
TID TIL SOCIALT ARBEJDE
Guide til TR, AMiR og suppleanter

Frem mod jul sender vi 
ugentlig en mail til jer 
med nyt fra kampag-
nen, guides og inspi-
ration. 

På DS’ hjemmeside 
kommer der også 
information, herunder 
en Q&A, der kan være 
en hjælp, hvis I skal 
besvare svære spørgs-
mål. 

Hvis I har brug for 
hjælp til at arbejde 
med arbejdsmiljøet på 
jeres arbejdsplads, kan 
I som altid kontakte 
jeres konsulent. 

Hvis I har spørgsmål 
eller input til kampag-
nen, så skriv til kam-
pagnegruppen på:  
Tid@ 
socialraadgiverne.dk 

Vi håber, at vi alle får 
en god oplevelse med 
kampagnen, hvor vi 
sammen sætter fokus 
på socialrådgivernes 
arbejdsmiljø og på, 
at det er tid til socialt 
arbejde. 
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Kære TR, AMiR og suppleant 
31. oktober 2019 lancerer vi kampagnen Tid til socialt arbejde, hvor vi sætter fokus 
på socialrådgivernes arbejdsmiljø. Kampagnen er målrettet alle medlemmer af DS 
og de socialrådgivere, der endnu ikke er medlemmer. Vi har brug for at være mange, 
der står sammen - og fortæller de ansvarlige beslutningstagere, at det er tid til et 
godt arbejdsmiljø og tid til socialt arbejde. 

Kampagnen kører især online, hvor socialrådgivere individuelt kan deltage i kampag-
nen. Og så rummer kampagnen et enormt potentiale for at være løftestang for lokale 
forbedringer. Både online og lokalt er det nødvendigt, at vi er mange, der deltager – 
hvis vi skal lykkes. 

Som TR, AMiR og suppleanter er I hver dag meningsdannere og frontløbere på jeres 
arbejdsplads, og det er i høj grad dér, I kan engagere jeres kollegaer i at være med til 
at sætte fokus på arbejdsmiljøet.  

Derfor får I denne guide, som en hjælp til jer under kampagnen. Helt konkret håber 
vi, at I under kampagnen vil være med til at 

• Invitere jeres kollegaer til at deltage i kampagnen - via den mail, de får fra DS eller 
via Facebook. Dele og like kampagnen på sociale medier

• Afholde frokostmøder og lave små events – hvor vi sammen sætter fokus på 
arbejdsmiljøet 

• Sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen blandt kollegaerne, på møder med leder-
ne, i TRIO og i samarbejdssystemet

Den første og største del af kampagnen kører 31. oktober – 15. december 2019. I 
denne periode vil du løbende modtage information om kampagnen og inspiration til, 
hvordan du og dine kollegaer kan være med. 

Hvis du har spørgsmål undervejs, kan du altid skrive til os på  
tid@socialraadgiverne.dk.

De bedste hilsner 

Ditte Brøndum 
Næstformand  
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Hvorfor laver vi kampagnen?
Hver tredje socialrådgiver er ofte eller hele tiden stresset. Og det er bare én af 
konsekvenserne ved, at socialrådgivernes arbejdsmiljø er alt, alt for dårligt. I kender 
uden tvivl til flere konsekvenser på jeres egen arbejdsplads. Hver dag arbejder vi i 
DS for at forbedre socialrådgivernes arbejdsmiljø – både ude på arbejdspladserne, 
hvor I løfter en stor indsats, i samarbejdssystemet, gennem konsulentbistand og for-
handlinger og ved politisk påvirkning lokalt, på Christiansborg, i KL, Danske Regioner, 
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og i overenskomstforhandlingerne. Men der 
skal mere til, og det håber vi, at denne kampagne kan bidrage til.  
 
Med kampagnen vil vi forsøge at skabe mod til, at vi som socialrådgivere står sam-
men og fortæller de centrale beslutningstagere, at vi ikke længere har tid til at gøre 
vores arbejde ordentligt. At det er tid til socialt arbejde og tid til at gøre det, der 
virker. Vi vil også forsøge at skabe håb og handlekraft, hvor vi sammen peger på de 
løsninger, der skal til, for at vi igen får tid til socialt arbejde. Vi vil gøre det kollektivt, 
og vi vil gøre det i kor, så det høres bedre.

 
Hvad kommer der til at ske? 
Med kampagnen udarbejder vi sammen en fælles underretning, der beskriver pro-
blemerne i socialrådgivernes arbejdsmiljø. Den vil vi, sammen med en handleplan, 
der beskriver hvordan vi løser arbejdsmiljøproblemerne, give til de ansvarlige be-
slutningstagere – og kræve handling på de arbejdsmiljøproblemer, socialrådgiverne 
oplever i deres arbejdsliv. 
 
Kampagnen bliver skudt i gang 31. oktober og foregår primært online i første om-
gang frem til 15. december. Alle medlemmer vil løbende få tilsendt kampagne- mails 
fra DS. I den første kan I tilmelde jer kampagnen, senere efterspørger vi input til un-
derretningen, spørger til jeres arbejdsmiljø, beder jer prioritere, hvad der er vigtigst 
i handleplanen med mere. Herudover vil alle socialrådgivere møde kampagnen på 
Facebook, hvor man også kan tilmelde sig, markere sit engagement via sit profilbille-
de, læse om andres arbejdsmiljø og på mange måder opleve, at vi er mange, der er 
sammen om budskabet Tid til socialt arbejde. 

Fra januar vil vi holde møder med udvalgte, ansvarlige beslutningstagere. I den for-
bindelse vil I via mailinvitationerne blive inviteret med til at prioritere i vores fælles 
løsninger. Mere om det til den tid.  
 
Vi håber, at I vil være med på jeres arbejdsplads. Vi har lavet en samlet tidslinje, så I 
kan se, hvad der sker, og hvad vi gerne vil invitere jer med til.  
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14. november 2019
Anden kampagnemail
Mail fra DS med opfordring: Send en  
underretning på jeres abejdsmiljø

12. november 2019
Frokostmøde på arbejdspladsen og fælles foto
Inviter alle socialrådgiverkollegaer til møde og tag fælles foto med  
Tid til-skilte og del det på sociale medier

31. oktober 2019
Første kampagnemail
Mail fra DS med opfordring: skriv dig op og vær med i kampangen 

Uge 47/48 2019
Frokostmøde & juleevent 
Inviter alle socialrådgiverkollegaer til møde og  
planlæg juleevent: Giv hinanden godt arbejdsmiljø 

6. januar 2020
Fjerde kampagnemail 
Mail fra DS med opfordring: Del dit gode eksempel på godt arbejdsmiljø 

20. januar 2020
Femte kampagnemail 
Mail fra DS med opfordring: Bidrag til den fælles handleplan  
– prioriter i løsningerne for et godt arbejdsmiljø 

Februar/marts 2020
Sjette kampagnemail 
Mail fra DS: Afslutning på kampagnen 

1. december 2019
Tredje kampagnemail 
Mail fra DS med opfordring: Hvad er det vigtigste for et godt arbejdsmiljø?

Tidslinje over kampagnen
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Sådan kan du og dine kollegaer være med 
Vi håber, at I vil være med til at gøre 
kampagnen vigtig og spændende at 
deltage i hos jer. Dels så vi er mange, 
der er med, men også som løftestang 
for det arbejdsmiljøarbejde, I allerede 
har gang i.  

Hvad kan vi lave hos os? 
Kampagnen består især af en online 
del, og herudover håber vi, at I vil være 
med til at sætte fokus på arbejdsmiljø-
et og kampagnen hos jer ved i første 
omgang at afholde et frokostmøde om 
kampagnen og deltage i et landsdæk-
kende fotoevent. Derfor kommer der herunder konkret inspiration til, hvordan det 
kan afholdes. 

Nærmere information om de næste kampagneaktiviteter følger i de kommende kam-
pagnenyhedsmails.  

12. november: Fællesbillede: ’Tid til…’
Tirsdag den 12.november opfordres alle socialrådgivere landet over til at tage et 
fællesbillede, hvor I viser, hvad I gerne vil have mere tid til. 

Inspiration til fællesbilledet kommer fra 5-i-12 eventet fra OK18, hvor offentligt ansat-
te landet over stod med skilte for en fælles løsning og tog billeder til sociale medier. 
Måske husker du selv den fællesskabsfølelse og medieomtale, det gav? Herunder 
følger inspiration til fællesbilledet: 

• Det anbefales, at du har printet en stak Tid til… skilte på forhånd, som du deler 
ud. Du finder skiltene her eller på kampagnesiden tidtilsocialtarbejde.dk. Alle kol-
legaer udfylder hver især deres eget skilt. Herefter stiller I op til fælles foto.   

• I deler fotoet på sociale medier, lægger det op på Facebook i henholdsvis Dansk 
Socialrådgiverforening Region Nord; Region Øst; Region Syd og giver det hash-
tag’et #tidtilsocialtarbejde

• Og så kan I jo tagge jer selv og hinanden i billedet, og like de mange andre bille-
der, socialrådgivere over hele landet lægger op

Husk at aftale med jeres leder, at I afvikler aktiviteten. Ellers skal den placeres uden-
for arbejdstiden. 

https://socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2019/10/Tid-til-socialt-arbejde-skilt.pdf
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Uge 46 Frokostmøde: Tid til socialt arbejde 
I løbet af uge 46 opfordres alle TR og AMiR landet over til at holde frokostmøde om 
Tid til socialt arbejde. Hvis det er helt umuligt her, finder I selvfølgelig en anden dag. 
Husk at aftale med jeres leder, at I afholder frokostmødet eller skal det placeres 
udenfor arbejdstiden.  Herunder følger inspiration til mødet, men I sætter selv den 
ramme og format, som passer til jer – også afhængig af hvor meget tid I har.  

Uge 46: Frokostmøde
1. Information: Fortæl om kampagnen og hvorfor du selv har valgt at være med, og 

hvad du håber, der kommer ud af den. 

2. Invitation: Spørg kollegerne om de har set invitationen og hvem, der allerede har 
taget imod opfordringen om at skrive sig op og være med.  

3. Dialog: Tag en kort fælles snak om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. F.eks. med 
udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad savner I tid til? 

4. Invitation: Inviter igen kollegerne til kampagnen. Inviter dem gerne allerede nu til 
et nyt møde, f.eks. i uge 47/48, hvor der er lagt op til at gennemføre et nyt fro-
kostmøde samt en lille juleaktivitet.  

5. Synlighed: Del kampagneplakater ud og tal om, hvor de skal hænge, og hvem der 
hænder dem op. Du finder plakaterne her eller på kampagnesiden  
tidtilsocialtarbejde.dk. 

Sådan kan I bruge sociale medier 
Når vi i denne periode af kampagnen bruger sociale medier, er det med det formål, 
at 1) socialrådgivere over hele landet går med i kampagnen og 2) socialrådgiverne 
oplever, at de er en del af et stort og stærkt socialrådgiverfællesskab. Det er således 
ikke nu, vi råber politikerne op. For i første omgang har vi brug for, 1) at mange skri-
ver sig op i kampagnen, og 2) at mange sender underretninger af arbejdsmiljøet ind 
til kampagnen. Derfor håber vi, at I vil bruge de sociale medier til at

• Like og dele det, der kommer fra kampagnen med jeres socialrådgiverkollegaer 

• Bruge hashtagget #Tidtilsocialtarbejde hver gang I deler fotos fra jeres aktiviteter 
og møder  

• Sætte kampagnebadge på jeres profilbillede og skifte til kampagnens coverbillede

Når vi efter jul afleverer vores underretninger og handleplan til politikerne, vil det 
være oplagt at bruge sociale medier til at skabe opmærksomhed om det. Det modta-
ger I information om senere. 

https://socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2019/10/Tid-til-socialt-arbejde-plakat.pdf
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Arbejdsmiljø – en fælles sag 
Vi har brug for at finde løsninger sammen med lederne. 

Når vi skal lykkes med at forbedre arbejdsmiljøet, må vi sætte ind på flere niveauer. 
Det er betydningsfuldt, at vi sammen med lederne finder løsninger, og at vi får ind-
flydelse i TRIO og samarbejdssystemet. 

Og det er helt afgørende, at de ansvarlige beslutningstagere som ministre, borg-
mestre, KL, Danske Regioner, Medarbejder – og Kompetencestyrelsen tager ansvar 
for at skabe gode rammer og vilkår for et godt arbejdsmiljø og for tid til det sociale 
arbejde. 

Derfor er denne kampagne rettet mod de ansvarlige beslutningstagere. 

Vi anbefaler, at du og din leder tager en snak om, hvordan I sammen kan forbedre 
arbejdsmiljøet. Og er din leder socialrådgiver, så skynd dig at få hende til at skrive sig 
op og tage del i kampagnen.  

Vi inviterer også de socialrådgivere med, som ikke er medlemmer.

Arbejdsmiljø vedrører os alle. Derfor forsøger vi også med kampagnen at involvere 
de socialrådgivere, der endnu ikke er medlemmer af DS. Vi vil rigtig gerne vise dem i 
praksis, hvor betydningsfuldt det er, når vi alle sammen står sammen i et stærkt og 
handlekraftigt fællesskab. Vi vil gerne vise dem, at vi har brug for dem, og vi vil give 
dem muligheden for at få positive oplevelser med DS-fællesskabet, både online og 
på arbejdspladserne. Undervejs i kampagnen vil vi invitere dem til også at blive med-
lemmer. 

Som TR og AMiR har du kontakt og relationer til de kollegaer, der ikke er medlemmer, 
og vi opfordrer dig til at række ud til dem og få dem til at deltage i kampagnen ved at 
skrive sig op, deltage i frokostmøder og i øvrige aktiviteter. 


