seniorerne 
Tirsdag 23. november kl. 13 
Lindevænget 19, Ballerup
Efter julefrokosten er der masser 
af fællessang med bandet Strejke-
drengene. Du er tilmeldt, når du 
har indbetalt 50 kr. på konto 5332 
0000244491 senest 10. november.

STORSTRØM

Fyraftensmøde med Rikke Høgsted 
Tirsdag 14. september kl. 17-20.30 
Hollænderhaven, Fuglebakken 3, 
Vordingborg
Krisepsykolog Rikke Høgsted gør dig 
klogere på, hvordan du forebygger 
mental slitage og belastningsreakti-
oner – og giver dig et indblik i, hvad 
der potentielt belaster, og hvilke fare-
signaler du bør være opmærksom på. 
Tilmelding senest 7. september på 
storstroem.sl.dk 

Årsmøde for pensionister og  
efterlønsmodtagere 
Mandag 27. september kl. 11-14 
Kæpgårdsvej 2A, Nr. Alslev
På dagsordenen er bl.a. valg til besty-
relsen, årsberetning samt fremtidige 
aktiviteter socialt og fagligt. Tilmel-
ding senest 20. september på else@
netkarlsson.dk eller sms til 2164 9540 
– indkomne forslag skal sendes til for-
manden senest 20. september. 

Trivsel, personlige kriser  
og konflikthåndtering 
Onsdag 13. oktober kl. 18.30-20 
Hollænderhaven, Fuglebakken 3, 
Vordingborg
Få indsigt i de menneskelige meka-
nismer, der opstår, når vi er under 
pres og oplever krise i vores liv, når 
forfatter Rune Strøm sætter ord på 
de svære følelser, belastende tanker 
og bøvlede relationer, vi alle støder 
ind i. Frist for tilmelding er 6. oktober 
på storstroem.sl.dk – husk at sige, 
hvis du deltager i spisning.

Magt og etik i arbejdet med borgere 
Torsdag 28. oktober kl. 17-20 
Hårlev Hallen, Industrivej 39, Hårlev
Har du oplevet situationer, hvor du 
har truffet beslutninger på borgeres 
vegne og efterfølgende er blevet i 
tvivl om, hvorvidt det nu også var den 
rigtige beslutning, du traf? Lektor og 
konsulent på Kbh. Professionshøjsko-
le Helle Kloppenborg holder foredrag 
om magt og etik i arbejdet med bor-
gere. Tilmelding senest 18. oktober 
efter ’først til mølle’-princippet på 
storstroem.sl.dk

Kursusdag med Susan Hart 
Mandag 1. november kl. 9-15 
Kikko Lindholmcentret,  
Vendsysselvej 9, Nyk. F
Susan Hart, klinisk psykolog, forfatter 
og specialist i psykoterapi og børne-
psykologi, har en pionertrang til at 
forstå menneskets følelsesmæssige, 
personlighedsmæssige og sociale 
udvikling. Oplev hendes foredrag  
om emnet ’Den følsomme hjerne’. 
Læs mere, og tilmeld dig senest  
25. oktober på storstroem.sl.dk

ØSTJYLLAND

Foredrag med Pernille og  
Christina Rosendahl 
Tirsdag 28. september kl. 16-18 
Fængslet, Fussingvej 8, Horsens
’Sig det ikke til nogen’ – foredrag om 
en opvækst med vold og misbrug 
samt vejen ud. Tilmelding senest 
tirsdag 14. september på kredsens 
hjemmeside – oestjylland.sl.dk

Efterlønsmøde 
Onsdag 3. november kl. 18.30-21 
LO-Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, 
1. sal, Aarhus C
Efterlønsteamet besvarer spørgsmål 
om efterløn – og seniorudvalget 
fortæller om arrangementer og deres 
arbejde. Tilmelding senest fredag  
15. oktober på kredsens hjemmeside 
– oestjylland.sl.dk

Juletræsfest 
Lørdag 4. december kl. 13-16 
LO-Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, 
1. sal, Aarhus C
Juletræsfest for kredsens medlem-
mer og deres familie. Tilmeldings- 
frist fredag 5. november på  
oestjylland.sl.dk

 

 

 
  

Socialpædagogisk skibsprojekt
- døgnanbringelse

Telefon 97 93 08 38
info@andromeda.dk
www.andromeda.dk
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springet

Merituddannelsen var en investering i mig selv Efter flere år som ufaglært tilkaldevikar og medhjælper gik 
Henrik Vandal all in og betalte selv for sin meritpædagog-
uddannelse. I dag har han job som socialpædagog.

Ufaglært Merituddannet socialpædagog

TEKST MARIA RØRBÆK  FOTO RICKY JOHN MOLLOY

?!
Hvorfor skulle der ske  
noget nyt i dit arbejdsliv?
Jeg har prøvet alt muligt forskel-
ligt – lige fra at være vindues-
pudser og montør til job som 

handicaphjælper og pakker på grønttorvet. Men 
jeg fandt ud af, at jeg helst ville arbejde med men-
nesker. Derfor fik jeg et job som tilkaldevikar på 
en døgninstitution for anbragte børn. Det var jeg 
rigtig glad for. Men selvom jeg havde det godt 
med både børn og kolleger, var det aldrig mig, der 
blev ansat, når der kom en fast stilling. Og en dag 
sagde min chef: ’Du skal ind og læse, Henrik. Du 
skal uddanne dig til socialpædagog.’

Hvad fik dig til at tage beslutningen?
Først så jeg bare på min chef: ’Hvad snakker du 
om?’ Jeg har kun en EFG Handel og Kontor.  
Skulle jeg nu i gang med at læse? Som 48-årig? 
Men så bad hun mig gå hjem og læse lidt om 
meritpædagoguddannelsen, og langsomt blev  
der tændt en ild i mig. Det kunne godt lade sig 
gøre, fordi man kan arbejde ved siden af. 

Hvilke barrierer var der? 
Jeg skulle selv betale 50.000 kr. for selve uddan-
nelsen og også i syv ugers praktik uden løn. Det 
provokerede nogle af mine venner, og når jeg for-
talte om det, var de nærmest ved at tale mig fra 
det. Men så begyndte jeg at italesætte det på en 
anden måde. Jeg sagde, at jeg havde investeret,  
og når folk så spurgte, hvad jeg havde investeret  
i, svarede jeg: i Henrik Vandal. I mig selv. Og så fik 
jeg nogle mere positive reaktioner.

Hvad forventede du?
At jeg ville lære meget mindre, end jeg faktisk 
lærte. Da vi begyndte på faget Natur, kultur og 
science, gik jeg op til underviseren og sagde: 
’Du kan ikke lære mig noget. Naturen er skoven. 
Kulturen er slottet (i Hillerød, red.) – og science 
er Andreas Mogensen, der flyver rundt oppe i 
rummet.’ Men da vi var færdige med faget, gav jeg 
ham hånden i erkendelse af, at han jo havde lært 
mig noget. Nu kan jeg fx bruge min indsigt fra 
netop dét fag til at lave aktiviteter i naturen, der 
skaber bedre relationer mellem anbragte børn  
– eller til at bruge tegninger og malerier som et 
fælles tredje og afsæt for en god samtale. 

Er du tilfreds med din investering?
I den grad! Jeg får en højere timeløn som social-
pædagog end som medhjælper, og uddannel-
sen har åbnet for en hel masse muligheder. Fx 
har jeg to gange fået et nyt job, som jeg slet ikke 
kunne få uden uddannelsen. Men vigtigst af alt: 
Det har givet mig meget større arbejdsglæde. 
Både fordi jeg føler, at jeg kan gøre en større for-
skel for børnene, og fordi jeg bliver regnet for 
mere og nu oftere bliver taget med på råd. Jeg har 
fået en masse fagtermer og er blevet bedre til at 
reflektere.

Hvad er dit råd til andre?
Hvis du drømmer om at tage meritpædagog-
uddannelsen, skal du bare springe ud i det. Det 
er så fedt! Og meld så ud til familie og venner, at 
nu gør du det her, og det kommer til at tage noget 
tid. Så kan de bedre acceptere, når du fx melder 
afbud til fødselsdage og fester, fordi du skal skrive 
opgaver eller til undervisning i weekenden. 

Henrik Vandal
53 år

2021
Socialpædagog  

på en specialafdeling  
på en folkeskole

2020
Socialpædagog i  

Egedal Familiehus

2019
Socialpædagog på  
døgninstitutionen  

Harebakken

2016
Meritpædagogstuderende  

og medhjælper på  
døgninstitutionen  

Harebakken

2012
Tilkaldevikar på forskellige 

døgninstitutioner

1988
Uddannet  

herreekviperings- 
ekspedient
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Job og  
karriererådgivningen 

tilbyder gode råd og  
sparring til dig, der overvejer  

at skifte spor. 

Ring mandag kl. 14 til 17 på 
7248 6060  

eller bestil tid til 
en samtale på  

7248 6000



Øjeblikket

Det er altid hårdt at sige farvel til de børn, der skal 
videre, men det er også en del af jobbet. Men lige 
præcis hende her kom til at betyde noget helt spe-
cielt, og hun blev samtidig også beviset på, at når vi 

møder børnene i øjenhøjde og skaber positive mødeøjeblikke, så 
sætter det fodspor – og de udvikles. Hun udviklede sig helt vildt på 
det halvandet år, vi fik lov til at have hende, og gud, hvor er jeg stolt 
af det lille menneske, vi fik skabt.

 Christina Zeeberg Harboesgaard, kontaktpædagog for en pige, 
som nu skal videre på en anden institution – på #stoltsocialpædagog
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Hørt!

Tak. Tak for jeres hårde  
og urimelige arbejde med  

at skulle sætte jer ind i vores 
hoveder. Tak, fordi I ikke  

giver op og tror på os, når vi 
måske ikke engang selv gør. 

Jeres arbejde er lifechanging. 
Tak.

 Ord fra ung anbragt, som har skrevet det til socialpædagogerne  
på hans døgninstitution

Mit faglige fokus

JEG STØTTER BORGERNE I 
AT FÅ MEDBESTEMMELSE 
Hvad er dit faglige fokus?  
– At borgerne får så meget medbestemmelse over deres 
eget liv som muligt, og at de selv vælger, hvad deres hverdag 
skal indeholde. Jeg laver fx forskellige kommunikations-
systemer med fotos af aktiviteter, så borgerne kan pege  
på den aktivitet, som de gerne vil i gang med, og jeg sørger 
hele tiden for at inddrage borgernes ressourcer. 

Hvordan foregår det fx?  
– Jeg har en borger, som havde svært ved at komme op om 
morgenen. Jeg undersøgte, hvilke ressourcer han selv har,  
og hvordan jeg kunne støtte ham i at være en del af pro-
cessen. Han er god til at bruge sin mobiltelefon, og vi fandt 
sammen ud af, at hvis han selv sætter alarmen på sin tele-
fon, så motiverer det ham til at komme op. Det er vigtigt for 
mig, at jeg hele tiden tager udgangspunkt i, hvad borgerne 
selv kan, så de selv er mest muligt med i tingene.
 
Hvordan skaber du så tætte relationer, at det bliver muligt?  
– Da jeg begyndte på Bramdrupdam for halvandet år siden, 
brugte jeg meget tid på at være sammen med borgerne i de-
res lejligheder for at lære deres rutiner og forståelsesrammer 
at kende og for at lære, at høre, se og aflæse de små tegn, 
som de giver, når de fx siger fra eller udtrykker et behov. 

29-årige Nadia Skovgaard Thomsen har været 
socialpædagog i fem år. Hun arbejder i Bramdrupdam 
Bofællesskaber i Kolding med borgere med fysisk og 
psykisk nedsat funktionsevne. Mange uden sprog.
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