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Fagbladet Socialpædagogen
Socialpædagogen er fagbladet for ca. 36.000 
socialpædagoger og 7.500 
pædagogstuderende og udgives af 
Socialpædagogerne. Bladet udkommer 11 
gange årligt med den bedst mulige oriente-
ring 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 dagtil-
bud 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 lede-
re 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 ledel-
se på et journalistisk grundlag.

Udgivelsesfrekvens
11 gange årligt

Kontrolleret trykoplag
45.000

Målgruppe
Socialpædagoger

Nr.

1

2 *

3

4
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6
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9 *
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11 *

1/2023

Deadline

07.12.21

17.01.22

14.02.22

09.03.22

04.04.22

09.05.22

13.06.22

01.08.22

29.08.22

26.09.22

31.10.22

08.12.22

Udgivelsesdato

28.01.22

18.02.22

25.03.22

22.04.22

20.05.22

24.06.22

12.08.22

09.09.22

07.10.22

04.11.22

08.12.22

27.01.23

*    Magasinet færdiggøres med foliering.



Information vedr. betingelser for annoncering, levering af elektronisk materiale samt godtgørelse til 
mediebureauer kan ses på vores hjemmeside www.dmfnet.dk

Tekstsider
Pris og formater (alle priser er ekskl. moms)

Flere Medier
Hos Os

1/1 side
14.900 kr.
B: 185 x H: 237 mm.
Helside til kant
B: 207 x H: 265 mm.
+ 5 mm til beskæring.

Side 9 eller 11
kr. 16.700.-
B: 185 x H: 237 mm.

1/4 side
kr. 4.400.-
B: 90 x H: 115 mm.

1/2 side
kr. 8.200.-
B: 90 x H: 237 mm.

1/2 side
kr. 8.200.-
B: 185 x H: 115 mm.

Nyhedsbrev

Socialpædagogernes 
nyhedsbrev
Antal modtagere:  
Åbningsprocent: 
Udsendelse:  

Målgruppe: Medlemmer af Socialpæ-
dagogerne
Formål: At give medlemmerne relevant 
information om faglige forhold, organi-
sationen, Socialpædagogernes 
politik og nyheder fra vores 
omverden med interesse for 
medlemmerne.

Bannerannoncer 
(B: 600 x H: 190 px)
Bannerannonce Top 
Bannerannonce Midt
Bannerannonce Bund  

Frister
Nyhedsbrevet udkommer hver anden 
uge (bortset fra juli). 
Materiale skal leveres senest om man-
dagen i udgivelsesugen.

Banner til nyhedsbrevet leveres som 
PNG eller JPG - maks. 100 KB.

Udgiver:

Socialpædagogerne
Brolæggerstræde 9,
1211 København K.

Tlf. 7248 6000

Annoncemateriale sendes til: sp@dmfnet.dk

Banner
600 x 190 px

Ca. 36.000
Ca. 40%
23 gange årligt

4.600 kr.
3.600 kr.
3.000 kr.


