
Jeg hedder Lars Øberg 
Genopstiller til Hovedbestyrelsen, og Kredsbestyrelsen.

Jeg er delvis frikøbt Fællestillidsrepræsentant i Familie, - og 
Beskæftigelsesforvaltning i Aalborg kommune.
Har heldigvis også timer tilknyttet min arbejdsplads Poul Paghs gade, 
hvor vi arbejder med udsatte unge, primært under 18 år i egen bolig.
Det er vigtig for mig forsat at være en del af en fantastisk 
socialpædagogisk arbejdsplads, jeg mener det er den bedste måde at 
repræsentere, mit fag, at være en del af dette fællesskab.

Mit pædagogiske hjerte brænder for udsatte borger, i alle former, Vi 
socialpædagoger er på deres side, og deres advokat, hvis ingen andre 
vil.

Jeg har siddet med i Hovedbestyrelsen i 2 år 
Hvor det meste af tiden desværre har været under Corona på Teams i mit soveværelse.

Mine fokus punkter i det socialpædagogiske arbejde, som Tillidsrepræsentant og Fælletillidsrepræsentant.

 Rekruttering af medarbejder, fylder mere og mere, dette emne skal havde stor prioritering, det ikke 
kun på ældre området, at rekruttering er et problem. 

 Den pædagogiske uddannelse har ikke fokus nok på viden og forståelse for det socialpædagogiske 
fag, - Den pædagogisk uddannelse trænger til en renovering.

 Pædagogstuderende har alt for dårligt kendskab til vores sociale pædagogiske område, studietiden 
bliver brugt til alt for mange forelæsninger og selvstudier.

 Ligeløn er nok det vigtigste emne vi som fagforening skal arbejde med. Det er dybt urimeligt, at 
pædagogiske personale er indplaceret i lavt lønområde i en forældet tjenestemandsreform fra 1969. 
Vi skal skabe synlighed, dette skal stå øverst på prioritetslisten for alle faglige organisationer, hvor 
ligeløn været en by i Rusland i over 53 år, toget kører nu, så det nu vi står sammen og kæmpe.

       Politikkerne må og skal ændre dette lønsystem! 

 Politikkerne skal på ingen måde blande sig i vores overenskomst handlinger, men de har sgu ansvar 
kan at skabe de økonomiske rammer.

 Løn er ikke alene nok i sig selv, vores arbejdsmiljø, og faglighed skal styrkes.

 Grine og det gode fællesskab med kollegaer

Socialpædagogisk faglighed forandrer dagligt liv!

Jeg håber, I vil viser mig tillid, så jeg kan få mulighed for at forsætte arbejdet i Hovedbestyrelsen
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