
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 september 2016 

Første del af kredsprojektet er nu afsluttet og evalueret i en skriftlig afrapportering, der blev behandlet på 
kredsbestyrelsens møde i august 2016. Overordnet set er projektet forløbet succesfuldt. Projektets formål 
og mål (se længere ned på siden) må siges at være indfriet, og desuden har projektet haft nogle positive 
resultater for kredsen, som ikke var tilsigtede fra starten.  
 
Projektets konkrete og tilsigtede resultat er 6-8 konkrete redskaber til synliggørelse og formidling af 
socialpædagogisk faglighed. De redskaber, der er færdigudviklede, og som er besluttet at sætte i 
produktion i første omgang, er: 

 

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


Redskab Formål med anvendelse Form 

 

Test jer selv 

 

 

Skabe dialog og fokus på 

socialpædagogisk faglighed 

 

Spil 

 

Sæt ord på din faglighed! 

 

 

Udarbejde personlig formidling af egen 

faglighed/tilgang til bestemt målgruppe 

 

Digitalt 

proceskoncept  

 

Fagligt Fokus 

 

Synliggøre faglighed ved at undersøge 

meningen bag socialpædagogiske 

indsatser 

 

Formen er p.t. 

under udvikling 

 

Forklar Fagligheden! 

 

Synliggøre fagligheden bag det 

hverdagsagtige socialpædagogiske 

arbejde 

 

Plakatskabelon 

 

FaglighedsLaboratoriet 

 

 

Dele viden, skabe refleksion og styrke 

faglig bevidsthed i en personalegruppe 

 

Proceskoncept 

 
Redskaberne vil blive tilgængelige i fysisk form og via en særlig hjemmeside i løbet af efteråret 2016, 
efterhånden som de bliver færdigproducerede. 
  
Desuden kan der siges at være en række andre utilsigtede men værdifulde resultater af projektet: 

 

Kredsen har via projektet bl.a. fået ny viden og perspektiver på det socialpædagogiske arbejdsfelt. Det er 

blevet tydeligt, at det ikke altid er problematisk men i mange sammenhænge en kvalitet ved 

socialpædagogisk arbejde, at det ofte er usynligt for andre. Det er også blevet tydeligt, at medlemmernes 

attitude omkring deres arbejdsopgaver og socialpædagogiske indsats har stor betydning for omverdenens 

lydhørhed og respekt for faget.  

 

Kredsen har desuden høstet meget positive erfaringer med de forskellige former for medlemsinddragelse, 

som har kendetegnet projektet. Det gælder f.eks. den gruppe af medlemmer fra en bred del af det 

socialpædagogiske arbejdsfelt, der i 8 måneder har været direkte involveret i udvikling, afprøvning og feed 

back på redskaber. Noget tyder på, at projekter med et fagligt fokus som i dette tilfælde motiverer andre 

medlemmer til at deltage, end dem der traditionelt engagerer sig i fagforeningsaktiviteter. Dette illustreres 

godt med et citat fra en projektgruppedeltager, der på et møde – overrasket over sit eget engagement - 

udbrød: ”Jeg troede godt nok aldrig, jeg skulle blive sådan en, der deltog i et fagforeningsprojekt!”. 

Desuden har kredsen fået meget positiv respons i forbindelse med de mange tests af prototyper på 

redskaber, der er foretaget undervejs på en række socialpædagogiske arbejdspladser. I alt har mere end 

800 medlemmer, sundhedsfaglige kolleger og pædagogstuderende været involveret i udvikling, afprøvning 

og evaluering af redskaber og prototyper på disse. Mange af disse har tilkendegivet, at det var rigtig sjovt 

og spændende at være med – og kredsen har fået uvurderlig vigtig feed back, der har øget sandsynligheden 

for, at de redskaber, vi har udviklet, rent faktisk bliver brugt, fordi medlemmerne oplever dem som 

vedkommende, nærværende og enkle at gå til.  

 

De redskaber, vi har valgt at sætte i produktion, bliver som nævnt tilgængelige i fysisk form og via en særlig 

hjemmeside i løbet af efteråret 2016 Da projektmedarbejder Dorte Lauenborg Nielsen har fået forlænget 

sin ansættelse til og med 2016, arbejdes der i efteråret aktivt med at udbrede kendskabet til redskaberne. 

Det sker bl.a. via medlemsmøder og kursustilbud for kredsens medlemmer, via mødevirksomhed med 



kredsens TR-netværk og via forskellige former for samarbejde internt på kredskontoret og eksternt med 

kommuner, myndigheder og uddannelsesinstitutioner.  

 

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).  

 


