
Jeg hedder Stig Madsen og er Socialpædagog i Æl-
dre- Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune. 
Har været i faget i små 20 år.
Genopstiller efter 1 periode til Kredsbestyrelsen.
Den første periode i bestyrelsen har været noget 
atypisk da vi jo blev ramt af en pandemi.

Jeg finder arbejdet med det fagpolitiske meget 
spændende, har stadig meget at lære og har fort-
sat energi og lyst til, til at være medvirkende til at 
arbejde for vores vilkår som socialpædagoger

Vore fag er i den grad under pres. Mange års øko-
nomisk og politisk udsultning påvirker med skræmmende hastighed vores arbejds-
vilkår og vores borgeres livsvilkår
forringes yderligere. 
Vi oplever en kæmpe udfordring med rekruttering og fastholdelse. Når jeg taler 
med mine kolleger, søger de ikke væk på grund af de komplekse borgere vi arbejder 
med, men simpelthen på grund af de forringede arbejdsvilkår og øget arbejdspres.
Tendensen med deltidsansættelser og en faldende andel af socialpædagoger på de 
specialiserede tilbud, er meget uheldig og påvirker i den grad vores arbejdsvilkår.

Både lokalt og på landsplan er det vigtigt, at politikerne og de lokale ledere råbes 
op. SL er kendt for at være en dialogbaseret fagforening – det skal vi fortsætte med 
– men måske tiden inde til at være en smule mere skarpe i budskaberne.

Vi har gennem den forgangne periode bl.a. haft fokus på medlemsinddragelse/ind-
flydelse. I fremtiden bør dette fokus opprioriteres. Vi er medlemmernes fagforening 
og det er medlemmerne der skal sætte retningen for bestyrelsens arbejde.

Hvis jeg bliver genvalgt vil jeg i den kommende periode b.la. arbejde for at sætte 
følgende på den lokal fagpolitiske dagsorden:

 Mere medlemsinddragelse/nærvær
 Forbedring af arbejdsvilkårene lokalt
 Rekruttering og fastholdelse
 Fokus på deltidskulturen og den vigende ansættelse af socialpædagoger
 Fornuftige senioraftaler/ordninger

Med håbet om, at jeg fremover lokalt fortsat kan være med til at præge den fagpoli-
tiske dagsorden således, at forvaltningerne, vores ledere og politikerne også i hand-
ling får øje for vigtigheden af vores fag – ønsker jeg os alle en god generalforsam-
ling.

Stig
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