
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 samtidig 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 februar 2016 

 

 

Et af kredsprojektets mål er, at der udvikles et antal redskaber til drøftelse og indkredsning af 

socialpædagogisk faglighed. Pr. februar 2016 er der udviklet ideer til 7-8 redskaber. I øjeblikket er 

prototyper på disse redskaber ved at blive testet, bl.a. på forskellige socialpædagogiske 

http://www.sl.dk/da/Kredse/Nordjylland/~/media/Kredse/Nordjylland/PDF/Socialpaedagogerne%20i%20Fremtiden/Kongressen%202012%20Socialpædagogerne%20i%20fremtiden%20Strategipapir.ashx
http://www.sl.dk/da/Kredse/Nordjylland/~/media/Kredse/Nordjylland/PDF/Socialpaedagogerne%20i%20Fremtiden/Kongressen%202012%20Socialpædagogerne%20i%20fremtiden%20Strategipapir.ashx
http://www.sl.dk/da/Kredse/Nordjylland/~/media/Kredse/Nordjylland/PDF/Socialpaedagogerne%20i%20Fremtiden/Pjece%20Fremtiden%20handlingsplan.ashx
http://www.sl.dk/da/Kredse/Nordjylland/~/media/Kredse/Nordjylland/PDF/Socialpaedagogerne i Fremtiden/Pjece Fremtiden handlingsplan.ashx


arbejdspladser og i TR-netværk. Test af prototyper varetages af kredsens projektmedarbejder Dorte 

Lauenborg Nielsen samt deltagere fra den nedsatte projektgruppe bestående af ca. 15 

socialpædagoger fra en bred del af arbejdsfeltet.  Alle prototypetests evalueres, og evalueringerne 

indgår i den fortløbende udvikling af redskaberne. Prototypetests og evalueringer er med til at indfri 

projektets præmisser om høj grad af medlemscentrering og medlemsinddragelse. Testpersonerne – 

dvs. socialpædagoger og deres kolleger – har i de prototypetests, der er foretaget indtil nu, givet 

megen vigtig feed back. Den har bl.a. vedrørt den udformning og det sprog, der er anvendt i de 

testede redskaber, ligesom der har været gode anbefalinger til, i hvilke sammenhænge redskaberne 

vil være meningsfulde at anvende.  

Nogle af redskaberne kan anvendes individuelt, i et team eller på et personalemøde og tager mellem 

30 minutter og 2 timer at anvende. Andre redskaber er velegnede til at anvende over tid i f.eks. en 

personalegruppe og lægger op til opfølgning undervejs. Nogle af redskaberne giver mulighed for at 

drøfte og indkredse socialpædagogisk faglighed generelt. Andre fokuserer på at indfange 

socialpædagogisk faglighed konkret, som den kommer til udtryk i det daglige arbejde med børn 

eller borgere på den enkelte arbejdsplads. Vi har oplevet stor interesse og velvilje i forhold til 

projektet på de arbejdspladser, der er blevet spurgt, om de vil være med til at teste prototyper på 

redskaberne. Særligt har der indtil nu været interesse for de redskaber, som afsluttes af én gang, og 

som tager kortest tid at anvende. Der er planlagt prototypetests frem til udgangen af april, hvorefter 

redskaberne færdiggøres og finder deres endelige form.  

På nuværende tidspunkt har ca. 450 medlemmer, sundhedsfaglige kolleger og studerende været 

involveret i projektet på forskellig vis. En del af disse tilkendegav på TR-stormødet den 1/12 2015, 

hvilken udformning redskaberne skal have. Ca. 15 medlemmer indgår som nævnt i den 

projektgruppe, der er etableret i forbindelse med projektet, og bidrager løbende på 

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

har givet feed back på projektgruppens forslag til, hvad redskaberne ’skal kunne’, og andre igen har 

som sagt været med til at teste prototyper på redskaberne. Således arbejdes der på højtryk med at 

realisere et af projektets mål om, at 800-1.000 medlemmer inddrages i udvikling, afprøvning og 

evaluering af prototyper på redskaberne. Denne proces fortsætter i foråret 2016 og vil inddrage 

endnu flere socialpædagoger og socialpædagogiske arbejdspladser. 

Data fra projektets researchfase - interessentinterview og medlemsobservationer - indgår fortsat i 

arbejdet med at udvikle og afprøve prototyper på redskaber. Læs mere om interessentinterview og 

medlemsobservationer i kredsens lokalblad Indsigt fra november 2015 og status for projektet 

november 2015.    

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  

http://slnord.dk/socialpaedagoger-skal-synliggoere-deres-vaerdi/
http://nordjylland.sl.dk/media/1887/status-nov-2015.pdf
http://nordjylland.sl.dk/media/1887/status-nov-2015.pdf


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).  

 


