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Værdigrundlaget indeholder en række værdier og mål for Socialpædagogerne Nordjylland, 

som danner det idemæssige grundlag for kredsens virke, i det daglige arbejde og i udvik-

lingen af organisationen.  

 

Værdigrundlaget er et holdningsgrundlag, som alle der arbejder fagpolitisk i Socialpæda-

gogerne bør anvende som forudsætninger for deres virke. 

 

Værdigrundlaget evalueres mindst en gang årligt, for at sikre aktualiteten i Socialpædago-

gerne Nordjyllands arbejde. 

 

 

 
 
 

 

 

 

Socialpædagogerne Nordjylland 

 

Socialpædagogerne Nordjylland tilstræber i sit daglige virke at have en tydelig fagpolitisk profil, baseret på at fastholde solidariske 

principper, uden det går ud over medlemmernes individualitet. 
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Medlemmerne skal sikres en god service. 

Alle medlemmer har krav på en objektiv og grundig sagsbe-

handling, uanset hvilken funktion man har på arbejdsmarke-

det. 

En af Socialpædagogernes væsentligste kerneydelse er at sik-

re medlemmerne en god og ensartet sagsbehandling, uanset 

om det handler om personsager, løn eller arbejdsvilkår i øv-

rigt.  

Tillidsrepræsentanterne er Socialpædagogernes repræsentan-

ter på arbejdspladsen, og de skal derfor leve op til samme 

værdier i sagsbehandlingen som organisationen. Socialpæda-

gogerne Nordjylland har en særlig forpligtigelse til at sikre 

tillidsrepræsentanterne en let adgang til organisationen. 

 

 

 

 

 

Organisationsudvikling, en betingelse for opgaveløsningen. 

Socialpædagogerne Nordjylland skal tage initiativ til, og have 

visioner, om udviklingen af det socialpædagogiske arbejdsom-

råde, og skal være en åben organisation, hvor forskellige 

synspunkter på det faglige arbejde, betragtes som en styrke 

og forudsætning for udvikling. Vi anerkender at der er forskel 

på holdninger til arbejdslivet, afhængig af socialpolitiske hold-

ninger, alder, kultur, og etnisk baggrund, hvilket skal bruges 

som en styrke for det fagpolitiske arbejde. 

Som et væsentligt aspekt, skal Socialpædagogerne Nordjyl-

land, have særlig fokus på ligestilling mellem kønnene, på alle 

niveauer i organisationen, og på arbejdspladserne. 

Dialog mellem medlemmerne og kredsbestyrelsen, skal være 

grundlaget for udviklingen af Socialpædagogerne Nordjylland. 

 

Overenskomster og aftaler skal være anvendelige og tilpasset 

arbejdspladsernes behov. 

Vi ønsker centrale overenskomster og aftaler, med gode mi-

nimumsbestemmelser, men også med en væsentlig del af af-

taleretten placeret på den enkelte arbejdsplads. Det er efter 

vores mening på arbejdspladserne, der bedst kan tages hen-

syn til den enkelte, så løn og arbejdsforhold tilpasses den en-

keltes funktion samt behov for sammenhæng mellem arbejde 

og fritid. 

Forudsætningen for lokale aftaler om løn og arbejdstid, er at 

de har været drøftet i personalegruppen, og at der er enighed 

om indholdet heraf, ligesom de tager de nødvendige individu-

elle hensyn. 

 

 

 

 

Tillidsrepræsentanterne skal være den primære aftalepart på 

arbejdspladserne. 

Målet er at der vælges tillidsrepræsentant på alle arbejdsplad-

ser hvor det er muligt, og at de sikres den fornødne tid til ar-

bejdet. 

I hver kommune/regionen, vælges der blandt tillidsrepræsen-

tanterne en fælles tillidsrepræsentant (FTR), som varetager 

tværgående opgaver. 

Der skal være klart formulerede kompetenceforhold, mellem 

kreds og tillidsrepræsentanter/FTR, som sikrer at tillidsrepræ-

sentanten er organisationens primære aftalepart på arbejds-

pladsen. 

Strukturen for tillidsrepræsentanterne skal til stadighed vurde-

res og søges forbedret, så det sikres at den stemmer overens 

med tillidsrepræsentanternes behov for uddannelse og opga-

veløsning.  
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Uddannelse og kompetenceudvikling, centralt for udviklingen 

af det socialpædagogiske fagområde. 

Pædagoguddannelse uddanner de studerende til selvstændige 

og kompetente pædagoger, og Socialpædagogerne Nordjyl-

land skal hele tiden følge grunduddannelsen nøje, så uddan-

nelsesaspektet er det væsentlige uanset om de studerende er 

på seminariet eller i praktik. Vi skal samtidig arbejde på at 

højne grunduddannelsens kvalitet, og status i uddannelsessy-

stemet. 

Socialpædagogerne Nordjylland skal arbejde på at forpligtige 

arbejdsgiverne, til at medlemmerne får uddannelse til opga-

ven, i form af efter- og videreuddannelse gennem hele ar-

bejdslivet, så deres faglige og personlige kompetencer mod-

svarer de krav der stilles til arbejdets udvikling og kvalitet.  

 

 

 

 

Socialpolitik med plads til alle. 

Socialpædagogerne Nordjylland ønsker at fastholde og udvikle 

velfærdssamfundet, som er forudsætningen for et samfund 

med plads til alle, også på arbejdspladserne. Socialpædago-

gerne Nordjylland skal deltage i den socialpolitiske debat, for 

at skabe sammenhæng mellem samfundsudviklingen og de 

sociale love, når socialpolitikken skal udformes i praksis.  

Hvis vi oplever uværdige forhold i den socialpolitiske praksis 

som skal ændres, fordi de forringer medlemmernes mulighed 

for at udføre deres arbejde, eller forringer levevilkår for bor-

gerne, skal vi bruge vores ytringspligt overfor arbejdsgivere 

og offentligheden. 

 

 

 

 

Fagets udvikling. Velfærd, faglighed, fællesskab. 

Socialpædagogik skal være et arbejdsområde hvor kvaliteten 

er det bærende element, som til stadighed udvikles, og kan 

beskrives. Socialpædagogerne Nordjylland har en særlig op-

gave i at deltage i udvikling af redskaber som kan anvendes til 

at definere, beskrive, udvikle og formidle kvaliteten i social-

pædagogisk arbejde, og arbejde på at forpligtige arbejdsgi-

verne til at medlemmerne erhverver de fornødne redskaber 

hertil. 

Socialpædagogerne Nordjylland skal fastholde at socialpæda-

gogisk arbejde, handler om at fremme menneskelig udvikling, 

problemløsning i menneskelige relationer, samt at frigøre bor-

gerne, og give dem magt over eget liv. 

 

 

 

 

 

Medarbejderindflydelse som grundsten på arbejdspladsen. 

Socialpædagogisk arbejde involverer medarbejderens faglig-

hed og personlighed, og man skal derfor have indflydelse på 

eget arbejdsliv, i forhold til arbejdets udførelse og tilrettelæg-

gelse heraf. Socialpædagogerne Nordjylland har til opgave at 

sikre regelsættene om medarbejderindflydelse bruges optimalt 

på den enkelte arbejdsplads, samt i de kommunale/regionale 

ledelser. 

Ledernes særlige behov for indflydelse på eget arbejde, skal 

sikres overfor arbejdsgivere, så de sikres rettigheder som 

medarbejder. 
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Et sundt arbejdsmiljø. En betingelse for en god og sikker ar-

bejdsplads. 

Socialpædagogisk arbejde skal være et erhverv hvor med-

lemmerne kan have et helt arbejdsliv i et sundt fysisk/psykisk 

arbejdsmiljø.  

Arbejdsmiljøgruppen på arbejdspladserne skal forebygge ska-

der, og sikre hurtig og effektiv adgang til støtte, når medar-

bejderne udsættes for episoder som kan være truende for ens 

ve og vel. Den Dynamiske Trio, som består af lederen, tillids-

repræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten, er centrale 

parter i at sikre opmærksomhed på arbejdsmiljøet.  

Socialpædagogerne Nordjylland tager medansvar, i at sikre 

der arbejdes med arbejdsmiljømæssige udfordringer på ar-

bejdspladserne. Det gør vi i forhold til arbejdsgiverne og deres 

forpligtigelse, ligesom vi yder bistand i sager som inddrager 

hele arbejdspladser. 

 

 

Internationalt samarbejde. 

Socialpædagogerne Nordjylland har et ansvar i at støtte op om 

internationalt samarbejde, hvor de holdninger og den viden 

medlemmerne besidder, kan bruges til gavn for socialarbejde-

re i andre nationer. Socialpædagogerne Nordjylland har sam-

tidig en forpligtigelse til at orientere sig internationalt, for at 

gøre brug af viden fra andre nationer. 

Det internationale arbejde forudsætter samarbejde med andre 

parter, nationalt og internationalt. 

Med den stigende globalisering af arbejdsmarkedet, hvor især 

EU er med til at fastlægge normer for socialt arbejde, skal 

Socialpædagogerne Nordjylland medvirke til at det danske 

aftalesystem beskyttes, og at den danske velfærdsmodel fast-

holdes og udvikles. 

 

Dialog som grundsten i samarbejdet med andre  

Arbejdsgiverne og Socialpædagogerne Nordjylland har et fæl-

les mål om at skabe gode arbejdspladser, med en høj kvalitet i 

tilbuddet. Dialogen skal derfor fastholdes som det bærende 

element i det fagpolitiske arbejde, uanset om der forhandles 

om personsager, løn eller øvrige ansættelsesvilkår. 

Socialpædagogerne Nordjylland skal samtidig tage initiativer 

til samarbejde, som er med til at synliggøre og forbedre soci-

alpædagogisk arbejde, og de vilkår det udføres under. Vi skal 

have fokus på løsninger, til gavn for medlemmerne. 

I samarbejdet med andre faglige organisationer skal Social-

pædagogerne Nordjylland fremføre Socialpædagogernes syns-

punkter, og tilstræbe at finde fælles faglig styrke til gavn for 

medlemmerne.

 


