
Socialpædagogerne i Fremtiden 

Kredsen har valgt at sætte fokus på Socialpædagogernes kernefaglighed, da vi mener der er behov 

for at vi som faggruppe bliver skarpere på at kunne formulere kernefagligheden. 

 

Kongressen i 2012 udarbejdede visionen og pejlemærkerne til "Socialpædagogerne i 

Fremtiden", hvilket der siden er blevet arbejdet med på forskellig vis. 

 

  

 Socialpædagogerne i fremtiden: Faglige mål og handlingsplan 2013-2015 (pdf)  

 

Hovedbestyrelsen besluttede i december 2014, at der i 2015-2016 skal gøres en ekstraordinær og 

særlig målrettet indsats for at implementere Socialpædagogerne i fremtiden lokalt. 

Hovedbestyrelsen afsatte samtidige 8 mio. kr. til formålet, som fordeles mellem kredsene over de 2 

år.  

Kreds Nordjylland modtager i alt ca. kr. 900.000 til at arbejde med "Socialpædagogerne i 

fremtiden". 

Status for kreds Nordjyllands Projekt november 2015 

Projektets præmis om at være medlemsinddragende er i fuld gang med at blive omsat til 

virkelighed. Der er etableret en projektgruppe på 15-20 medlemmer, der mødes jævnligt frem til 

sommeren 2016. Gruppens medlemmer repræsenterer en bred del af det socialpædagogiske 

arbejdsfelt og medvirker til at udvikle idéer, dele viden og give feed back i alle projektets faser. 

Projektgruppen er netop ved at tage hul på processen med at udvikle og afprøve prototyper på 

redskaber, der kan bidrage til synliggørelse og formidling af socialpædagogisk faglighed. Denne 
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proces fortsætter i foråret 2016 og vil inddrage mange flere socialpædagoger og socialpædagogiske 

arbejdspladser. Allerede nu har ca. 150 socialpædagoger og studerende indenfor det 

socialpædagogiske arbejdsfelt været involveret i at give projektet retning. Det har de gjort i form af 

feed back på projektgruppens forslag til, hvad de redskaber, der skal udvikles i projektet, ’skal 

kunne’.    

Projektets anden præmis om at være medlemscentreret er ligeledes i fuld gang med at blive 

realiseret. Projektmedarbejder Dorte Lauenborg Nielsen har observeret og interviewet 8 

medlemmer fra meget forskellige socialpædagogiske arbejdspladser i aktion. Dette er gjort med 

henblik på at undersøge og forstå medlemmernes behov for at synliggøre og formidle egen 

faglighed som udgangspunkt for udviklingen af redskaber hertil. Denne undersøgelse peger på, at 

medlemmerne har behov for 

- at udvikle måder at formidle fagligheden bag det socialpædagogiske arbejdes 

hverdagsagtige præg og den til tider usynlige socialpædagogiske indsats 

- at udvikle måder at synliggøre og formidle den del af fagligheden, der ”leves” i relationerne 

til børnene/borgerne 

- at udvikle måder at fremme faglig stolthed på trods de udfordringer, der er forbundet med at 

gøre det, bl.a. at socialpædagoger ved, de altid kunne have handlet anderledes 

- at udvikle måder at synliggøre og formidle forståelsen af den socialpædagogiske opgave og 

håndteringen af de etiske dilemmaer, der opstår i forbindelse med opgaveløsningen.   

I projektets researchfase er der desuden foretaget interview med 7 forskellige interessenter i 

socialpædagogisk arbejde med repræsentanter fra det politiske niveau (herunder en 

pårørendeorganisation), det forvaltningsmæssige niveau, socialtilsyn og andre professioner. Læs 

mere om interessentinterviewene i kredsens lokalblad Indsigt som udkommer den 9. november 

2015  

Både data fra interessentinterview og medlemsobservationer og –interview vil indgå i 

projektgruppens videre arbejde med at udvikle og afprøve prototyper på redskaber.   

Formålet for Nordjyllands del af projektet er: 

 At bidrage til at medlemmerne synliggør den socialpædagogiske faglighed for sig selv, 

herunder de mindre/ikke-målbare sider af fagligheden  

 At bidrage til at udfordre medlemmernes opfattelse af socialpædagogisk faglighed  

 At bidrage til at medlemmerne kan formidle den socialpædagogiske faglighed til 

interessenter i det socialpædagogiske arbejde  

I tilknytning hertil er der formuleret følgende mål for projektet:  

 At der udvikles et antal redskaber (fysiske/virtuelle) til indkredsning og drøftelse af social-

pædagogisk faglighed, som vil være til fri afbenyttelse  

 At 800-1.000 af medlemmerne inddrages i udvikling, afprøvning og evaluering af prototyper 

på redskaberne  



 At alle kredsens medlemmer inden afslutningen af projektperioden i 2016 har kendskab til, 

at redskaberne eksisterer  

 At redskaberne motiverer medlemmerne til at indkredse og drøfte socialpædagogisk faglig-

hed – individuelt og på arbejdspladserne – i og efter projektperioden 2015-2016  

 At redskaberne til sammen udfolder arbejdsgrundlaget for Socialpædagogerne Nordjyllands 

projekt som et fundament og en fælles forståelsesramme for socialpædagogisk faglighed  

 At medlemmerne naturligt inddrager faglige vurderinger og begrundelser i det socialpæda-

gogiske arbejde (f.eks. i det daglige skriftlige arbejde og i decentrale forhandlinger).  

 


