04/18

SOCIALRÅDGIVEREN

REPORTAGE:

10.380 tillidsrepræsentanter:
Vi står sammen
GUIDE:

Sådan bliver du klar til konflikt
Otte historiske konflikter – hvor længe
varede de?
EFTERUDDANNELSE:

Trak i arbejdstøjet for at rykke på
kompetencerne

Når man kigger på sanktioner af unge
kriminelle, glemmer man at kigge på
effekter af uddannelse
Det har stor betydning for både uddannelse og fremtidig kriminalitet, hvilke sanktioner man
møder unge kriminelle med. Det viser en ny ph.d.-afhandling af Britt Østergaard Larsen fra VIVE.

Hvorfor er det interessant
lige nu at undersøge, hvordan
det går unge, der bliver
straffet for kriminalitet, i
forhold til at uddanne sig?

5HURTIGE

Hvad er det, der er så
vigtigt med uddannelse og
forebyggelse af en kriminel
løbebane?

Du har undersøgt
unge, der afsoner med
fodlænke, betydningen
af den lavere kriminelle
lavalder, betydningen af
klassekammerater for
kriminalitet - og endelig hvor
meget sociale problemer i
opvæksten betyder for at
få en ungdomsuddannelse,
herunder det at få en dom.
Hvorfor lige disse fire
nedslag?
Hvad er de vigtigste
resultater af dit studie?

Hvad vil du gerne have,
at den viden bliver brugt til?

Vi ved fra internationale studier, at uddannelse er
central i forhold til at mindske kriminel adfærd
blandt unge. Typisk er det sådan, at hvis man kigger
på eﬀekten af nye sanktioner – som fodlænke eller
nedsat kriminel lavalder – så har man tidligere ikke
set på, hvordan det går for eksempel i forhold til uddannelse.
Der er ﬂere ting i spil. For eksempel ”klassekammerat-eﬀekten” – at man
bruger mere tid sammen med nogen, der har værdier i en mere positiv retning. Samtidig er en erhvervsuddannelse med til at åbne døren til et faglært arbejde, og i forhold til at mindske risikoen for kriminalitet på den
lange bane er det vigtigt for de unge at komme ind på arbejdsmarkedet.
Det er der ﬂere grunde til. Dels har jeg tidligere lavet undersøgelser indenfor feltet og har
fået en interesse for unge, der er socialt udsatte, og hvordan deres møde med retssystemet
spiller ind på deres livsbane. Dels gav netop
disse ﬁre projekter mulighed for at udnytte de
gode, danske registre.
Lige nu er der forhandlinger om et politisk udspil med et ungdomskriminalitetsnævn, der skal behandle sager med børn og unge helt ned til 12 år.
Vores studie har vist, at nedsættelsen af den kriminelle lavalder fra 14-15
år ikke havde de forventede kriminalpræventive eﬀekter. Der var generelt
ikke en afskrækkende eﬀekt, og heller ikke for de unge, der blev ramt af reformen og mødte retssystemet allerede som 14-årige. Min forskning viser
også, at det vigtigt at have fokus på uddannelse, når man beslutter at gennemfører nye tiltag for den unge målgruppe. Det har en stor betydning for
deres fremtidige kriminalitet og uddannelsesresultater, hvordan vi vælger
at sanktionere børn og unge, som begår kriminalitet.
Jeg håber, at det kan være med til at nuancere de politiske debatter,
hvor fokus i høj grad er på hårdere straﬀe og sanktioner, fremfor et
fokus på eksempelvis mindre indgribende sanktionsformer som fodlænke, der kan hjælpe unge ud af en kriminel løbebane.

Britt Østergaard Larsen er cand.scient.soc., ph.d. på VIVE. Læs hendes phd.-afhandling ”Youth Crime, Sanctions, and Education” på vive.dk
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Vi oparbejder en tillidsfuld
relation til familierne, som gør,
at vi kan komme mere ind
til ”sagens kerne” og skabe
meningsfulde indsatser
omkring dem.

EFTERUDDANNELSE:

Træk i arbejdstøjet - og få styr på
kompetencerne

Socialrådgiver Rikke Rasmussen som sammen
med sine kolleger i Silkeborg Kommunes Helhedsorienteret Indsats har fået Olivia Prisen.

Foto Lisbeth Holten
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Lysten til efteruddannelse blandt socialrådgivere er stor, men ofte
bliver det den enkelte medarbejders ansvar at komme afsted – og at
skaffe sig tid til det. I Herning trak de i arbejdstøjet og lykkedes med at
få efteruddannelsespolitikken nedfældet på papir – på én formiddag.
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DS: Borgere med komplekse problemer
skal have ret til én plan - og reel inddragelse
- Hvis man kører hen over hovedet på de mennesker, det drejer sig om, så vil arbejdet med Én plan
ikke fungere. Sådan lyder det i Dansk Socialrådgiverforenings høringssvar til lovforslaget Én plan.
Der er gode intentioner i lovforslaget, men på vigtige punkter følger det ikke den grundlæggende
forståelse af, hvordan borgere inddrages i egen sag, påpeger DS.

T

ilbage i februar mødtes en række aktører fra det sociale område med innovationsminister Sophie Løhde (V)
– heriblandt Dansk Socialrådgiverforening, Rådet for Socialt Udsatte og
Socialcheﬀoreningen, hvor de blev præsenteret for
hovedpunkterne i lovforslaget om én plan.
Lovforslaget udgør en central del af regeringens sammenhængsreform, hvor målet er at skabe en mere sammenhængende og bedre oﬀentlig
sektor. Forslaget skal give borgere med komplekse problemer en bedre og mere sammenhængende hjælp fra blandt andre kommunerne. I praksis
skal det ske ved at tilbyde borgere og familier, der
får hjælp fra ﬂere forskellige kommunale forvaltninger, én samlet handleplan.

Borgeren før systemet
Efter mødet med innovationsministeren lød reaktionen fra Dansk Socialrådgiverforening:
- Vi har efterlyst og savnet én plan i ﬂere år, så
jeg er glad for, at den nu er på vej – også selv om
vi gerne ser, at lovforslaget bliver ændret på en
række punkter. I dag er det nemlig desværre så-

givet i midten af marts. Lige som DS mener, at alle
borgere med komplekse problemer skal have ret til én
plan i kommunen. Det skal ikke være op til de enkelte
kommuner at skønne, hvilke borgere, der har brug for
én plan, som det foreslås i lovforslaget.
Lovforslaget lægger også op til en omfattende datasamkøring, langt ud over, hvad der hidtil har været accepteret. Den principielle ændring begrundes med, at
man skal kunne udsøge de borgere, der skal have én
plan, og at man skal kunne udarbejde og gennemføre
den i praksis.
Dansk Socialrådgiverforening er helt uenig. I høringsvaret hedder det:
”Man kunne jo bare spørge borgerne, om de har sager i andre forvaltninger, og så kunne man drøfte muligheden for at udarbejde én plan med dem. Det er den
måde, det oﬀentlige normalt vil møde borgere på, og
som man har gjort det hidtil også for disse grupper.
Det er uforståeligt, at man nu skal begynde en omfattende og automatisk datasamkørsel for at løse et næppe eksisterende problem. Det er måske lidt nemmere,
men det har skadelige konsekvenser for menneskesynet og for det daglige samarbejde.”

Koordinerende sagsbehandler – med færre sager

”

Det er uforståeligt, at man nu skal begynde en omfattende og automatisk datasamkørsel for at løse et næppe eksisterende
problem. Det er måske lidt nemmere, men
det har skadelige konsekvenser for menneskesynet og for det daglige samarbejde.
Fra Dansk Socialrådgiverforenings høringssvar til lovforslag om Én plan

dan, at borgerne skal passe til systemerne. Vi vil
gerne lave det om, så det er systermerne, der tilpasser sig borgerne, pointerede socialrådgivernes
formand, Majbrit Berlau.
Og en understregning af, at borgeren skal komme før systemet er gennemgående i det høringssvar, som Dansk Socialrådgiverforening har af4
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TEKST SUSAN PAULSEN

I høringssvaret fremhæves det også, at en koordinerende sagsbehandler er en forudsætning for, at man
kan arbejde med én plan – og at rollen som koordinerende sagsbehandler bør styrkes på ﬂere måder.
”Erfaringerne fra de eksisterende ordninger er, at
de koordinerende sagsbehandlere ikke har tilstrækkelig kompetence til at koordinere mellem forvaltningerne og vilkårene for sagsbehandlerne er også meget varierede. I nogle kommuner har de så høje sagstal, at
det er umuligt at koordinere.”
DS understreger, at for at koordinerende sagsbehandlere kan løfte opgaven, skal de have tid til at koordinere og inddrage borgeren. Derfor er det nødvendigt med et lavere sagstal.
Loven om Én plan skal efter lovforslaget træde i
kraft 1. juli i år. En tidsplan, som Dansk Socialrådgiverforening advarer imod med henvisning til, at indførelsen af Én plan vil kræve dybtgående omstillinger
og ændringer i de enkelte kommuner – og det skal der
være tid til at forberede.
Læs hele høringssvaret på socialraadgiverne.dk/hoeringssvar

Samtalen som
professionelt redskab
Oplev
Birgitte Wärn
som underviser
– se ﬁlmen om
Samtalehjulet på
warn.nu

Du arbejder med at hjælpe mennesker videre, fx i forhold til job eller uddannelse, og samtalerne kan byde på forskellige udfordringer: Det kan være kontanthjælpsmodtageren, der umiddelbart ikke virker interesseret i at komme
i arbejde og hvor du mangler redskaber til at arbejde med vedkommendes
motivation. Eller det kan være den deprimerede og langtidssygemeldte, hvor du
er i tvivl om, hvilke hensyn du skal tage og hvordan du bedst stiller krav?

Hos Wärn Kompetenceudvikling har vi speciale i samtalen som professionelt redskab.
Udover kurser og efteruddannelser kører vi supervision, både individuelt og i grupper.
Vores spidskompetencer er:

Den motiverende
samtale








Hvordan skabe den
fornødne tillid?
Hvordan ﬁnde frem
til, hvad der motiverer
personen?
Hvordan få fat i vedkommendes ressourcer?
Hvordan få personen til
at tage ejerskab for den
lagte plan?

Den vanskelige
samtale









Hvordan tackle
”modstand”?
Hvordan håndtere
konﬂikter?
Hvordan reagere i forhold til følelsesudbrud?
Hvordan give et afslag?
Hvordan afslutte
en samtale?

Samtale med psykisk
sårbare og syge






Kommunikation med:
Angste og deprimerede
Stressramte
Mennesker med ADHD
Personlighedsforstyrrede
Skizofrene m.ﬂ.
Hvilke hensyn skal
man tage og hvordan
stiller man krav?
Hvordan beskytter man
egne grænser i samtalen?

Se warn.nu for oplysninger om kurser og efteruddannelser
eller ring til Birgitte Wärn på 61 69 00 22.

UNDERVISER
Birgitte Wärn er cand. mag. i
dansk og psykologi, indehaver
af Wärn Kompetenceudvikling
og forfatter til ﬂere
erhvervsrettede håndbøger
og artikler, blandt andre
”Kort og godt om stress”
og ”Fra konﬂikt til løsning”.
Birgitte Wärn har mange
års erfaring som underviser
af rådgivere og ledere i
samtaleteknikker. Derudover
har hun ﬂere års erfaring
med rådgivning af ledige,
herunder psykisk sårbare og
syge fra tidligere ansættelser
som konsulent/sagsbehandler.
Udover kurser og
rådgivningsforløb superviserer
Birgitte Wärn rådgivere
og ledere, både enkeltvis
og i grupper.

Følg Wärn
Kompetenceudvikling
på Facebook

Kursister udtaler:
Kirsten Gionet, socialrådgiver, Hjørring Kommune: ”Birgitte Wärn er som underviser helt i top. Birgitte
formår at gøre kompliceret stof forståeligt og at inddrage alle med empati og humor. Jeg har deltaget i
mange kurser og har ofte efterlyst brugbare redskaber i forhold til mit daglige arbejde. De redskaber har
jeg nu fået og kan bruge dem i mit møde med borgerne.”
Iben N. Boesen, Arbejdsmarkedskonsulent og handicapnøgleperson, Jobcenter Herlev: “Jeg kan varmt
anbefale Birgitte Wärn. Fulgte Psykiatrivejlederuddannelsen i efteråret 2013 og blev i den grad klædt på til
at mestre mit arbejde. Det er de bedste efteruddannelsespenge, der nogensinde er givet ud på mig. Birgitte
er enormt dygtig og forstår at gøre et svært stof virkelighedsnært, spændende og direkte brugbart!”
Wärn Kompetenceudvikling . Godthåbsvej 8B . 2000 Frederiksberg . Tlf. 61 69 00 22 . info@warn.nu . www.warn.nu

Rådgivning af rådgivere

Socialrådgivere hædret for
at favne hele familien
- Vi oparbejder en tillidsfuld relation til familierne, som gør, at vi kan komme mere
ind til ”sagens kerne” og skabe meningsfulde indsatser omkring dem. Sådan
beskriver socialrådgiver Rikke Rasmussen det sociale arbejde, som Silkeborg
Kommunes Helhedsorienteret Indsats netop har fået Olivia Prisen for.
- Det at vi har færre familier at arbejde med, frigiver samtidig noget tid
til mere socialt arbejde omkring familien. Her tænker jeg især på et økonomisk fokus, som udgør et stort behov i
mange af familierne. Endvidere, at der
kan samarbejdes med frivillige organisationer om ekstra støtte og hjælp,
for eksempel i form af ferielejre, Børns
voksenvenner eller hjælp til fritidsaktiviteter.

Forandring og inspiration

D

en 14. marts modtog Helhedsorienteret Indsats i Silkeborg
Kommune Olivia Prisen 2017.
Der er fem ”case managers” i afdelingen, og de arbejder med tværgående myndighed - det betyder, at de både
har med beskæftigelsessager og børnesager at gøre. De favner hele familien,
og familien har derfor kun én kontaktperson hos kommunen – nemlig en case
manager.
Fire ud af de fem case managers i
Helhedsorienteret Indsats er socialrådgivere. En af dem er Rikke Rasmussen,
og hun mener, at det giver en faglig tilfredsstillelse at arbejde helhedsorienteret. Hun oplever, at det har en værdi for familierne og er med til at rykke
dem i en positiv retning i forhold til
trivsel og tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Det skaber mulighed for, at hun i samarbejde med familierne kan iværksætte og ændre på
indsatser hele vejen rundt om familien
efter behov:
- Vi har mulighed for at oparbejde en
tillidsfuld relation til familierne, som
gør, at vi kan komme mere ind til ”sagens kerne” og skabe meningsfulde indsatser omkring dem, samt tage ting i
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opløbet, som ellers kunne vokse sig store. Det giver både en faglig og personlig tilfredsstillelse at få mulighed for at
bruge sin faglighed samt at opleve positiv udvikling i familierne, siger Rikke
Rasmussen og uddyber:
- Nogle af de bedste oplevelser, som
jeg har haft, er, når der har været et
tæt og godt samarbejde med andre professionelle omkring familien, på en
måde, hvor familierne selv er i centrum
og deltagende, således at der kommer
en fælles forståelse og mulighed for at
støtte og koordinere efter behov hele
vejen rundt.

Har ansvar for cirka 12 familier
Teamet har skabt så gode resultater, at
de efter en to-årig prøveperiode nu er
en fast implementeret afdeling i kommunen og er i gang med at ansætte en
sjette case manager. Rikke Rasmussen
tror, at det gør en forskel at vinde en
pris, da det sætter fokus på deres indsats og på, at Silkeborg Kommune har
valgt at tro på det helhedsorienterede,
relationelle arbejde. Deri ligger også en
tro på de muligheder det giver, at den
enkelte case manager har myndighed
på både familie- og beskæftigelsesdelen
og kun arbejder med 10-12 familier:

TEKST EVA HYLLEGAARD

Olivia Prisen sætter fokus på sagsbehandlernes ekstraordinære indsats i deres daglige arbejde med borgere og pårørende. Olivia Danmark vil med prisen
”se mennesket bag” og hylde den ekstraordinære indsats sagsbehandleren
gør for borgeren samt hylde de relationer, der synliggør mennesket i stedet
for sagen.
Olivia Prisens dommerpanel bestod i år af Majbrit Berlau, formand
for Dansk Socialrådgiverforening, Jens
Arentzen, skuespiller, instruktør og
konsulent, Jesper Højgaard, HR CSRleder hos Falck Danmark A/S, Jakob Stampe, CEO Pentia A/S og Jan
Wilken, administrerende direktør for
Team Olivia. Panelet begrunder valget
af prismodtager således:
”Vi har valgt Helhedsorienteret Indsats som vinder af Olivia Prisen 2017,
fordi det skaber en forandring, der
både er til gavn for borgeren selv, men
også kommunen. Det, som Silkeborg
Kommune har gjort, er til stor inspiration for landets andre kommuner. Derfor fortjener de Olivia Prisen 2017.”
Med prisen modtager Helhedsorienteret Indsats en unik glasstatuette
fra Glassmedjen og 50.000 kroner, som
skal doneres til et valgfrit velgørende
formål i Danmark. Teamet har valgt,
at Kirkernes Sociale Arbejde og Røde
Kors skal dele pengene.
Læs mere om Olivia Prisen på www.olivaprisen.dk

Er du på udkig efter

NYE KOMPETENCER?

Diplom
modul
på 5 ECTS
indgår

Kompetencegivende efteruddannelse

PSYKIATRIVEJLEDERUDDANNELSE
i partnerskab med Metropol

Bliv grundigt klædt på som ressourceperson for psykisk sårbare
og personer med psykisk sygdom.

MULIGHED FOR TILSKUD

DET FÅR DU

Det er muligt at søge tilskud til uddannelsen via den kommunale-,
regiolnale- og statens kompetencefond såfremt, du falder inden for
deres kriterier.

Du får en praksisorienteret uddannelse, der gør, at du bliver bedre til at
forstå og være ressource-person for mennesker med psykisk sygdom.
Gennem uddannelsens 5 moduler af 6 dage får du en grundig
indføring i de forskellige diagnoser. Fx de forskellige angstsygdomme,
affektive lidelser og kognitive forstyrrelser. Derudover får du viden om
sindslidendes eget perspektiv på egen situation. Uddannelsen veksler
mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, diskussioner, case-sparring,
øvelser og træning.

Psykiatrivejlederuddannelsen koster kr. 19.800,-.

DET SIGER ANDRE
”En lærerig oplevelse og uddannelse der har gjort, at jeg føler mig bedre
rustet fagligt, men også personligt. Jeg vil anbefale denne uddannelse til
enhver som arbejder med mennesker der har psykiske sårbarheder eller
diagnoser.”
Ardeshir Ebrahimi, uddannet Psykiatrivejleder hos Psykiatrifonden

KOLDING

KØBENHAVN

AARHUS

Holdstart 19. septemer

Holdstart 27. august

Holdstart 30. og 32. august

ANDRE UDDANNELSER OG KURSER HOS PSYKIATRIFONDEN

GRUNDKURSUS
OM PSYKISK SYGDOM

GRUPPELEDER
FOR BØRN OG UNGE

PSYKISK
FØRSTEHJÆLP

Psykiatrifonden | Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk

Minister enig med DS: Det er for svært at få
førtidspension
Den længe ventede evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob blev offentliggjort den 20.
marts, og konklusionen er klar: Det er for svært at få førtidspension, og ressourceforløbene mangler
for ofte kvalitet. DS efterlyser grundlæggende lovændringer og færre sager pr. socialrådgiver.

S

amme dag, som evalueringen af reformen af førtidspension og ﬂeksjob blev
oﬀentliggjort, kom beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) med en
opsigtsvækkende melding til avisen.dk.
– Det er blevet for svært for folk med væsentlig
og varigt nedsat arbejdsevne at få tildelt førtidspension. Den lovændring, som jeg lægger op til nu,
er for at bringe lovgivningen i overensstemmelse
med den hensigt, der var.
Der er væsentlig færre på førtidspension, end
det var hensigten med reformen fra 2012. I 2016
var der 24.200 færre førtidspensionister end forudsat i den politiske aftale.
Til samme avis sagde ministeren, at der skal laves om på den måde, ressourceforløbene fungerer
på, og at han vil diskutere det med forligskredsen,
som foruden regeringen består af Socialdemokratiet, De Radikale og SF.
Dermed lægger ministeren sig for første gang
klart og tydeligt på samme linje som Dansk Socialrådgiverforening og en lang række organisationer og borgergrupper, som i årevis har påpeget,
at kravene for at få førtidspension er blevet for
skrappe.

Ministersvar glæder DS
Ministerens udmelding kom få timer efter, at Majbrit Berlau sagde det samme til Ritzau.
– Det er simpelthen for svært at få førtidspension, lød det fra DS-formanden, som glæder sig
over ministerens klare svar, men stadig savner
grundlæggende ændringer af loven.
Foreløbig har politikerne foreslået en lovændring, der sikrer, at kommunerne fremover skal
kunne argumentere for, at de ressourceforløb, som
borgerne tilbydes, vil udvikle den enkelte borgers
arbejdsevne. Det er positivt, men langt fra nok,
mener DS, som har skrevet et høringssvar til politikerne om forslaget.
– Intentionen med ændringen er god, men det
er langt fra sikkert, at det vil ændre noget i praksis. Vi mener, at politikerne burde gå grundigere til værks og blandt andet bløde de konkrete eksempler på, hvem der kan få førtidspension, op,
siger Majbrit Berlau og efterlyser samtidig en garanti til borgerne om afklaring inden for et år.
– Politikerne bør forpligte kommunerne til at
8
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afklare borgerne inden for et sammenhængende år på kontanthjælp. Det kræver også, at socialrådgiverne får meget
bedre tid og vilkår, end mange har i dag, siger hun.

Lovforslag skal præcisere regler
Dagen efter, at evalueringen af førtidspensionsreformen var
blevet oﬀentliggjort, fremsatte beskæftigelsesministeren et
lovforslag, der skal præciserer reglerne for tilkendelse af førtidspension - blandt andet ved, at dokumentationskravet for
at få tilkendt en førtidspension i visse tilfælde kan være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb. Og
det skal være en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at kommunen kan pege på indsatser, hvor der er en
realistisk forventning om, at borgeren kan drage nytte af indsatsen og kan udvikle sin arbejdsevne. S
Lovforslaget forventes at blive 1. behandlet den 6. april og træde i kraft 1. juni
2018. Læs evalueringen på bm.dk

DS: 13 forslag til forbedring
DS har udarbejdet 13 forslag til forbedring af lov og praksis omkring ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.
DS foreslår at:
]Borgere uden realistiske muligheder på arbejdsmarkedet skal
have førtidspension.
]Fleksjob med få timer skal pege på et konkret arbejdsmarked, og
de skal føre til progression for borgeren. Bedre mulighed for fleksjob på hidtidig arbejdsplads.
]Øget brug af revalidering.
]Ventetiden i sagsforløbet skal reduceres.
]Det skal være lettere for kommunerne at arbejde med ressourceforløb som en investering i menneskers liv.
]Målgruppen for og målet med ressourceforløbene skal præciseres.
]Ressourceforløbene skal kunne sættes tidligere i værk.
]Borgerens socialrådgiver skal kunne give en anbefaling om borgerens videre situation til rehabiliteringsteamet.
]Rehabiliteringsteamet skal have reel beslutningskompetence.
]Der skal være tid til at tale med borgerne og til at sikre borgerinddragelse.
]Ressourceforløbene skal indeholde en bredere vifte af tilbud.
]Den koordinerende sagsbehandler skal styrkes,
]Borgeren skal have ret til et ressourceforløb efter et sammenhængende år på kontanthjælp.
Læs hele notatet på www.socialraadgiverne.dk/DSmener

TEKST BJARKE HARTMEYER CHRISTIANSEN

Derfor kan du ikke
undvære supervision
Mærker du trætheden i kroppen, hver gang der står supervision i din kalender?
Kan du slet ikke overskue ro og tid til fordybelse og faglighed, fordi der er så mange
ildebrande at slukke i din dagligdag? Knirker det mellem-kollegiale i travlheden?
Giver supervision
mening i praksis?

Supervision handler
om dit arbejde

Er lederne med
til supervision?

Det er det vigtigste spørgsmål for
dig at afklare – både i forhold til dine
kolleger, din leder og din hverdag.
Supervision fungerer kun, når du
og kollegerne har et klart deﬁneret
formål.

… ikke om individuelle personlige
udfordringer.

Hvis du spørger os, så ja! Nogle gange
er det en klar fordel, at lederen er
med. Og det er værd at overveje.

Derfor skal forventningerne afstemmes, rammerne og styringen være
tydelige, og supervisor skal være erfaren og dygtig. Ellers fungerer det ikke.
Og så bliver supervision lige præcis
det ulidelige afbræk i din hverdag,
som du frygter.

Din og jeres kerneopgave er omdrejningspunkt for supervisionen
hos Albatros Supervision. Vi hjælper
ansatte og ledere med at sætte
fagligt fokus på det, de er ansat til.
Netop den faglige kontekst er det,
der adskiller supervision fra coaching
og terapi.

Det er vores erfaring, at læringen
af de problemstillinger og sager, vi
arbejder med i supervisionsrummet,
højnes betragteligt, når ledelsen
deltager i supervisionerne. Når din
leder ved lejlighed deltager i supervisionen kan både faglige og organisatoriske spørgsmål lettere håndteres
udenfor supervisionsrummet. Det
giver mere handlekraft til jer alle.

Supervision gør en forskel
på Bostedet Ellengården
Hvad ved vi om supervision?
Vi ved, at supervision meget mere
end en god snak. Det er også at prøve
af, reﬂektere og turde. Supervision er
at give dig udfordringer og opgaver og at ﬁnde nye måder for dig at gøre
tingene på. Helt konkret implementeret i din hverdag.
Gennem de sidste 30 år har vi udøvet
supervision i praksis og har desuden
uddannet ca. 30 hold supervisorer
hos Albatros Supervision. Og vi fortsætter.

Bostedet Ellengården er
en akut familieinstitution og
samarbejder med 24 familier.
Supervisoren har taget styring
på rummet og supervisionen og
håndteret ledelsens tilstedeværelse på en ubesværet måde til
konkret gavn for vores familier.
Vi har haft et supervisionsrum,
hvor alle kan og skal bidrage
ligeværdigt, der hvor det giver
mening for supervisanden.
Jacob Thiesen, Forstander på
Bostedet Ellengården.

Hos Albatros Supervision får du
• individuel supervision (https://
albatros-supervision.dk/individuelledersparring-supervision/)
• gruppesupervision (https://
albatros-supervision.dk/supervisiongrupper-uden-leder/)
• kompetencegivende efteruddannelse i supervision (https://albatrossupervision.dk/kompetencegivendeuddannelse-supervision/)

Albatros Supervision

Albatros Supervision · Klosterport 4R · 8000 Aarhus C · Email: info@albatros-supervision.dk · Tlf.: +45 8618 5755

10.380 tillidsrepræsentan
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nter til historisk stormøde
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Vi sender et signal om,

Fagbevægelsen står skulder ved skulder ved OK18. 210 af Dansk Socialrådgiverforenings
tillidsrepræsentanter var med til historisk stormøde i Fredericia, med i alt 10.380
tillidsrepræsentanter – socialrådgiver Michael Mikkelsen var en af dem.
- Ingen ønsker konﬂikt. Vi håber alle, at der kommer nogle aftaler på plads, men med sådan et stormøde får vi sendt et signal til
arbejdsgiverne om, at vi står sammen om vores krav, siger Michael
Mikkelsen fra sin plads ved bord 6 i det blå område. Hvor tillidsrepræsentanter fra alle mulige forskellige faggrupper i Silkeborg
Kommune er placeret sammen.
Ved langborde i hobetal med hvide duge sidder socialrådgivere side om side med sygeplejersker, lærere, ergoterapeuter, metalarbejdere, sikkerhedsvagter, psykologer og ansatte i Skat. Badges,
bannere og balloner er medbragt, og ved langbordene ser man både
BUPL’s pink huer, 3F’s orange veste, FOA’s røde hænder og DS’
røde T-shirts.

Sammenhold nytter

D

Dagens møde bliver skudt i gang af de tre forhandlere Flemming
Vinther, formand for CFU og HKKF, Anders Bondo Christensen,
formand for Forhandlingsfællesskabet og LC og Grete Christensen,
formand for Sundhedskartellet og DSR.
- Lad os sammen gøre det her til en dag, der skriver sig ind i
er var busser og biler i lange
køer, da 10.380 tillidsfolk – heraf 210 socialrådgivere fra hele
landet den 22. marts mødtes til
stormøde i Fredericia Messe-

center.
Selv om der kørte to fællesbusser fra
Silkeborg valgte Michael Mikkelsen, tillidsrepræsentant for 44 socialrådgivere i
Jobcenter Silkeborg alligevel at køre i egen
bil. For han skulle lige forbi Langsøskolen
til et møde med skolelederen og en borger
i ﬂexjob inden TR-stormødet.
Et historisk møde, hvor tillidsrepræsentanter fra fagforeninger i såvel kommune, regioner og stat mødtes under sloganet
”En løsning for alle”.
Med røde faner på stribe udenfor og lokale tillidsrepræsentanter på tværs af faggrupper fra Fredericia, der klappede alle
deltagerne ind, var kampgejsten tydelig allerede ved indgangen. Indenfor var Fredericias kolossale messehal propfyldt med
energi og solidaritet.

12
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”

Ingen ønsker konflikt. Vi håber alle,
at der kommer nogle aftaler på plads,
men med sådan et stormøde får vi sendt
et signal til arbejdsgiverne om, at vi står
sammen om vores krav.
Michael Mikkelsen, tillidsrepræsentant

den danske arbejderbevægelses historie. Ikke blot fordi vi har samlet ﬂest mennesker, men fordi sammenhold nytter. Dagen er dagen, hvor vi kræver en fælles løsning for alle, lød det fra Flemming
Vinther.
- Lad os håbe, at denne historiske begivenhed – dagen i dag – gør
en positiv forskel for den danske model, for det oﬀentlige arbejdsmarked og derfor for hele det danske samfund, sagde Anders Bondo Christensen.
Under velkomsten gør de tre – under store klapsalver - det klart,

TEKST DORTHE KIRKGAARD NIELSEN FOTO PALLE PETER SKOV

at vi står sammen
at kravene til arbejdsgiverne på det oﬀentlige område på ingen måde er urimelige. Det handler om,
at arbejdstid for både lærere og alle andre oﬀentligt
ansatte skal reguleres ved aftaler – ikke ved lov. At
de oﬀentligt ansatte skal have del i det økonomiske
opsving på linje med de privatansatte. Og om at lønmodtagerorganisationerne ikke vil acceptere, at arbejdsgivere fjerner rettigheder, når de ønsker det.
Denne gang den betalte spisepause, som har rødder
tilbage til 1921.

Musketer-eden er historisk
Efter velkomsten er der både et humoristisk indslag fra standupkomiker Torben Chris, videohilsner
fra borgere, der støtter op om de oﬀentlige ansatte og gruppearbejde på tværs af faggrupperne om
”Hvad kæmper du især for i OK18?” og ”Hvordan
vinder vi?”.
Derefter følger en række støtteindslag fra private arbejdspladser og fagforeninger på det private arbejdsmarked. Både på skrift og video på storskærm, men også på scenen i Fredericia. Meldingen
er stålsat; kommer det til konﬂikt, er de privatansatte parate til at bakke op.
Lige inden frokost er Laust Høgedahl, arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet på scenen og fortælle om perspektiver på den danske mo-

del. Han kalder musketer-eden og sammenholdet i fagbevægelsen
ved OK18 historisk. Under oplægget viser han et billede af den store lockout i 1899, hvor rigtig mange arbejdsmænd var samlet i Ulvedalene op til Septemberforliget – det forlig, det skabte den danske
model.
- I skulle dog være endnu ﬂere samlet i dag, så solidariteten er
ikke helt død, sagde Laust Høgedahl.
Igen til stor begejstring for de mange fremmødte.

Stormøde giver energi
Klapsalverne fra mere end 10.000 mennesker er overvældende, og da
de fremmødte efter spisepausen i samlet ﬂok står oprejst og synger
”Skipper Klements morgensang”, giver det næsten kuldegysninger.
Efter frokost er der både paneldebat med seks forbundsformænd
og endnu en omgang gruppearbejde – denne gang om aktioner og
aktiviteter både før og under konﬂikt.
- Man føler virkelig, at man er en del af noget større, og det giver
energi til mig som tillidsrepræsentant, siger Michael Mikkelsen fra
Silkeborg.
Netop fællesskabet er en af grundene til, at det er vigtigt med et
sådan TR-stormøde, mener Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.
- I en situation, hvor arbejdsgiver vælger ikke at have en forhandling og ikke anerkende de oﬀentligt ansatte for den indsats, de leverer hver eneste dag, er det vigtigt at sende et klart signal om, at vi
SOCIALRÅDGIVEREN 04 2018
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Fælles erklæring
fra stormødet

DS's formand skriver under på fælleserklæringen.

”

I en situation, hvor arbejdsgiver vælger ikke at have en forhandling og ikke
anerkende de offentlige ansatte for den
indsats, de leverer hver eneste dag, er
det vigtigt at sende et klart signal om, at
vi mener det alvorligt.
Majbrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening

mener det alvorligt. Når vi siger, at vi vil have en aftale nu, som
sikrer ordentlige løn- og arbejdsvilkår for de oﬀentligt ansatte og en lønudvikling, hvor vi får del i det økonomiske opsving.
Men at vi også vil have respekt for den danske model,
siger Majbrit Berlau.
- Det signal sender vi med stormødet, hvor alle samtidig får
følelsen af, at sammenholdet blandt faggrupperne er reelt. At vi
står sammen. Vi booster sammenholdet ved, at tillidsrepræsentanterne er sat geograﬁsk sammen, så de kan lægge planer i fællesskab. Og skulle vi lande et forlig, som vi allesammen håber,
har det givet et sammenhold på tværs af faggrupper, som vi kan
bruge fremadrettet, pointerer hun.

Store konsekvenser
Michael Mikkelsen håber også, at der bliver fundet en løsning.
For både strejke og lockout vil få store konsekvenser for borgerne. I Silkeborg er 34 ud af i alt 200 socialrådgivere udtaget
til strejke – inden for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, ressourceforløb og sygedagpenge. På jobcentret er
alle socialrådgivere lockoutet.
- Kommer der strejke eller lockout vil omkring 1500 borgere
14
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Efter stormødet blev der sendt en fælles erklæring
afsted til Sophie Løhde, Michael Ziegler og Anders
Kühnau – arbejdsgivernes chefforhandlere for henholdsvis stat, kommuner og regioner:
”Vi repræsenterer alle de medarbejdere i den offentlige sektor, der hver dag får hverdagen til at hænge sammen for borgerne. Vores budskab til jer er klart:
Lad os få lavet en overenskomst, der gavner hele Danmark. Vi er klar.
Det, vi beder om, er faktisk kun, at I anerkender vores arbejde og viser os tillid gennem:
] En lønudvikling på lige fod med de privatansatte.
] At I viser os, at vi kan have tillid til vores aftaler ved
at finde en løsning på den betalte spisepause.
] At I viser vilje til at indgå en aftale om arbejdstid
med alle, også lærerne.
] At vi passer på vores seniorer, så de kan holde til at
blive i jobbet.
Vi er stolte over vores indsats, og vi er stolte over, at
befolkningen sætter pris på os og bakker os op. Vi ved,
at forholdene for de offentligt ansatte hænger sammen med den kvalitet, som borgerne får. Borgerne fortjener at blive fri for jeres lockout, der vil lamme hele
landet.
Det er på høje tid at finde en løsning for alle.”

alene på jobcentret blive berørt, og det vil have vidtrækkende konsekvenser. For borgerne kan ikke komme ind til samtaler, komme i praktik med mere. Det
sætter deres situation i stå. Samtidig vil der komme
et efterspil, for efter en eventuel strejke eller lockout vil en masse sager skulle indhentes, siger Michael
Mikkelsen.
På stormødet vidste ingen, om det endte med konﬂikt. Men holdningen på mødet var klar: Konﬂikten
vindes af den, der har oﬀentlighedens opbakning. Og
lige nu er opbakningen i de oﬀentligt ansattes favør.
Efter fem timers intenst møde skal alle biler og
fællesbusser igen fra Fredericia. Nogle kører hjem.
Andre kører videre til Aarhus, hvor Store Torv er
ramme for en fælles demonstration under samme slogan ”En løsning for alle”. S

Bauta Forsikring er et forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper, blandt andre
socialrådgivere. Vi er ejet af vores medlemmer med alle de fordele, der følger med.
Vores mål er at sikre dig den lavest mulige
pris og den højest mulige erstatning.
Tjener vi for meget på en forsikring,
kommer det også dig til gode, enten ved at
vi sænker priserne eller forbedrer dine
forsikringer.
Derudover belønner vi dig årligt med en
rabat på dine forsikringer, når du har været
medlem i tre år.

Et forsikringsfællesskab for dig,
der kender aktivlovens §81 bedre
end din egen bukselomme.

Hvis du kan se meningen, så se, hvordan
du bliver medlem.
Gå ind på bauta.dk/blivmedlem eller
ring til os på 33 95 76 81.

Bauta Forsikring – en del af LB Forsikring A/S,
CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K

Den 1-årige
efteruddannelse i

SYSTEMATISK
SAGSBEHANDLING
i arbejdet med udsatte børn
og deres familie
Gæsteundervisere:

Med
Kari Killén
som gennemgående
underviser
Flemming Zuschlag
Christiansen

Per Schultz
Jørgensen
(½ dag på 1. modul)

Lisbeth
Liebmann

Lars
Traugott-Olsen

FORMÅL:

Lisbeth Zornig
Andersen

At styrke en systematisk sagsbehandling og videreudvikle det sociale arbejde i forhold til udsatte børn og unge, og skabe et
fælles forståelsesgrundlag for de faggrupper, som møder udsatte børn
og forældre tidligt i barnets liv. Vi ønsker ligeledes på efteruddannelsen
at skabe en større forståelse for, at det ikke kun handler om viden, men
i høj grad også om faglige og etiske holdninger. Større forståelse er
nødvendig for at styrke den faglige, respektfulde og ydmyge holdning
overfor forældre, såvel som overfor barnet.

Læs mere og tilmeld dig senest d. 25. juni 2018 på cenku.dk
Psykologselskabet Toftemosegaard Aps
Manderupvej 3 · 4050 Skibby · Tlf. 4752 8360 · Mobil 2040 8370
post@toftemosegaard.dk · www.toftemosegaard.dk

May
Olofsson

MÅLGRUPPE:

Efteruddannelsen er særligt rettet mod fagpersoner, der arbejder med udvikling af børne- og ungeområdet; faglige
ledere, teamledere, faglige konsulenter, socialrådgivere og psykologer.

TID OG STED:

Fra d. 2. oktober 2018 til d. 27. november 2019 på
Psykologselskabet Toftemosegaard.

PRIS: 45.975 kr.

Vi er klar til kamp
Vi har spurgt tre tillidsvalgte, hvordan det var at deltage på det historiske TR-stormøde i Fredericia
den 22. marts. Her mødtes 10.380 tillidsfolk fra hele landet under mottoet ”En løsning for alle”.
Marie Vithen, fællestillidsrepræsentant
for 580 socialrådgivere i Socialforvaltningen i Københavns Kommune.
Hvad har du fået
ud af at være med på
det historisk store møde
for TR?
- Så mange tillidsvalgte samlet på
et sted giver et boost af fællesskab
på tværs af både faglige organisationer og på tværs af kommuner, regioner og stat.
- Et boost, der er så vigtigt at give
videre til vores medlemmer hjemme på arbejdspladserne. For vi vil få
medlemmer, der kan blive frustreret
over deres situation, hvis de kommer
ud i strejke eller lockout, og som bliver frustrerede over, at de ikke kan
gøre brug af den oﬀentlige sektor til
børnepasning, skoler mv.

Christine Hemme, tillidsrepræsentant for
12 statsansatte socialrådgivere, sygeplejersker og fysioterapeuter – i SO10
- på Efter/Videreuddannelsen på VIA University College, Aarhus.
Hvad har du fået ud af at være med
på det historisk store møde for TR?
- Det er et kæmpe boost for mig
som tillidsrepræsentant at være med
til det her møde sammen med så mange andre. Så kan man virkelig mærke,
at nu står vi sammen.
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- Men med sådan et stormøde, hvor
så mange står sammen både i forhold
til egne vilkår og vilkår i den oﬀentlige sektor generelt, får vi oﬀentligt ansatte et kæmpe sammenhold, der viser, at vi er klar til kamp. For løn og
arbejdsvilkår for os som hver enkelt
faggruppe, men også for ordentlige arbejdsvilkår helt generelt.
- En kamp i fællesskab. Som socialrådgivere er vi afhængige af tværfagligt samarbejde for, at vi kan lykkes
med vores arbejde, så der er brug for
tid og ressourcer til alle faggrupper.
Hvordan forbereder I jer på en eventuel konﬂikt?
- 130 af vores medlemmer i Beskæftigelse og Integration er udtaget til
strejke – og alle 580 medlemmer i Socialforvaltningen er lockoutet – med
undtagelse af omkring 40 medlemmer.
Så vi forbereder os ved, at alle tillidsrepræsentanter taler med medlemmerne ude på arbejdspladserne. Om

- Sammenholdet og fællesskabet
er afgørende, og det er enormt vigtigt
med musketer-eden, hvor alle fagforbund støtter op om lærerne. Dels er
det ikke kun lærerene i folkeskolen,
der har mistet deres arbejdstidsaftale.
Som undervisere på VIA har vi i forbindelse med OK13 mistet vores mulighed for at indgå lokale arbejdstidsaftaler.
- Samtidig er det en generel trend,
at arbejdsgiverne fjerner rettigheder
med et pennestrøg, som vi har set det
med den 24. og 31. december. Tidligere fulde fridage, som med ét blev til
fulde arbejdsdage.

TEKST DORTHE KIRKGAARD NIELSEN FOTO PALLE PETER SKOV

årsagerne til hvorfor vi vælger konﬂikt, om vores krav til arbejdsgiverne mv.
- I forhold til konkrete aktiviteter har vi stor fokus på aktiviteter,
hvor vi kan være synlige på en positiv
måde. Pt. har vi en kæmpe opbakning
fra befolkningen, som vi skal passe
enormt på ikke vender. For borgerne
vil blive frustrerede, når de ikke kan
få passet deres børn, ikke kan komme
på sygehus og alle de andre ting. Så
vi har en strategi om, at vores demonstrationer og happenings skal oplyse.
- Vi mødes jævnligt på tværs af faggrupperne og planlægger store demonstrationer i fællesskab, men vi i
DS planlægger også egne ting – blandt
andet små demonstrationer ved traﬁkale knudepunkter i København, der
har til formål at fortælle befolkningen
om, hvad det her egentlig handler om.

Hvordan forbereder I jer på en eventuel konﬂikt?
- Vi er en lillebitte klub, hvor enkelte – dog ikke socialrådgivere – er udtaget til konﬂikt og alle til lockout. Så
indtil nu har forberedelsen mest handlet om alt det praktiske i forhold til
at oplyse kollegaerne om, hvem der er
ramt af strejke og lockout, og hvordan
det fungerer.
- Vi har ikke planlagt konkrete aktioner endnu, men stormødet har givet en masse gode ideer, og vi skal i
hvert fald ud og være synlige på gader
og stræder for at sikre opbakning fra
resten af befolkningen. I fællesskab
med de andre faggrupper.

Charlotte Vestergaard Pedersen, fællestillidsrepræsentant
for 92 socialrådgivere i psykiatrien i Region Syddanmark.
Hvad har du fået ud
af at være med på det historisk store møde for TR?
- Det giver mig en følelse af, at vi
kan løfte i fællesskab. Det er så dejligt at se så mange bakke op og være

fælles enige om at forbedre vilkårene for de oﬀentligt ansatte og være
solidariske om at værne om den danske model.
- Vi har haft nogle enormt gode
drøftelser her på mødet. I min lille klynge var vi seks forskellige faggrupper, og vi havde nogle gode
snakke om, hvordan vi får engageret
alle – både oﬀentligt ansatte og borgere.
Hvordan forbereder I jer på en eventuel konﬂikt?

- Ingen af mine medlemmer er udtaget til hverken strejke eller lockout,
men både jeg som fællestillidsrepræsentant og mine tillidsrepræsentanter
deltager i forskellige møder og arrangementer for at støtte op og være solidarisk med alle de andre.
- Efter sådan et stormøde går vi endnu mere motiveret tilbage til arbejdspladserne og ﬁnder løsninger på, hvordan vi kan vise solidaritet og bakke op.
Måske ved at dem, der ikke er udtaget,
holder fridage eller afspadsering for at
deltage i de andres arrangementer. S
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GUIDE: Sådan bliver du klar
Gør dig – og dine kolleger – klar til konflikt. Vi

]Korrekte ARBEJDSPLADSOPLYSNINGER.
]PRIVAT MAILADRESSE, så vi kan kommunikere med dig
om konﬂiktlånet under en eventuel konﬂikt. Her har du
nemlig ikke adgang til din arbejdsmail.
]Angivelse af om du ØNSKER AT OPTAGE KONFLIKTLÅN.
]SAMTYKKE til, at DS og Lån & Spar Bank må behandle
og udveksle oplysninger i forbindelse med oprettelse og
administration af konﬂiktlånet.

giver dig her et overblik over en række vigtige
informationer – som også er sendt ud til hvert
enkelt medlem pr. mail.
Klik også ind på socialraadgiverne.dk/OK18,
hvor du kan få alle punkterne uddybet og hente
OK-18-materialer.

Har vi styr på dig – og dine medlemsoplysninger?
Har vi de korrekte medlemsoplysninger om dig? Du
skal sikre, at DS har korrekte oplysninger om din arbejdsplads samt din private mailadresse, så vi kan
kommunikere med dig under en eventuel konﬂikt. Her
har du nemlig ikke adgang til din arbejdsmail.
Klik ind i medlemssystemet på medlem.socialraadgiverne.dk

›

Hvis konflikten træder i kraft sker følgende:

›

Hvornår modtager jeg konfliktlånet?

Konfliktlån – sådan gør du
Under en eventuel konﬂikt modtager du ikke løn fra
din arbejdsgiver. I stedet tilbyder DS økonomisk støtte
i form af et konﬂiktlån.
Lånemuligheden gælder i udgangspunktet for medlemmer, der har været medlem af DS i mindst tre måneder fra den dag, konﬂikten træder i kraft (med undtagelse af blandt andre nyuddannede medlemmer). Du
har tidligere modtaget grundig information om lånemodellen og betingelserne.
Herunder følger en beskrivelse af, hvordan du ansøger om konﬂiktlånet, og hvilke oplysninger vi har brug
for fra dig, for at du kan optage konﬂiktlånet.

›
18

Konfliktlån: Det skal du gøre, inden konflikten starter
For at give dig mulighed for at optage konﬂiktlån og
sikre, at du evt. får reduceret dit almindelige kontingent efter konﬂikten, har vi brug for følgende oplysninger fra dig:
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Du giver os oplysningerne ved at logge på medlemssystemet på: medlem.socialraadgiverne.dk
Her skal du kontrollere og eventuelt rette dine arbejdspladsoplysninger og den mailadresse, du har oplyst.
Desuden skal du angive, om du ønsker at optage konﬂiktlån og give DS og Lån & Spar Bank samtykke til at behandle og udveksle oplysninger.
Vi har brug for dine oplysninger så hurtigt som muligt, derfor skal du gøre følgende:
Du logger på selvbetjening her:
medlem.socialraadgiverne.dk. Har du ikke været på før,
skal du bruge dit medlemsnummer.
Hvis du har brug for hjælp til medlemssystemet, kan
du sende en mail til medlem@socialraaadgiverne.dk eller
kontakte medlemsadministration mellem kl. 9-16 på 70
10 10 99 – tryk 1.

]Vi sender en mail til dig om konﬂiktlånet. I den mail beder vi dig om at angive, om du er omfattet af konﬂikten.
Det gør du ved at logge på medlemssystemet igen.
]Efter et par dage vil du modtage endnu en mail, med et
link til den hjemmeside, hvor du kan ansøge om konﬂiktlånet. Det sker tidligst i slutningen af april.

Konﬂiktlånet bliver sat ind på din konto på den sidste
bankdag i måneden. Det svarer til det tidspunkt, hvor de
ﬂeste får udbetalt deres løn.

Hvad betyder en konflikt for studerende?
Hvad betyder en eventuel konﬂikt for dig, der er socialrådgiverstuderende eller i praktik? Som studerende –
og dermed også som praktikant - er du ikke omfattet af
en eventuel konﬂikt, men som studerende og praktikant
vil din hverdag blive påvirket af konﬂikten. Vi får mange henvendelser fra studerende om især konﬂiktens betydning for:

til konflikt
]praktikforløb og konﬂiktramt arbejde
]aﬂyst undervisning, vejledning, eksamen, m.v.
]studenterjobs
Dansk Socialrådgiverforening har sammen med SDS opdateret
spørgsmål-svar om disse emner, som du kan læse om på
www.socialraadgiverne.dk/raad-og-vejledning/kaere-studerendemedlemmer-af-sds/

›

SDS’ konflikt-hotline
Har du som studerende konkrete spørgsmål om konﬂikten, og
hvordan du som studerende skal forholde dig, så kontakt SDS på
fu@sdsnet.dk.
Se mere på SDS’ hjemmeside om OK18 for studerende
www.sdsnet.dk/ok18, hvor du også ﬁnder SDS’ konﬂikt-hotline lige som du opfordres til at følge med på SDS’ facebook-side. S

Guide og inspiration til aktiviteter under konflikten
DS har lavet to forskellige guider: En guide til
klubber, der er omfattet af konflikt - og en til
klubber, der ikke er omfattet af konflikt.
GUIDES TIL KLUBBER OMFATTET AF
KONFLIKT
DS har udviklet en
guide, som man kan
bruge i klubber og på
arbejdspladser under
en konflikt. I guiden
finder du blandt andet
en aktivitetskasse – og
viden om alt fra, hvordan du organiserer og
holder klubmøder under konflikten til opskriften på det gode læserbrev eller debat på de sociale medier.
Først og fremmest er det vigtigt, at I har
et rart og godt fællesskab i klubben – også under konflikten. Guiden kan hjælpe med at skabe gode rammer for jeres samvær og inspirere
jer til aktiviteter. Den findes i en trykt version, som kan fås i regionerne og i sekretariatet.
Men den kan også nemt printes.

GUIDE TIL KLUBBER, DER IKKE ER
OMFATTET AF KONFLIKT
Guiden kan hjælpe jer
med gode samtaler om
konflikten og inspirere
til, hvordan I kan bakke
op, selv om I ikke er udtaget til konflikt. Guiden bliver ikke trykt,
men kan nemt printes.
I er en lige så stor
del af konflikten, selv
om I ikke er udtaget. Både fordi I er en lige så
vigtig del af vores fællesskab, men også fordi I er meningsdannere. Jeres holdning betyder noget, og jeres holdninger kan flytte andre.
Gennem dialog ansigt til ansigt, på de sociale
medier, i aviserne og på gadeplan. Derfor betyder det meget, at I bakker op og bidrager.
Der er mange måder at bakke op om situationen på. Start med et møde i klubben, hvor I taler om, hvilke muligheder I har – og hvad I kunne tænke jer at gøre.
Find begge guider på socialraadgiverne.dk/
OK18 under ”Materialer til klubberne”

Få svar på dine
spørgsmål om OK18
og konflikt
Hvad er konfliktramt arbejde? Hvordan
organiseres nødberedskab? Og hvad gør
jeg, hvis jeg er på barsel under konflikten?
Lige nu rejser der sig mange spørgsmål om, hvordan man forholder sig i forbindelse med en konflikt. På DS’ hjemmeside finder du både konfliktvejledning og
svar på ofte stillede spørgsmål. Vi opdaterer begge dele løbende – senest blandt
andet med svar på barselsregler, nødberedskab og konfliktramt arbejde.
Som altid er du også velkommen til at
kontakte din konsulent på regionskontoret.
Læs mere på: socialraadgiverne.dk/OK18

Støt fællesskabet
under en eventuel
konflikt
SDS anbefaler, at studerende forholder
sig solidariske med de konfliktramte – og
at alle indgår i den fælles mobilisering og
aktivisme blandt socialrådgivere og socialrådgiverstuderende, der vil være en
del af en eventuel konflikt. Dette bør altid ske under hensyn til mødepligt i forbindelse med praktik, modulforløb, m.v.
Kontakt din lokale SDS afdeling eller tilmeld dig via SDS’ hjemmeside www.
sdsnet.dk/ok18
Og se også info om aktiviteter på DS’
hjemmeside socialraadgiverne.dk/OK18
eller på Facebook.
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Det må gerne være sjovt at stå
Vi har bedt om en status fra Dansk Socialrådgiverforenings tre regionsformænd, som siden
strejkevarslet blev udsendt i starten af marts, er mødtes med over 2000 medlemmer. Hvad er deres
vigtigste budskab til medlemmerne – og ikke mindst: Hvordan oplever medlemmerne situationen?

Anne Jørgensen, formand,
DS’ Region Syd:
- Det er gode møder, hvor medlemmerne støtter op om situationen og ønsker en reallønsfremgang,
anerkendelse og bedre arbejdsvilkår. Der har
været mange spørgsmål om blandt andet lånemodellen, men der er også en anerkendelse af,
at det er en solidarisk model.
Der har været meget snak om, at den danske
model på det oﬀentlige område har det svært.
Der har været for mange konﬂikter, som ender
med regeringsindgreb. Og arbejdsgiverne sparer
penge under konﬂikterne og presses derfor ikke
nok. Til gengæld presses borgerne. Så der er
meget mere end overenskomsten på spil under
OK18 – hele den danske model står på spil. Den
bør justeres, så vores arbejdsgivere ikke blander overenskomstforhandlinger og politiske interesser sammen.
Alle ønsker, at der forhandles et forlig, men
rigtig mange bliver tændt af en lille konﬂikt-ild,
og hurtigt kommer snakken til at handle om,
hvad man skal lave på en eventuel strejkedag,
hvem af de andre faggrupper i kommunen er udtaget til strejke, og vil de være med til noget
fælles. Det må gerne være sjovt at stå sammen
midt i alvoren.

20
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Rasmus Balslev, formand,
DS’ Region Øst:
- Stemningen på klubmøderne har
generelt været god. I begyndelsen er
der ofte lidt stille og anspændt, men efterhånden, som vi har fået talt tingene igennem, er stemningen lettet. Medlemmerne er
optaget af både store temaer, som kampen for
den danske model og anerkendelsen af de offentligt ansattes værdi, og det helt nære, for
eksempel, hvordan de er stillet økonomisk under en konﬂikt. Nogle har – helt legitimt – stillet kritiske spørgsmål til DS’ lånemodel og de
beløb, vi har tilbudt konﬂiktramte medlemmer. Når først modellen og det økonomiske rationale bag er blevet forklaret, er det dog mit
indtryk, at forståelsen har været større.
- Et af mine vigtigste budskaber har været, at vores fælles kamp afhænger af hvert enkelt medlem. At alle tager ansvar for, at vi står
stærkt under en konﬂikt – for eksempel ved at
deltage i lokale aktiviteter, der synliggør vores
værdi over for befolkningen, arbejdsgiverne og
politikerne. Heldigvis er det mit indtryk fra
møderne, at langt de ﬂeste er klar til kamp.

sammen – midt i alvoren
Mads Bilstrup, formand,
DS’ Region Nord:
- Det har været nogle fede møder med
stor interesse og nysgerrighed. Jeg har talt
om baggrunden for konﬂiktvarslet, og hvordan Dansk Socialrådgiverforening forbereder sig
på konﬂikt – og vi har også drøftet vores lånemodel. Overvejende har der været forståelse for hovedbestyrelsens beslutning om en lånemodel. Medlemmerne kan godt se det solidariske i modellen, og
ﬂertallet har også forståelse for, at strejkekassen efterfølgende skal fyldes op.
- Diskussionerne har primært taget udgangs-

punkt i, hvad der er på spil. Det er selvfølgelig løn,
senioraftale, frokostpause, undervisningstid og reguleringsordning, men diskussionen om, hvor den
oﬀentlige sektor er på vej hen, hvis vi bliver trynet
af arbejdsgiverne denne gang, har fyldt meget. Der
er stor bekymring for fremtiden som oﬀentligt ansat og for den oﬀentlige sektor. Der er ﬂere, som
sætter spørgsmålstegn ved den danske model og
fagbevægelsens fremtid, hvis det ender med et regeringsindgreb. S

Støtteerklæring fra SDS:
Socialrådgivernes kamp er også
vores kamp
Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende
støtter socialrådgiverne ved en eventuel konflikt. Socialrådgivernes kamp også er de studerendes kamp.
] Vores underviseres og praktikvejlederes arbejdsmiljø
og forhold er vores læringsmiljø. Med årlige nedskæringer på vores uddannelser på to procent er vores
undervisere i forvejen meget pressede, og vi finder os
ikke i, at deres frokostpauser nu er truede. Samtidigt
er kampen for fair løn og bevarelse af den danske model afgørende vores kommende løn- og arbejdsvilkår.

Bak op om de offentligt ansatte
Arbejdsgiverne vil sende landet ud i en lammende lockout. Vi vil hellere
lave en aftale, der gavner hele Danmark. Vis din støtte – bak op om de
offentligt ansatte på bakop.enløsningforalle.dk

] På den lange bane vil forringelser af seniorfridageordningen også have enorm betydning for de studerende, der for de flestes vedkommende forventes at
blive på arbejdsmarkedet til de er mindst 70 år. Og
ved en eventuel konflikt vil de studerendes uddannelsesforløb blive direkte berørt, da der er varslet strejke
blandt undervisere i Aabenraa, Esbjerg, Hillerød, København og Rønne. Ved lockout vil alle Professionshøjskoler blive ramt, hvilket også vil påvirke de studerendes praktikforløb.
På vegne af SDS, forperson Anders Bruun Andersen
SOCIALRÅDGIVEREN 04 2018
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OTTE HISTORISKE KONFLIKTER:

Hvor lang tid varede de?
Danmark kan være på vej mod alle tiders største konflikt, og
allerede nu tales der om et politisk indgreb. Det vil i så fald
ikke være første gang.
De faglige organisationer har varslet en historisk strejke, der omfatter
samtlige faggrupper i den oﬀentlige sektor. Som modsvar har staten,
regionerne og kommunerne varslet en historisk lockout, der vil lukke
store dele af landet ned og sende 440.000 lønmodtagere hjem fra arbejde uden løn.
For hellere en altomfattende, men kort konﬂikt, end en lang, smal
konﬂikt, lyder argumentet eksempelvis fra Michael Ziegler, KL’s chefforhandler.
Men hvor lang tid har tidligere konﬂikter varet? Vi har med hjælp
fra ph.d. og direktør på Arbejdermuseet, Søren Bak-Jensen, gravet
nogle af de mest markante strejker og lockouter frem.

2008

Maratonkonflikten
Den 16. april nedlagde FOA og Sundhedskartellet arbejdet og gik i strejke, fordi arbejdsgiverne ikke ville møde sygeplejerskernes krav om 15 procent mere
i løn.
Strejken trak ud i otte uger, men
Folketinget nægtede at gribe ind og var
på vej på sommerferie, da en OK-aftale
endelig blev landet 13. juni.

1998

Gærkrisen
Den 27. april gik 450.000 privatansatte i
strejke, efter at 55,8 procent af industriarbejdere stemte nej til et forlig,
der gav bedre pensioner og højere løn.
Konﬂikten lammede Danmark totalt og varede 11 dage, indtil regeringen greb ind med en lov, der lå tæt på
det forlig, som medlemmerne havde
forkastet.

22
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1981

Socialrådgivere 154 dage i strejke og lockout
ckout
Den 154 dage lange socialrådgiverkonﬂikt varede fra den 10. april till den 11
11. september 1981
1981. Konﬂikten
skal ses i lyset af overenskomstfornyelsen i 1979, som endte med et regeringsindgreb og påførte oﬀentligt ansatte et stort lønefterslæb.
Den socialdemokratiske regering lovede frie forhandlinger ved overenskomstfornyelsen i 1981, men
fastlagde selv en ramme, så de oﬀentligt ansatte kun ﬁk indfriet halvdelen af efterslæbet. Og for de kommunalt ansatte socialrådgivere udviklede overenskomstfornyelsen sig grotesk. De kommunale arbejdsgivere meddelte, at et rådighedstillæg deﬁnitivt var bortfaldet.
Ved overenskomstfornyelsen i 1981 stemte Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer derfor ”nej”
til forhandlingsresultatet, og DS iværksatte strejke. Senere blev 2000 socialrådgivere, som de første nogensinde på det oﬀentlige arbejdsmarked, lockoutet af arbejdsgiverne.

1985

Påskestrejken

1956

LO krævede en reduktion i arbejdstiden fra
39 til 37 timer og en lønfremgang på seks
procent - arbejdsgiverne ville give to procent. 24. marts gik 250.000 LO-arbejdere i strejke, mens arbejdsgiverne lockoutede lige så mange. 200.000 oﬀentlige ansatte
varslede også strejke.
Schlüter-regeringen greb ind efter blot
to dage, med et indgreb, der trådte i kraft
1. april. Der blev strejket overenskomststridig helt frem til 12. april.

1976

Plattedamestrejken
”Plattedamerne” på den Den Kongelige Porcelænsfabrik krævede en lønfremgang til
31,50 kr. i timen.
Der opstod sympatistrejker, der omfattede 10.000 lønmodtagere. Efter 13 ugers
konﬂikt blev der indgået forlig, der gav de
lavestlønnede tre kroner mere i timen.

1973

Storstrejken
Fagbevægelsen krævede blandt andet en
nedsættelse af arbejdstiden fra 48 til 44
timer. Forhandlingerne brød sammen
og 65.000 lønmodtagere gik i strejke i
midten af marts.
Efter 14 dage fremlagde forligsmanden et mæglingsforslag, som dog
blev stemt ned efterfølgende. Og omkring en måned efter, at de første strejke brød ud, ophævede den socialdemokratiske regering mæglingsforslaget
ved lov.

1933

Kanslergadeforliget

Storkonflikt

Arbejdsgiverne krævede en nedsættelse af lønningerne med 20 procent Det
blev afvist af arbejderne, hvorefter
100.000 blev varslet lockout.
Med truslen om lockout ﬁk statsminister Thorvald Stauning vedtaget et
forslag om at forlænge overenskomsterne samt et forbud mod strejker og lockouts i den periode. Dermed blev lockouten ikke en realitet. Forslaget blev
forhandlet på plads i Staunings lejlighed i Kanslergade.

Lønmodtagerne krævede en nedsættelse af
den 44 timer lange arbejdsuge. Under konﬂikten gik 155.000 lønmodtagere i strejke,
mens 105.000 blev lockoutet.
Anker Jørgensens regering greb ind efter to uger og nedsatte arbejdstiden til
maksimalt 40 timer.

Artiklen har – bortset fra teksten om
Dansk Socialrådgiverforening - været
bragt i Magisterbladet.
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EFTERUDDANNELSE:

TRAK I ARBEJDSTØJET FOR AT

Lysten til efteruddannelse
blandt socialrådgivere er stor,
men ofte bliver det den enkelte
medarbejders ansvar at komme
afsted – og at skaffe sig tid til det.
Det var socialrådgiverne
i Herning trætte af. Med
inspiration fra Dansk
Socialrådgiverforening
lykkedes det at tæmme tankerne
om kompetenceudvikling
– i MED-udvalget – og få
retningslinjerne nedfældet
på papir. På én formiddag.
Læs mere om hvordan.
Og hvorfor socialrådgivere
er vilde med efteruddannelse.
24
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RYKKE PÅ KOMPETENCERNE
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»

MED INSPIRATION FRA DS:

SÅDAN BLEV VI KLOGERE PÅ VIL
Jagten på klare retningslinjer om kompetenceudvikling var
startet for knap to år siden. Først da MED-udvalget for alvor
trak i arbejdstøjet, lykkedes det med hjælp fra en af Dansk
Socialrådgiverforenings organiseringskonsulenter at tæmme
tankerne om kompetenceudvikling og få retningslinjerne
nedfældet på papir. På et halvdagsmøde med ét punkt på
dagsordenen.

H

vordan får man
sat ord på en efteruddannelsespolitik på en arbejdsplads med
over 100 ansatte, som blandt
andet tæller 42
socialrådgivere, HK’ere, fysio- og ergoterapeuter og rengøringsassistenter, og
hvor de ansatte tøver med at søge om
efteruddannelse, fordi de ikke kender
kriterierne.
Hvor meget arbejdstid må de bruge på efteruddannelse – og hvor meget
skal de klare i den ofte sparsomme fritid? Og bliver de for socialrådgivernes
vedkommende aﬂastet med færre sager? Eller skal de bare skubbe den dårlige samvittighed foran sig, samtidigt
med, at de skal koncentrere sig om efteruddannelsen og om at få skrevet og
aﬂeveret opgaverne til tiden.
Det var nogle af de spørgsmål, som
pressede sig på for blandt andre socialrådgiverne på Center For Erhvervsafklaring og Beskæftigelse i Herning
Kommune, hvor MED-udvalget igennem længere tid havde arbejdet med
at lande nogle fælles retningslinjer for
kompetenceudvikling.
- Medarbejderne ønskede noget
mere håndgribeligt end ”den nødvendige tid”, som ledelsen typisk svarede,
når vi spurgte, hvilke vilkår vi tidsmæssigt kunne regne med, hvis vi ønske-

26

SOCIALRÅDGIVEREN 04 2018

de at efteruddanne os, fortæller tillidsrepræsentant Jeanette Frisk Bak.
Og socialrådgiver Lisbeth Fuglsig,
som er arbejdsmiljørepræsentant, supplerer:
- Hvis du skal passe alle dine sager
samtidigt med, at du deltager i efteruddannelse, så kan det blive vanskeligt
at få det til at gå op i en højere enhed.
Spørgsmålet er, om det ekstra pres kommer til at gå ud over arbejdet, efteruddannelsen eller familien. Ingen af delene
er hensigtsmæssigt.

Alt mellem himmel og jord

”

Medarbejderne ønskede noget mere håndgribeligt end ”den nødvendige
tid”, som ledelsen typisk
svarede, når vi spurgte,
hvilke vilkår vi tidsmæssigt kunne regne med,
hvis vi ønskede at efteruddanne os.
Jeanette Frisk Bak, tillidsrepræsentant

De uafklarede spørgsmål om retningslinjer for kompetenceudvikling havde som
nævnt været oppe at vende i MED-udvalget på Center for Erhvervsafklaring
og Beskæftigelse adskillige gange over
de seneste to år, før det med hjælp fra
Dansk Socialrådgiverforenings organiseringskonsulent Stinne Willumsen lykkedes at få MED-udvalgets medlemmer til
at trække i arbejdstøjet til et møde med
ét punkt på dagsordenen: At tæmme tankerne om kompetenceudvikling – og få
retningslinjerne nedfældet på papir.
Men hvorfor var det så stor en udfordring? Områdeleder Torben Hansen, formand for MED-udvalget, peger på, at
medarbejdernes ønsker er forskellige, og
udbuddet af kompetencegivende kurser
er meget komplekst og omfattende.
- Det rummer nærmest alt mellem
himmel og jord. Og at tro på, at man kan
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få det ned på tryk, så det siger noget meningsfuldt
om, hvad man kan forvente som medarbejder, det
var den helt store udfordring. Det kredsede vi om
rigtig længe.
- Vi har været i gang siden 2016. Processen startede med, at jeg sammen med Lisbeth og Jeanette sendte et spørgeskema ud til alle medarbejdere for at høre om deres ønsker om efteruddannelse,
og den bekræftede hvor mangfoldige ønskerne er.
Nogen har brug for endagskurser, andre har mere
brug for formel kompetencegivende efteruddannelse. Og det er nok den sidste gruppe, der har mest
behov for at vide, hvor meget aﬂastning de kan få,
vurderer Torben Hansen.

Inspiration fra DS
I håb om at få landet nogle retningslinjer for kompetenceudvikling foreslog tillidsrepræsentanten og
arbejdsmiljørepræsentanten i fællesskab at kontakte Dansk Socialrådgiverforening.
- Vi ringede til Dansk Socialrådgiverforenings
Region Nord, og ﬁk arrangeret et formøde med organiseringskonsulent Stinne Willumsen. Vi - Torben, Lisbeth og jeg - mødtes med hende i Aarhus
på regionskontoret. Vi får os snakket ind på, hvad
vi har brug for, og at målet er, at vi efter mange diskussioner i MED-udvalget får landet en konkret aftale om kompetenceudvikling, fortæller Jeanette
Frisk Bak.
Områdeleder Torben Hansen, som er uddannet
socialrådgiver og medlem af Dansk Socialrådgiverforenings Ledersektion, havde ingen betænkeligheder ved at hent hjælp hos sin fagforening og dermed lade udefrakommende styre processen:
- På formødet ﬁk jeg indtryk af, at de havde
godt styr på det, og jeg var sikker på, at det var et

Hvis du skal
passe alle dine
sager samtidigt
med, at du deltager i efteruddannelse, så kan det
blive vanskeligt at
få det til at gå op i
en højere enhed.
Lisbeth Fuglsig, arbejdsmiljørepræsentant.

”

Kompetenceudvikling rummer
nærmest alt mellem
himmel og jord. Og
at tro på, at man
kan få det ned på
tryk, så det siger
noget meningsfuldt
om, hvad man kan
forvente som medarbejder, det var
den helt store udfordring.
Torben Hansen, områdeleder
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ningslinjerne, hvilket gjorde det nemmere at
komme videre i processen.

forsøg værd at lade Dansk Socialrådgiverforenings organiseringskonsulent stå for det.

Åbenhed eller ej
Ligeværdig dialog
En dag i slutningen af 2017 tager organiseringskonsulent
Stinne Willumsen til Herning,
hvor der er afsat en halv dag til
mødet med de 10 medlemmer
af MED-udvalget, som inklusive Jeanette Frisk Bak, Lisbeth
Fuglsig og Torben Hansen, består af tre tillidsrepræsentanter,
tre arbejdsmiljørepræsentanter
og ﬁre ledere.
Stinne Willumsen fortæller, at det var et møde, som var
præget af en rigtig god dialog
mellem deltagerne.
- Jeg faciliterede dem igennem en reel samarbejdsproces,
hvor der ikke var forskel på,
om man var leder eller medarbejder. De var alle hoppet i arbejdstøjet for at formulere retningslinjer, som skal sikre, at
kompetenceudvikling er i fokus på arbejdspladsen. Det skal
være tydeligt og gennemsigtigt,
hvad der forventes, og hvad man
kan forvente.
Men hvordan kom de i hus
med at beslutte noget på én formiddag, som de havde diskuteret på ﬂere møder over næsten to år? Spørger man Stinne
Willumsen er et af kodeordene
”Hvorfor?”
- Jeg indledte mødet med,
at deltagerne skulle forholde
sig til, hvorfor de ønsker at prioritere kompetenceudvikling.
Hvad de ønsker at stå for, hvilke værdier er på spil, når det
handler om kompetenceudvikling? Og det kom der nogle interessante reﬂeksioner ud af.
Jeanette Frisk Bak mener,

at reﬂeksionsøvelsen var vigtig for, at
MED-udvalget virkelig rykkede på mødet.
- Mantraet blev: Hvis vi virkelig alle
mener, at kompetenceudvikling er så
vigtig, som vi siger, så er vi også nødt
til at give nogle gode vilkår.
Lisbeth Fuglsig supplerer:
- Stinne havde eksempler med om
vilkår for kompetenceudvikling fra tre
andre kommuner, og det blev en god inspirationskilde. Hun havde også forslag med til overskrifter og indledende
tekster til de forskellige punkter i ret-
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Stinne Willumsen er organiseringskonsulent i
Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord, og
var med til at lande Retningslinjer for Kompetenceudvikling hos Center for Erhvervsafklaring og
Beskæftigelse.

Torben Hansen erklærer sig enig i, at organiseringskonsulenten spillede en vigtig rolle.
- Stinne har nogle væsentlige aktier i, at vi
overhovedet kom i land med retningslinjerne,
for hun kunne det der med at komme med et
oplæg, hvor der både var plads til, at vi kunne brydes om tingene, og hvor vi ﬁk input til,
hvor omfattende og detaljerede retningslinjerne skal være for at fungere i praksis.
Og han nævner ønsket om åbenhed som en
af udfordringerne.
- Jeg støtter princippet om åbenhed i forhold til hvem, der får bevilget kompetenceudvikling og under hvilke vilkår. Men som leder kan der være en situation, hvor jeg gerne
vil støtte en medarbejder, som har det noget
sværere med at sidde på skolebænken igen,
og derfor skal aﬂastes ekstra meget. Det behøver ikke at blive meldt ud til alle. Og vi landede et sted midt imellem. Der skal være stor
åbenhed, men der skal også være plads til undtagelser.

”Herude vestpå…”
Både Jeanette Frisk Bak og Lisbeth Fuglsig er
meget tilfredse med retningslinjerne for kompetenceudvikling, og håber, at det giver kollegerne ”blod på tanden og lyst til mere efteruddannelse”. Derudover ser de alle tre
retningslinjerne som at aktiv for arbejdspladsen, som får gavn af ny viden. Og så er det et
led i en fastholdelsesstrategi – og et rekrutteringsredskab. Jeanette Frisk Bak siger:
- Vi er jo herude vestpå, og det bliver sværere og sværere at rekruttere. Vi håber, at vi
med de nye retningslinjer går en lysere fremtid i møde. S
Hvis du er interesseret i at se ”Retningslinjer for
kompetenceudvikling”, er du velkommen til
at kontakte tillidsrepræsentant Jeanette Frisk Bak på
cebjf@herning.dk

35 socialrådgivere
på diplomuddannelse
Tillidsrepræsentant Jeanette Frisk
Bak og arbejdsmiljørepræsentant Lisbeth Fuglsig er sammen med 33 af
deres socialrådgiverkolleger på Center For Erhvervsafklaring og Beskæftigelse startet på diplommodulet
”Virksomhedsrettet samarbejde i beskæftigelsesindsatsen” fordelt på to
hold, som får undervisning forskudt i
seks dage.
I den perioder er der ansat fire vikarer. Derudover får de en halv fridag pr. undervisningsdag til forberedelse samt fri til vejledning, fri dagen
før eksamen og på eksamensdagen.
Denne aftale er indgået før vedtagelse af retningslinjerne for kompetenceudvikling – derfor er der ikke helt
de samme vilkår som i de nye retningslinjer.

3 modeller for vilkår
I Center For Erhvervsafklaring og Beskæftigelse i Herning Kommune er der aftalt tre vilkårsmodeller i forbindelse med kompetenceudvikling.

ENKELTSTÅENDE KURSUSDAG:
Jeg klarer den selv.

KORTE FORLØB:
(flere dage op til en uges varighed)
Vi lever med, at noget ikke bliver gjort eller
bliver udsat.

LÆNGEREVARENDE UDDANNELSE
(For eksempel på akademi-, diplom-, master- og kandidatniveau):
Jeg bliver aflastet ved tilpasning af arbejdsopgaver
svarende til aftalt fravær fra jobbet. For eksempel via
vikardækning, kollega tager over, plustidsaftaler, eksterne køb, udsættelse af opgaver m. v.

Sådan får du styr
på kompetenceudvikling
Tjek op på vilkår og aftaler om kompetenceudvikling på din arbejdsplads –
spørg din tillidsrepræsentant eller leder.
Hvis du og dine kolleger ønsker ændrede retningslinjer:
] Foreslå jeres tillidsrepræsentant at
få ”retningslinjer for kompetenceudvikling” på dagsordenen i MEDudvalget
] Bevar troen på, at det kan lykkes,
selv om udvalget ikke rykker på det
første møde.
] Fortsæt dialogen i MED-udvalget.
] Få eventuelt ekstern hjælp til processen – fra en af konsulenterne på
regionskontoret i din DS-region.
Find din region på socialraadgiverne.dk/

Kilde: Retningslinjer for kompetenceudvikling, Center For

kontakt.

Erhvervsafklaring og Beskæftigelse, Herning Kommune
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EFTERUDDANNELSE ÅBNER NYE DØRE:

”DETEKTIVARBEJDET

SOM BORGERRÅDGIVER ER
VANVITTIGT SPÆNDENDE
En lidenskab for det juridiske aspekt fik socialrådgiver Maja EkbergHansen til at sige sit job som hjemmevejleder op og søge ind på
første hold af kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura. I
dag arbejder hun i borgerrådgivningen i to kommuner og har fået et
lønhop på 10.000 kroner om måneden.
En omtale i Socialrådgiveren gjorde udslaget. For da Maja Ekberg-Hansen i starten
af 2015 læste annoncen
fra Københavns Universitet om den kommende kandidatuddannelse
i samfundsvidenskabelig jura, var hun ikke
et sekund i tvivl. Det
var lige præcis det, hun
skulle.
For med en glødende
passion for det juridiske spor i arbejdet som socialrådgiver var uddannelsen som skræddersyet til hende.
- Jeg har altid syntes, at den juridiske del af arbejdet
som socialrådgiver var vanvittigt spændende. Det der
detektivarbejde, hvor man skal ﬁnde ud af, hvad er gældende ret, hvad er rigtigt og forkert, hvor man skal kigge tilbage i retspraksis og ﬁnde ud af, om borgerne får
opfyldt deres rettigheder, fortæller Maja Ekberg-Hansen.
Derfor havde Maja Ekberg-Hansen også ﬂere gange overvejet, om hun simpelt hen skulle tage skridtet og
læse jura.
- Men jeg magter ikke sådan noget som selskabsret og
skatteret. Det samfundsvidenskabelige interesserer mig.
Ikke alt det andet. På den nye kandidatuddannelse undgår du lige præcis de andre ting, og med den ene linje
målrettet velfærdsområdet var det lige mig, konstaterer
Maja Ekberg-Hansen.
Så hun ﬁk talt med husbonden om, hvordan et fuldtidsstudie på SU kunne hænge sammen med deres familieliv med to børn på dengang ﬁre og ni år, og hun skyndte sig at sende en motiveret ansøgning afsted. Og blev
30

SOCIALRÅDGIVEREN 04 2018

optaget på uddannelsens første
hold – sammen med knap 20 andre socialrådgivere plus en række
andre faggrupper.

Deltidsjob nødvendigt
Sit daværende arbejde som hjemmevejleder i socialpsykiatrien i
Københavns Kommune sagde hun
op.
- Jeg talte ikke engang med arbejdsgiveren om en eventuel kandidatuddannelse, for jeg vidste
godt, at jeg ikke kunne blive ved
med at arbejde som hjemmevejleder. Et arbejde, som er langt
mere socialpædagogisk – uden
jura, fortæller Maja Ekberg-Hansen.
Da husbondens løn ikke var
tilstrækkelig til at klare familiens
udgifter, tog Maja Ekberg-Hansen et SU-lån, og samtidigt søgte
hun et deltidsjob på 15 timer som
borgerrådgiver i Hillerød Kommune.
- Jeg var så heldig, at der blev
opslået en deltidsstilling som
borgerrådgiver, som jeg oven i købet ﬁk. Så jeg begyndte som borgerrådgiver i august 2015 og på
kandidatuddannelsen i september samme år.
Egentlig er kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura
et fuldtidsstudie, men når man er
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uddannet socialrådgiver for
10 år siden, har mand og to
børn, er det svært at leve af
en SU.
- Så alle på studiet havde deltidsjob, siger Maja Ekberg-Hansen.

Familien skal bakke op
Under de to års studie havde hun tre semestre med to
ugentlige undervisningsdage og et semester, hvor hun
skrev speciale.
I de tre første semestre
havde hun 12-15 timers undervisning ugentligt, arbejdede 15 timer fordelt på de
dage, hvor hun ikke gik i
skole og havde yderligere
minimum 15 timers læsning
om ugen i de normale uger.
- Det er et fuldtidsstudie
med et vanvittigt stort pensum, så der skal læses rigtig
meget. Jeg læste ofte hver
aften eller hver anden aften
i to-tre timer. Resten i weekenderne. Så man skal virkelig ville det. For det kræver en stor arbejdsindsats,
og der er stress på, fortæller
Maja Ekberg-Hansen.
- Samtidigt har det haft
stor betydning, at min mand
har bakket mig så meget op.

”

Borgerrådgivning er
meget dialogbaseret, og
specielt samtaleteknikken og det helhedssyn,
man får ind med modermælken på socialrådgiveruddannelsen, præger
min måde at håndtere
sagerne på.
Maja Ekberg-Hansen, socialrådgiver

For eksempel i eksamensperioderne,
hvor han er taget ned til mine svigerforældre med børnene, eller jeg er taget væk i weekenden. Fordi jeg havde
brug for ro.
Selv om det er en stor belastning
– også for familien - at tage en kandidatuddannelse, mener Maja EkbergHansen også, at der er mange fordele
ved at være studerende.
- Du får en kæmpe ﬂeksibilitet,
som er positiv for familien. Du kan
hente børnene tidligere, være hjemme, når børnene er syge, så der er
også mange gode ting ved at studere.

Ikke et bevidst karriere-move
Kandidatuddannelsen blev afsluttet i
september 2017 med et 12-tal for specialet om ”vejledningspligten”.
Maja Ekberg-Hansen har fortsat
jobbet som borgerrådgiver i Hillerød
Kommune i 15 timer. Samtidigt er
hun ansat 18 timer om ugen i borgerrådgivningen i Høje-Taastrup Kommune under Bettina Post – tidligere
formand for DS.
- Da jeg besluttede at tage kandidatuddannelsen, var det ikke et bevidst karriere-move med et klart mål.
Jeg gjorde det udelukkende, fordi
jura er sindssygt spændende, den juridiske dimension central og borgernes retssikkerhed ekstrem vigtig.
- Jeg havde også en formodning
om, at med uddannelsen ville der

”

Da jeg besluttede at
tage kandidatuddannelsen, var det ikke et bevidst
karriere-move med et
klart mål. Jeg gjorde det
udelukkende, fordi jura er
sindssygt spændende, den
juridiske dimension central og borgernes retssikkerhed ekstrem vigtig.
Maja Ekberg-Hansen, socialrådgiver

åbne sig ﬂere døre for mig. Jeg vidste
bare ikke hvilke døre.
Formodningen viste sig at holde
stik, og Maja Ekberg-Hansen nyder
sine to jobs, hvor hun hjælper utilfredse borgere med alt fra børnesager til
miljøsager og lange sagsbehandlingstider i jobcentre. I begge kommuner har
hun også en vejviserfunktion med at
hjælpe borgere den rette vej gennem
kommunen.
- Borgerrådgivning er meget dialogbaseret, og specielt samtaleteknikken og det helhedssyn, man får ind med
modermælken på socialrådgiveruddan-

nelsen, præger min måde at håndtere
sagerne på.
- Men jeg bruger begge uddannelser lige meget – fra kandidatuddannelsen er det selvfølgelig hele det juridiske
perspektiv i forhold til at vurdere, om
borgerens retssikkerhed er overholdt.

En investering i arbejdslivet
Selv om de to år med kandidatuddannelsen var hårde, anbefaler hun andre
at efteruddanne sig på den ene eller anden måde.
- Det er så forfriskende at gå i gang
med noget nyt. Jeg begyndte på uddannelsen, 10 år efter jeg blev uddannet socialrådgiver, og det har været så spændende med alle de nye input, mener
Maja Ekberg-Hansen.
Derudover arbejder hun i dag med
koblingen mellem det juridiske og det
socialrådgiverfaglige, som hun nyder allermest. Lønsedlen ser også bedre ud.
I forhold til jobbet som hjemmevejleder får hun i dag 10.000 kroner mere i
løn om måneden – en løn, som hendes
tillidsrepræsentanter fra Dansk Socialrådgiverforening på de to arbejdspladser ﬁk forhandlet hjem til hende.
- Jeg havde en betragtelig lønnedgang i to år, men man skal se det som
en investering. Men det kræver rigtig
mange timer, et stort drive og masser af
energi at gennemføre, så man skal kun
vælge noget, man virkelig brænder for,
lyder det fra Maja Ekberg-Hansen. S
SOCIALRÅDGIVEREN 04 2018
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EFTERUDDANNELSE
RUSKER OP I RUTINERNE
- Det er rigtig dejligt at komme på skolebænken i længere tid. Jeg bliver mere bevidst om,
hvilke metoder jeg bruger. Sådan siger socialrådgiver Bethina Bangsgaard,
som er i gang med 2. modul på den sociale diplomuddannelse. Hun får fri til
undervisningsdage og opgaveskrivning, men må klare efteruddannelsen uden vikardækning.

Bangsgaard, der i jobbet som specialrådgiver arbejder med handicapkompenserende ydelser til børn.

Klogere på sit fag

Da Bethina Bangsgaard efter ﬂere års pause igen skulle være praktikvejleder i
sit job som specialrådgiver i Børn og
Unge Rådgivningen i Solrød Kommune, havde hun et ønske om at få genopfrisket sin viden. Derfor lå det også lige
for, at 1. modul af den sociale diplomuddannelse blev netop praktikvejledermodulet.
Et modul, der siden er fulgt op af
modulet ”Videnskabsteori og teori om
sociale forhold”, som Bethina Bangsgaard afslutter her til maj.
- Diplomuddannelsen giver mig både
konkret brugbar viden, genopfrisker
hvad jeg lærte på socialrådgiveruddannelsen for eksempel om læringsteori, og så bidrager uddannelsen med nye
perspektiver – så jeg bedre kan reﬂektere over min egen praksis, siger hun.
- Jeg bliver mere bevidst om, hvilke metoder, jeg bruger, og jeg er blevet
meget overrasket over det teoretiske
grundlag for vores metoder i kommunen. Vi har stort set kun fokus på adfærd og ikke så meget på årsagerne til
adfærden – hverken i barnets familie
eller i samfundet, fortsætter Bethina
32
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Bethina Bangsgaard blev færdiguddannet som socialrådgiver i 2005, og
siden har hendes efteruddannelse været enkelte kursusdage og små videnskurser målrettet speciﬁkke ting som
hjemmetræning.
- Det er rigtig dejligt at komme på
skolebænken i længere tid, for det gør
mig klogere på mit fag.
At det lige blev den sociale diplomuddannelse på børn- og ungeområdet handler især om muligheden for at
tage ét modul ad gangen.
- Jeg ser diplomuddannelsen som
et alternativ til kandidatuddannelsen,
og for mig er det bare mere overskueligt, at man kan indrette modulerne
efter, hvor travlt man har på arbejde
og hvordan det ser ud privat. At man
har mulighed for at tage en pause.

Efterlyser retningslinjer
I Solrød Kommune er det ikke muligt for medarbejdere at få bevilget en
samlet diplomuddannelse på én gang.
Man får bevilget ét modul ad gangen.
Så Bethina Bangsgaard ved endnu
ikke, hvornår hun er færdig med diplomuddannelsen.
Kommunen har heller ingen retningslinjer for efteruddannelse.
- Efteruddannelse er en ren individuel forhandling, og det kræver meget
af den enkelte medarbejder. Det ville bestemt være bedre, hvis vi havde
nogle retningslinjer, så arbejdsgiveren
i højere grad tog ansvar for medarbej-

”

Efteruddannelse er en
ren individuel forhandling,
og det kræver meget af
den enkelte medarbejder.
Det ville bestemt være
bedre, hvis vi havde nogle
retningslinjer, så arbejdsgiveren i højere grad tog
ansvar for medarbejdernes efteruddannelse.
Bethina Bangsgaard, socialrådgiver
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dernes efteruddannelse, mener Bethina
Bangsgaard.
Hun fremsatte selv ønsket om en
diplomuddannelse til såvel den årlige MUS-samtale med sin nærmeste leder som til lønforhandlingen med en
overordnet leder. Ønsket gik hurtigt
igennem, og Den Kommunale Kompetencefond betaler for 80 procent – kommunen de resterende 20 procent.

Hvilken efteruddannelse
skal jeg vælge?
Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du, i den udstrækning det kan lade sig gøre, tager en kompetencegivende uddannelse, når du skal vælge efteruddannelse.
] For socialrådgivere er en kompetencegivende efter- og
videreuddannelse lig med en diplomuddannelse, en masteruddannelse eller en kandidatuddannelse.

Ingen vikar
Ved hvert modul har Bethina Bangsgaard seks hele undervisningsdage på
skolen, plus minimum en dags forberedelse til hver undervisningsdag. Derudover kommer opgaveskrivning.
- Jeg får fri til undervisning og opgaveskrivning – med løn. Den øvrige
forberedelse må jeg selv klare. I weekenderne eller om aftenen, fortæller Bethina Bangsgaard.
Der er dog ingen vikardækning, når
hun er væk.
- Der er ingen vikarer og heller ikke
et mindre antal sager. Så selvfølgelig giver det en presset arbejdstid.
Familien med ægtefælle og en hjemmeboende datter på otte år kommer
også under pres.
- Det er altid ærgerligt, når man
ikke kan prioritere familien, og jeg har
selvfølgelig nogle gange været nødt til
at prioritere min diplomuddannelse
og mit job, men så har min mand taget
over i stedet.
- Med seks forberedelsesdage pr. modul og overarbejde indimellem er presset dog overskueligt.

Afstem forventninger
Bethina Bangsgaard ville alligevel ønske, at hun havde lavet en tydelig forventningsafstemning både med sin
mand og sin leder, inden hun gik i gang
med uddannelsen.
- Det ville have været godt helt fra
starten at få afstemt forventninger. Det
har jeg så måttet gøre efterfølgende.
Med min leder i forhold til prioritering
af sagerne og med min mand, som arbejder meget, hvornår han bliver nødt
til at tage mere over. S

] Diplomuddannelser er erhvervsrettede videregående
uddannelser på niveau med mellemlange videregående
uddannelser. Tages oftest på deltid.
] Masteruddannelser er erhvervsrettede videregående
uddannelser, og på niveau med en længerevarende videregående uddannelse. Tages som udgangspunkt på
deltid.
] Kandidatuddannelser er som udgangspunkt en to-årig
længerevarende videregående uddannelse, der tages på
fuld tid. En række kandidatuddannelser er åbne for socialrådgivere og professionsbachelorer. En kandidatuddannelse kan give adgang til ph.d.-uddannelse.
Læs mere på socialraadgiverne.dk/kompetenceudvikling

KOMPETENCEFOND MED
VOKSEVÆRK
Den Kommunale Kompetencefond, der blev oprettet som resultat af OK13, har ved de seneste overenskomstforhandlinger fået et ordentligt boost. Mens der
efter OK13 blev afsat knap to millioner kroner til fonden, forhandlede DS 14 millioner kroner hjem til puljen
ved OK15.
Siden da har over 1000 socialrådgivere fået støtte
fra Den kommunale Kompetencefond.
Som resultat af OK15-forhandlingerne blev der også
oprettet en kompetencefond på det regionale område.
DS har i forbindelse med OK18 stillet krav om en fortsættelse og udvidelse af kompetencefondene.
Læs mere på socialraadgiverne.dk/kompetencefonde
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Grund- og
videreuddannelse
i kognitive
behandlingsformer
med supplement
af ACT, Mindfulness
og Compassion.

17.04.2018
05.09.2018
07.01.2019
24.04.2019

OPSTART SEPTEMBER 2018.

Læs mere på www.kognitivcenterfyn.dk
Målgruppe: Læger/ psykologer og tværfagligt personale.
For tilmeldingsprocedure,
se www.kognitivcenterfyn.dk eller kontakt sekr.
Yvonne Wintcentsen 5124 0450 onsdage kl. 15-17
eller yw@kognitivcenterfyn.dk.

MASTER I

U D S AT T E B Ø R N O G U N G E
Vil du styrke og videreudvikle din faglige
ledelse og kvaliteten af det sociale
arbejde med udsatte børn og unge?
Master i udsatte børn og unge (MBU) bygger på
tidens krav om videns-basering af det sociale
arbejde. Der er fokus på, hvordan styring, faglig
ledelse og udvikling kan bidrage til at kvaliﬁcere en
socialfaglig eller socialpædagogisk praksis, hvor
der arbejdes inden for servicelovens bestemmelser
om udsatte børn og unge.
På hvert semester undervises 4 x 3 dage.
SOCIALFA G L I G
LEDELSE

ORGANIS AT O R I S K
LÆRING

U D S AT T E
BØRN
OG
UNGE

FOREBYGGENDE
ARBEJDE
RUM
TIL REFLEKSION

MBU udbydes både i Aalborg og København.
Læs mere om uddannelsen og ansøgning på
www.mbu.aau.dk

UDVIKLE
EGEN
PRAKSIS
JURIDISKE
KO M P E TENCER

AKADEMISK
MINDSET

MULIGHED
FOR TILSKUD FRA
SOCIALSTYRELSEN
PÅ 2 / 3 A F
D E LTA G E R B E TA L I N G E N

Memoxfamilie 24/7
Seminar i
Aarhus
15. maj

- sammen om en ny start

MUSIK SOM REDSKAB
I SØVNBEHANDLING OG
RELATIONSARBEJDE
musikterapi skaber bedring af
traumesymptomer, reduceret stressniveau og
øget trivsel for unge, voksne og familier

læs mere på www.integrationsnet.dk
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Memoxfamilie 24/7 er en ny indsats i Memox.
Det er en samlet indsats i familien, hvor vi laver
familiebehandling kombineret med muligheden
for overnatning i hjemmet hos familien.
Målgruppen vil typisk være børn og unge, der
skal hjemgives, anbringelsestruede børn og
unge eller sager, hvor der kræves en
sikkerhedsplan.
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Ring til os og få den rette familiebehandler.
Tlf.: 22 53 33 17

memox.dk

mig og mit arbejde
36

”Jeg er meget
kreativt anlagt.
Så jeg maler,
skriver og
tegner – og
restaurerer
gamle møbler
Kamilla Rank, myndighedsrådgiver i Afdelingen
for Social, Integration og Misbrug, Lejre Kommune. Bor med sin 4-årige datter i Solrød.

Jeg blev socialrådgiver, fordi jeg altid har haft
behov for at hjælpe. Det har været en naturlig ting i min familie at hjælpe andre.
Jeg begyndte egentlig på jurastudiet, men
jeg kunne ikke se, at jeg ville få så meget
med mennesker at gøre, som jeg gerne ville.
Så jeg skiftede – og det er jeg glad for.
Jeg har været uddannet i syv år. Mit første job
var i et botilbud, og det søgte jeg blandt andet, fordi jeg i løbet af uddannelsen havde
fået et billede af, at det var stramt at være i
det kommunale. Så jeg tænkte: Jeg skal indenfor det private.
Jeg søgte faktisk over i det private på trods

SOCIALRÅDGIVEREN 04 2018

af, at jeg under min praktik i en
NGO ﬁk et råd om, at det er værdifuldt at have viden fra det kommunale område. At man der får en forståelse af, hvordan ting hænger
sammen. Og jeg måtte sande, at det
passede. Jeg tror, det havde været
hjælpsomt i mit arbejde på botilbuddet, hvis jeg havde haft en viden
om processerne i en kommune.
Nu er jeg så i en kommune. Det har
været tilfældighedernes spil, at jeg
har været i to mindre kommuner.
Eller – det har det ved nærmere eftertanke måske ikke. Jeg kan godt
lide, at der ikke er så langt fra tanke til handling i en mindre kommune som Lejre. Direktørerne kender de ﬂeste rådgivere ved navn, vi
har en tæt dialog med ledelsen, og

TEKST METTE MØRK FOTO LISBETH HOLTEN

jeg oplever, at vi er tæt på beslutningsrummet. Vi bliver inddraget
i processerne, så på den måde bliver den erfaring, vi gør os på gulvet,
også taget med i beslutningerne senere hen.
Jeg sidder i Afdelingen for Social, Integration og Misbrug og arbejder
med borgere med handicap og borgere med psykosociale udfordringer, der har brug for eksempelvis et
midlertidigt tilbud. Så jeg har med
botilbud, støtte-kontaktpersoner
og misbrugsbehandling at gøre. Vi
er så heldige, at vi har en lille sagsstamme i forhold til andre kommuner, så der er mulighed for hyppigere kontakt med borgeren. Jeg har
omkring 40 sager, og det er en politisk prioritering.

Nye regler
om kommunalt ansvar
i overgrebssager
Vi har tidligere i Socialrådgiveren 1/18 omtalt, at der var
nye regler på vej om ophævelse af forældelse af strafansvaret ved seksuelle overgreb over for børn under 18 år
og erstatningskrav for myndigheders svigt ved overgreb
over for samme. Nu er de nye regler vedtaget af Folketinget til ikrafttræden den 1. april 2018.
Ophævelsen af forældelsesreglerne i de omfattede sager gælder herefter også for forhold, der ligger før lovens
ikrafttræden, og uanset at erstatnings- eller godtgørelseskravet er forældet efter de almindelige regler.

Ansvarliggørelse af kommunerne

Grundlæggende kan jeg godt lide at
have indﬂydelse på mit arbejde,
og det har jeg også ved at give
mit besyv med. Jeg er også systemadministrator og tillidsrepræsentant. Det sidste fylder
rigtig meget lige nu, fordi der
måske er en konﬂikt på vej.

Læs mere på folketinget.dk

Lov nr. 140 af 28/02/2018 om ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om erstatningsansvar og lov om erstatning
fra staten til ofre for forbrydelser.
L 162 Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

jura

I fritiden træner jeg cardio og styrke i et ﬁtnesscenter, men jeg er
også meget kreativt anlagt. Så
jeg maler, skriver og tegner – og
restaurerer gamle møbler. For
eksempel har jeg lige istandsat
en gammel plantekasse, som jeg
nu bruger til min datters bøger.
Jeg går i genbrugsbutikker og
på loppemarkeder – og søger inspiration på nettet. S

Reglerne er udtryk for et øget fokus på at ansvarliggøre
kommunerne. Dette ses også i et nyt lovforslag, fremsat
af børne- og socialministeren i februar.
Lovforslaget, som udspringer af satspuljeaftalen for
2018-2021 og har særligt fokus på handicapområdet, indebærer for det første, at de sagsbehandlingsfrister, som
kommunerne skal fastsætte efter § 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven), også skal gælde for Ankestyrelsens afgørelser om hjemvisning af sager efter serviceloven. Fristen
skal regnes fra Ankestyrelsens afgørelse er modtaget.
Dette forslag skal ses i sammenhæng med, at der samtidig indføres en særlig hurtig sagsbehandlingsprocedure i
Ankestyrelsen for behandling af klager i sager efter serviceloven, hvor afgørelsen tidligere er blevet hjemvist.
For det andet foreslås det, at kommunalbestyrelsens
oﬀentliggørelse af kommunale sagsbehandlingsfrister
for behandlingen af sager efter serviceloven skal ske på
kommunens hjemmeside, fremgå tydeligt og være let tilgængelig.
For det tredje foreslås det, at kommunalbestyrelserne får pligt til at behandle Børne- og Socialministeriets
”Danmarkskort over kommunernes omgørelsesprocenter i klagesager” - udsendt første gang i juni 2017 - på et
kommunalbestyrelsesmøde.
Da hjemviste sager i dag kan være forbundet med
lang sagsbehandlingstid måske på grund af, at kravet i
retssikkerhedslovens § 3 om fastsættelse af sagsbehandlingsfrister ikke anses for at omfatte hjemviste sager,
kan disse ændringer give god mening. S

Af Idamarie Leth Svendsen, lektor, Professionshøjskolen Metropol

JURASPALTEN SKRIVES PÅ SKIFT AF JURISTERNE
KAREN ELMEGAARD, JANNIE DYRING, IDAMARIE LETH SVENDSEN
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Leading from
LØSNINGER
one
step behind

MED BØRN
OG UNGE

  

LØSNINGSFOKUSERET, SYSTEMISK UDDANNELSE
En engagerende og ressourceorienteret tilgang til
problemløsning, som øger dit fokus på dine egne
og dine klienters kompetencer og som giver dig
værktøjer til:
tarbejde
s arbejdemed
medforandringsprocesser
børn, voksne og familier
• tsamarbejde
medmed
forandringsprocesser
voksne,
familier, børn og unge
sarbejde
grupperådgivning
og teambuilding
• tarbejde
voksne,
familier,
og unge
medmed
udsatte
børn
og kriser
deresbørn
familie
ssamarbejde
rådgivning
i forbindelse
med
og
tab
• tløbende
arbejde
med
udsatte
børn
og
deres
familie
evaluering af effekten af samarbejdet
s projektudvikling
• tprojektledelse
af effekten
af samarbejdet
og –udvikling
sløbende
arbejde evaluering
med egne
faglige
og personlige
mål
• projektledelse og –udvikling
København
d. 31.
maj - 1. juni
133 timers
undervisning,
supervision
og2018
seminarer.
For rådgivere inden for familiebehandling, revalidering,
misbrugsbehandling, sundhedsarbejde…
Uddannelsen
starterd.d.
20+B2013 d. 19.01.2009
Uddannelsen starter
12.KBOVBS201
København

SEMINAR MED
YASMIN AJMAL
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2387
8340
7535
57
solution@solutionfocusDK s www.solutionfocus.dk

LØSN I NGSFOK USER ET TERAPI
DDAN N ELSE
LØSNINGSFOKUSERET
TERAPI &
&U
UDDANNELSE

BOSTEDET

CAROLINE
MARIE

UNG I
CENTRUM

Selvejende institution under Fonden Mariehjemmene. Privat, uafhængig,
non-profit, humanitær.
Caroline Marie er et flerfagligt bosted for unge mellem 16 og 25 år med
psykosociale udfordringer som personlighedsforstyrrelser, ASF, angst,
skizofreni, spiseforstyrrelser mv. Sammensætningen er væsentlig for at
afspejle diversiteten i det omgivende samfund og undgå stigmatisering.
Vores indsats er recovery-orienteret og anerkendende. Vi inddrager den
unge i bostedets hverdagsliv og i spørgsmål om hans/hendes livssituation.
Afgørende for os er, at den unge deltager i beboermøder, ansættelsessamtaler
(demokrati/anerkendelse) og udviklingsmøder (fremtid/trivsel/læring/
anerkendelse). Målet er, at vores unge kommer til at klare sig i egen bolig.
Vores team af ergoterapeuter, pædagoger, sygeplejersker, psykomotoriske
terapeuter og socialrådgivere samt peer-medarbejder (tidligere beboer)
udsluser unge til egen bolig med/uden støtte.
I 2016 flyttede 11 unge videre. De fleste til mindre eller ingen støtte.

BOSTEDET CAROLINE MARIE
GOTHERSGADE 141
1123 KØBENHAVN K
FORSTANDER GITTE MUNCH-HANSEN
TELEFON / 3312 0913
MAIL / CAROLINE@MARIEHJEM.DK
WEB / WWW.MARIEHJEM.DK/CAROLINE

23 GODKENDTE PLADSER
TIL §§ 66, STK. 1, NR. 5 OG 107

• 20 pladser i Gothersgade med
døgnpersonale, vågen nattevagt
• Udslusningslejligheder tæt på
Lergravsparken Metro på Amager
• De unge flytter oftest efter 2,5 år
• Differentierede støttetilbud og takster
i samarbejde med den unges
hjemkommune

I HJERTET AF KØBENHAVN

• To minutter fra Nørreport Station
• Lige over for Botanisk Have
• Tæt på Søerne, fitness, biografer,
caféer og uddannelsesmuligheder
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34.250,-

International akkrediteret
”Jeg valgte uddannelsen, fordi jeg
¡QVNHGH PHUH VWUXNWXU ÁRZ RJ
kvalitet i mine samtaler. Jeg ville ha’
en retning, der kunne give dem jeg
sad overfor noget energi til at skabe
konkrete forandringer for sig selv.”
- deltager på Advanced Level

UDDANNELSE TIL DIG,
DER VIL STYRKE DIN
LØSNINGSFOKUSEREDE
PRAKSIS

Nye hold begynder september 2018
Kom til Informationsmøder i april og maj
Læs mere på danskloesningsfokuseretinstitut.dk

DS
NU

Projekt UDENFOR
Region Nord inviterer til fyraftensmøde med Kim Kromann og Projekt UDENFOR, som
arbejder for at forbedre levevilkårene for hjemløse. Afdelingen i Aarhus består af Byg
UDENFOR, hvor hjemløse kan blive medbyggere af små flytbare, midlertidige og energivenlige huse og Café UDENFOR, som hver dag laver mad til de mennesker, der befinder
sig på pladsen.
Det sker 24. april i Åbyhøj. Læs mere og tilmeld dig senest 12. april på socialraadgiverne.dk.

Ramt på identiteten
Sociolog og foredragsholder Pil Christensen blev i 2014 ramt af en voldsom hjernerystelse, der i årevis gjorde hende ude af stand til at arbejde og være social. Igennem sin personlige historie sætter Pil fokus på
konkurrencestatens konsekvenser for trivslen i dagens Danmark. I en

tid, hvor vi hele tiden forventes at se fremad, optimere os selv, og hvor
presset er vokset markant.
Fyraftensmøde 24. april kl. 16-18 på LO Århus, læs mere og tilmeld dig
senest 12. april på socialraadgiverne.dk/kalender.

Syd besøger Kellers Minde
18. april inviterer Region Syd medlemmerne på eftermiddagstur
til Kellers Minde i Børkop, hvor man ser udstillingen om “Pigerne fra Sprogø.” og bagefter spiser på Café Keller, som er en aktivitet under Bo-, aktivitets- og læringstilbuddet Postensvej i Vejle kommune.
Arrangementet er gratis og der er plads til 50 personer. Læs mere
og tilmeld dig senest 8. april på socialraadgiverne.dk/kalender.

Ferie med bonus
Når du er medlem af Dansk Socialrådgiverforening, kan du blive
medlem af Forbrugsforeningen og spare penge på for eksempel
din ferie, når du betaler med dit forbrugsforeningskort. Du får 17
procent bonus på Forbrugsforeningens ferieboliger og 4-10 procent hos de rejsebureauer, feriesteder og hoteller, som Forbrugsforeningen samarbejder med.
Se på forbrugsforeningen dk, hvor du får bonus.

Fyraftensarrangement
i Odense Klubben
Odense Klubben inviterer til fyraftensarrangement med forplejning og hygge med kolleger og Henrik Mathiasen, som vil booste
din optimisme – læs om ham på optimisten.dk
Det sker 12. april kl. 17.30 – 20.30 på Fagforeningshuset i Odense. Læs mere og tilmeld dig senest 8. april på socialraadgiverne.
dk/kalender.
40
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Censorkorpset for
socialrådgiveruddannelsen
Censorkorpset for socialrådgiveruddannelsen
skal nybeskikkes for perioden 1. september 2018
til 31. august 2022.
Der søges censorer til:
• Socialt arbejde med voksne udsatte
og voksne med handicap
• Praktik
• Socialt arbejde med udsatte børn og
unge samt børn og unge med handicap
og deres familier
• Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet
• Bachelorprojekt
Ansøger skal fremsende en motiveret ansøgning,
inkl. et CV. Yderligere information om krævede
kvaliﬁkationer m.m. kan ﬁndes på Censorformandskabets hjemmeside www.censor-socudd.dk.
Der er ansøgningsfrist den 20. april 2018.
Ansøgningsskema ﬁndes på www.censor-it.dk i
menuen til venstre.

Stillingsannoncer
Send din annonce til DG Media as,
Havneholmen 33, 1561 København V,
tlf: 70 27 11 55, fax 70 27 11 56 eller
epost@dgmedia.dk

Lær at skrive med 10 fingre
på 8 timer og for 109 kroner
Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening kan du
lære at skrive effektivt for en billig penge.
Med Keyboard Pro tager det kun 8 timer at lære professionel tastaturbetjening – og har du først lært det,
glemmer du det ikke igen.
Keyboard Pro er Danmarks mest solgte og anmelderroste program af sin art. Det er 100 procent webbaseret, er tilgængelig døgnet rundt og kan benyttes
på Windows og Mac – uanset browservalg.
Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening skal du
kun betale 109 kroner. For det beløb, får du en licens,
som gælder i fem år.

Deadline kl. 12

SIDSTE FRIST FOR INDLEVERING

Læs mere på
socialraadgiverne.dk/keyboardpro
SOCIALRÅDGIVEREN 12 2017
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Socialrådgiveren nr.
Socialrådgiveren nr.
Socialrådgiveren nr.
Socialrådgiveren nr.
Socialrådgiveren nr.
Socialrådgiveren nr.
Socialrådgiveren nr.
Socialrådgiveren nr.

05
06
07
08
09
10
11
12

13. april
11. maj
1. juni
3. august
31. august
5. oktober
2. november
30. november

UDKOMMER

30. april
24. maj
18. juni
20. august
17. september
25. oktober
19. novembe
13. december

Erfaren socialrådgiver søges i 3F Nordsjælland Øst
V I S Ø G E R E N K O L L E G A T I L V O R E S S O C I A L R Å D G I V E R T I L T I LT R Æ D E L S E S N A R E S T M U L I G T
Vi ser gerne, at du er uddannet socialrådgiver og har erfaring fra
arbejde indenfor arbejdsmarkedsområdet, sygedagpenge, ﬂexjob
og pension.
Arbejdet i socialafdelingen i 3F Nordsjælland Øst tager altid udgangspunkt i medlemmets situation og perspektiv og er fagligt
meget varieret, fordi vore medlemmer kan henvende sig om emner,
som de opfatter som et problem. Det være sig nedslidning, ulykker,
forsikringssager, forsørgelsesophør mm.
Det medlem der henvender sig til os, skal føle sig hørt og forstået,
hvorfor evnen til at tale med alle med åbent sind er vigtigt.
Hverdagen kan være travl og varieret. Det forventes i den forbindelse, at du kan omstille dig hurtigt, fordi der kan opstå akutte situationer. Du skal kunne arbejde selvstændigt og have fuldt styr på
skarpe deadlines, blandt andet i forbindelse med ankefrister.
3F Nordsjælland Øst dækker Hørsholm-, Fredensborg-, Rudersdal-,
Furesø- Allerød- Gribskov- og Helsingør kommuner. Det er derfor
et krav til dig, at du har egen bil og kan deltage i møder i hele det

geograﬁske område. Din daglige arbejdsplads vil være på vores
kontor på Rønnebær Alle 106 i Helsingør.
Socialrådgiverne har selv stor indﬂydelse på arbejdstilrettelæggelsen og det forventes at socialrådgiverne påtager sig et stort ansvar
for at løse opgaverne.
Lønforhold i henhold til lokal overenskomst.
Hvis du har lyst til at blive en del af vores socialrådgiverteam, så
send din ansøgning til formand Hans Nissen, 3F Nordsjælland Øst,
Rønnebær Alle 106, 3000 Helsingør, eller mail til hans.nissen@3f.dk.
Skriv ”Socialrådgiver” i emnefeltet. Ansøgningen skal være os i
hænde senest 19. april 2018.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos socialrådgiver Klaus
Hornemann Møller på 6128 0125 ligesom du kan læse mere om os
på www.fagforeningen.dk.

3F Nordsjælland Øst er en fagforeningen med 5.200 medlemmer
der dækker 7 kommuner i det nordøstlige Sjælland.

regionsleder

Organiseret i DS eller ej?
For mange socialrådgivere er det blevet tydeligt, hvorfor et medlemskab af en overenskomstbærende fagforening er vigtigt, i hele
debatten om indgåelse af ny overenskomst.
I Dansk Socialrådgiverforening (DS) har
vi en organiseringsgrad på 80 procent, hvilket betyder, at otte ud 10 socialrådgivere er
medlem af Dansk Socialrådgiverforening.
Mange af de ikke organiserede vælger at
stå uden for fællesskabet af forskellige grunde, og andre vælger at være medlem af de
såkaldte ”gule”.
Uanset hvad, så er det en udfordring, at
nogle socialrådgivere vælger at stille sig
uden for fællesskabet og samtidigt får gavn
af de overenskomstresultater, som vi har
forhandlet hjem i tidens løb. Vidste du for
eksempel, at de ”gule” ikke har forhandlingsretten? Det vil sige, at de ikke kan forhandle overenskomster for oﬀentligt ansatte
socialrådgivere. Det kan kun Dansk Socialrådgiverforening.
Dansk Socialrådgiverforening har adgang
til det fagretslige system. Det betyder, at vi
kan føre fagretslige sager for medlemmerne,
som de ”gule” ikke kan, da de ikke har adgang til det fagretslige system, men udeluk-

kende til det civile retssystem, som også alle andre borgere
kan benytte. Dansk Socialrådgiverforening kan derfor føre
sager i det fagretslige system om uberettigede opsigelse, ligebehandlingssager og arbejdsmiljøsager.
Derudover har Dansk Socialrådgiverforening som professionsfagforening et unikt grundlag for at sikre speciﬁk viden om socialrådgivernes fag og vilkår. Denne viden henter vi blandt andet i vores 31 faggrupper og sektioner, via
særlige videnspersoner og andre, som bruges i vores lobbyarbejde i Folketinget og ude på de kommunale og private arbejdspladser for at sætte vores tydelige ﬁngeraftryk på
lovgivning og fagets udvikling.

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening og andre overenskomstbærende fagforeninger støtter man op om den danske
model og det faglige fællesskab.
Ekstraordinært mange socialrådgivere har valgt at melde sig ind i Dansk Socialrådgiverforening de seneste måneder for at bakke op om fællesskabet. Skulle der være en enkelt eller to på din arbejdsplads, der ikke er medlem af DS,
så tag en snak med dem om alle fordelene ved et medlemskab, så også de kan blive en del af fællesskabet.
Sammen er vi stærkest. S

TEKST MADS BILSTRUP, FORMAND DS REGION NORD

DSKALENDER
12. april, Odense
Odenseklubben holder fyraftensmøde om optimisme med Henrik Mathiasen.
12. april, Aalborg
16. april, Aarhus
Orientering om OK-18 for ledermedlemmer.
16. april, Frederiksberg
23. april, Nykøbing Falster
Region Øst holder Minisocialrådgiverdag 2018.

17. april, Brabrand
Seniorsektionen holder årsmøde og
generalforsamling.
18. april, Børkop
Region Syd besøger Kellers Minde og
hører om “Pigerne fra Sprogø”.
24. april, Aarhus
Ramt på identiteten - Konkurrencestatens konsekvenser for trivslen.
24. april, Åbyhøj
Fyraftensmøde med Kim Kromann og
Projekt Udenfor.

Læs mere om arrangementerne – og se flere
– på www.socialraadgiverne.dk/kalender

1. maj, København
Seniorer i Øst mødes kl. 12-14 til
frokost på Restaurant Karla, Dantes
Plads 1.
3. maj, Frederiksberg
Faggruppen Retspsykiatri holder temadag om psykisk syge kriminelle og
forebyggelse af kriminelt recidiv.
4. maj, Aalborg
Povertywalk - nuværende- og tidligere socialt udsatte guider rundt i det
indre Aalborg.

18. maj, Aarhus
1. juni, Aarhus
Povertywalk - nuværende- og tidligere socialt udsatte guider rundt i
Midtbyen.
22.-24. maj, Vejle
TR-uddannelse: TR og medlem.
29.-30. maj, Vejle
FTR-seminar. Fællestillidsrepræsentanter har en nøglerolle, når det gælder om at få maksimal indflydelse på
arbejdspladsen.
23.-24. november, Aarhus
DS’ Repræsentantskabsmøde
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klumme

Socialfagligt reality-teater
Scenen er sat: For nylig var jeg med en ung mand i retten. Som en ægte karakterskuespiller var han sat til
at udfylde den uomtvistelige hovedrolle, tiltalt for
vold som han var, mens jeg selv var henvist til en birolle langt nede på listen over medvirkende. Jeg skulle sådan set bare sandsynliggøre, hvilke tiltag kommunen anså for at være realistiske for den unge mand
- i tilfælde af både dom og friﬁndelse. Tilskuerpladserne var proppet til sidste stol med statister i form af
mere eller mindre disciplinerede folkeskoleelever.
I hel-formiddags-skuespillet inde på scenen blev
rollen som anklager spillet med stor overbevisning af
en anden ung mand i afslappet, men dog stilsikker påklædning – han kunne nok forklare, hvorfor både den
ene og den anden paragraf i straﬀeloven burde tages i
anvendelse.

I det hele taget lignede han en, der
stortrivedes lige der som midtpunkt
i dramaet. Han havde læst på replikkerne!
På afstand var det svært ikke at give sig til at sammenligne de to; anklageren og den anklagede. Selvfølgelig var der aldersforskel, men så var den faktisk heller ikke større – så det ud til. Jeg kom til at tænke på,

hvordan det mon var gået til, at den ene var endt
på den ene side af anklagebænken, og den anden
på den anden side. Hvorfor og ikke mindst hvordan var de havnet i lige netop hver deres specielle rolle? Og hvor stor indﬂydelse har de mon selv
haft på udformningen af den rolle, de spiller; rolletager eller rollemager?
Den enes historie kender jeg, men ikke den andens. Men jeg tvivler på, at de er blevet budt opvækstvilkår, der minder om hinandens. Uanset
hvad, så ved vi, at lige nøjagtigt når det gælder
skolegang og uddannelse, så spiller ens baggrund
stadig en stor rolle. Faktisk er det lige nøjagtigt
her, at vi med sikkerhed kan sige, at der er forskel
på, hvor store chancer og muligheder, man har for
at blive rollemager og ikke rolletager i livets store lystspil.
Og med tanke på at statisterne, folkeskoleeleverne på tilhørerrækkerne, selv skal træde ind på
den store scene på et tidpunkt, så tænker jeg, at
lige her gør vi et supervigtigt arbejde, os der arbejder med børn og unge. Hvis vi kan være med til
at skrive manuskriptet, så barnet, der mistrives,
får de samme muligheder for fremtiden, som barnet, der ikke mistrives, så er det svært at sigte højere. S

tanker fra praksis
KLUMMEN SKRIVES PÅ SKIFT AF SOCIALRÅDGIVERNE

DS:Kontakt

KARINA ROHR SØRENSEN, HENRIK CHRISTENSEN , IDA LOUISE JERVIDALO, LONE KIDMOSE OG SINE SØNDBORG MARCUSSEN

Telefonerne er åbne
mandag-fredag kl. 9-14
SEKRETARIATET
Dansk Socialrådgiverforening
Toldbodgade 19B
1253 København K
Tlf: 70 10 10 99
ds@socialraadgiverne.dk
REGION ØST
(dækker Region Hovedstaden
og Region Sjælland)
Dansk Socialrådgiverforening
Region Øst
Kornerups Vænge 12, 2
4000 Roskilde
Tlf: 33 38 62 22
ds-oest@socialraadgiverne.dk

REGION SYD
(dækker Region
Syddanmark)
Dansk Socialrådgiverforening
Region Syd
Vesterballevej 3A
Snoghøj
7000 Fredericia
Tlf: 87 47 13 00
ds-syd@socialraadgiverne.dk

REGION NORD
(dækker Region
Nordjylland
og Region Midtjylland)
Dansk Socialrådgiverforening
Region Nord
Søren Frichs Vej 42 H, 1.th
8230 Åbyhøj
Tlf: 87 30 91 91
ds-nord@socialraadgiverne.dk

Kontoret i Odense
Lumbyvej 11, opgang C, 2th.
Postboks 249
5100 Odense C
Tlf: 87 47 13 00

Kontoret i Holstebro
Fredericiagade 27-29
7500 Holstebro
Tlf: 87 30 91 91
ds-nord@socialraadgiverne.dk
Kontoret i Aalborg
Hadsundvej 184 B
Postboks 764
9000 Ålborg
Tlf: 87 30 91 91
ds-nord@socialraadgiverne.dk

ARBEJDSLØSHEDSKASSEN
(Jobformidling)
FTF-A (hovedkontor)
Snorresgade 15, Boks 220
0900 København C
Tlf: 70 13 13 12
PENSIONKASSEN
PKA
Administration
Tuborg Boulevard 3
2900 Hellerup
Tlf: 39 45 45 40
For øvrige kontaktoplysninger
henvises til hjemmesiden
socialraadgiverne.dk.
Se under ”Om DS” eller under
”Medlemsgrupper”.
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skal være en løsning for alle
”Det er svært at spå – især om fremtiden”. Sådan lyder et kendt ordsprog, og jeg vil
sige, at det sjældent har været mere aktuelt end lige netop nu. For når du læser
dette, udspiller ét af følgende scenarier sig:
]Der er landet et forlig med arbejdsgiver, som I snart skal stemme om
… eller:
]Forligsinstitutionen har udskudt konﬂikten, og arbejder stadig på et forlig
… eller:
]Konﬂikten er gået i gang, og de 10 procent medlemmer, som vi selv har udtaget, er
begyndt at strejke, og om få dage bliver en væsentlig del af jer lockoutet af arbejdsgiver.

leder

Vi håber meget på det første: At vi nu har landet et forlig, som vi kan være tilfredse
med. Men alt arbejde i Forligsinstitutionen er fortroligt, så i skrivende stund er det
umuligt at sige, om det er det mest realistiske scenarie.
Uanset hvordan den næste tid forløber, kan vi konstatere, at vi ved dette års overenskomstforhandlinger har mødt en usædvanligt stejl arbejdsgiver på den anden
side af bordet, som har set de oﬀentligt ansatte som udgifter - som røde tal på bundlinjen, man skal spare på, i stedet for investeringer i god velfærd til borgerne.
Til gengæld står vi historisk stærkt og samlet i fagbevægelsen under OK18. På tværs
af faglige organisationer er vi enige om, at overenskomstforhandlingerne skal sikre
de oﬀentligt ansatte lønforbedring. Vi er enige om, at vi ikke skal have forringede seniorvilkår i en tid, hvor vi samtidig bliver bedt om at arbejde længere. Vi er enige
om, at lærerne skal have reelle forhandlinger af deres arbejdstid, for hvis én faggruppes arbejdstid er reguleret af en lov, i stedet for en forhandlet aftale, så er spørgsmålet kun, hvem den næste faggruppe bliver. Vi er enige om, at nok er nok – OK18 skal
være en løsning for alle!
Vi bliver nødt til at spørge os selv, hvad alternativet er? Alternativet er en løsning
kun for arbejdsgiver, hvor vi accepterer, at de oﬀentligt ansatte ikke får andel i de
gode tider i Danmark, hvor vi accepterer, at vores arbejdsvilkår bliver dårligere, og
at det oﬀentlige arbejdsmarked reduceres til et sekunda-arbejdsmarked.
Lige nu turnerer jeg og resten af Hovedbestyrelsen rundt i hele landet for at tale
med jer om situationen – og forhåbentlig snart for at præsentere et forlig. Vi bliver
så stolte og glade over den kampgejst og det stærke faglige fællesskab, som vi møder
i alle vores klubber. Det er en vanskelig tid, men aldrig har vi stået stærkere sammen i DS end netop nu.
Bliv ved med at passe på hinanden! S
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