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Den 1. juni præsenterede kredsformanden på fællesmødet på Hotel Scandic alle tillids- og arbejds-

miljørepræsentanter, samt ledere, for det arbejdsgrundlag, som en arbejdsgruppe under kredsbesty-

relsen har udarbejdet for den nordjyske del af projekt Socialpædagogerne i fremtiden. På mødet blev 

også den nyansatte konsulent og medarbejder på projektet Dorte Lauenborg Nielsen præsenteret. 

Dorte har siden sammen med den faglige ledelse arbejdet på at beskrive projektet nærmere, og det 

har resulteret i følgende formål med den nordjyske del af projektet: 

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

under 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 interessen-

ter 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). 

 

Ud over formål og mål er der på nuværende tidspunkt beskrevet en række præmisser, som projektet 

tager afsæt i, hvoraf nogle er principper/holdninger, og andre repræsenterer nogle mere teoretisk 

begrundede tilgange. Blandt de væsentligste er præmissen om, at projektet er medlemsinddragen-

de, både i forbindelse med udvikling, afprøvning og evaluering af redskaberne og deres anvendel-

sesmuligheder. Desuden er projektet medlemscentreret, idet projektet bestræber sig på at undersø-

ge og forstå medlemmernes behov for at synliggøre og formidle egen faglighed som udgangspunkt 

for udviklingen af redskaber hertil. Derfor vil nogle medlemmer og arbejdspladser opleve at blive 
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kontaktet i starten af august og inviteret til at deltage i interview først på efteråret og/eller i en ud-

viklingsgruppe på tværs af socialpædagogiske arbejdsområder – en gruppe der får og kan påtage sig 

forskellige opgaver i projektperioden, der løber til udgangen af 2016. En anden vigtig præmis i pro-

jektet er, at det ses som komplekst at synliggøre og formidle socialpædagogisk faglighed. Det skyl-

des, at socialpædagogik er en kompleks størrelse men også, at f.eks. politikere, forvaltning, foræl-

dre/pårørende og samarbejdspartnere fra andre professioner har mange forskellige interesser og 

ikke nødvendigvis er enige med socialpædagogerne selv om, hvad der er værdifuldt i socialpædago-

gisk arbejde. Dette perspektiv vil blive tænkt ind i udviklingen af redskaberne.  

 

Tidsplanen for projektet deler overordnet den resterende del af 2015 op i to faser: Først en research- 

og udviklingsfase til ca. midt i oktober, hvor medlemmernes behov for at synliggøre og formidle egen 

faglighed undersøges, og hvor der som følge heraf udvikles nogle prototyper på redskaber. I den 

sidste del af 2015 en afprøvningsfase, hvor prototyperne afprøves på et antal socialpædagogiske 

arbejdspladser, og hvor der høstes erfaringer med brug af redskaberne med henblik på videreudvik-

ling og genafprøvning i foråret 2016.  

 

Kredsbestyrelsen og medlemmerne i kreds Nordjylland, vil i hele projektperioden blive holdt løbende 

orienteret.  

 


