
    

Gode grunde til at være medlem af DS 

 

 

Jeg er din tillidsrepræsentant 

 

Jeg er din repræsentant på arbejdspladsen, det 

er mig du kan gå til hvis du har spørgsmål i 

forhold til løn, pension, ferie, barsel, arbejdstid 

o.l.  
Får du udfordringer på arbejdspladsen i form af 

samarbejdsproblemer, sygemelding, 
arbejdsskade, tjenstlig samtale eller 

afskedigelse, kan jeg gå med dig som bisidder. 
 

Fællesskab på arbejdspladsen 
 

Klub på arbejdspladsen hvor vi i fællesskab 
snakker om vores arbejdsmiljø, vores faglige 

arbejde. Det munder ud i at jeg tager det med til 

ledelsen eller med på MED-møder. 

Løn og arbejdsvilkår 
 

I klubben arbejder vi kontinuerligt på at 
forbedre arbejdsmiljøet, lønnen og 

arbejdsvilkårene lokalt på vores arbejdsplads 

Arbejdsmiljø 
 

Samarbejde med AMiR i hverdagen om fx det 

psykiske arbejdsmiljø. 

Vi drøfter med kolleger, vi drøfter med ledelsen – 
fx i MED (stress, vejledende sagstal, arbejdstid, 

arbejdsmængde). 

 

Rigtig mange socialrådgivere deltog i DS 

arbejdsmiljøkampagnen ”Tid til socialt arbejde”. 
Det er der kommet meget viden og en bog ud af. 

Bogen beskriver konkret socialrådgivernes 

daglige arbejdsmiljø, og den er givet til 

socialministeren og beskæftigelsesministeren. 
 

Individuel lønforhandling 
 

Jeg forhandler din løn ved nyansættelse samt en 

gang årligt ved de lokale lønforhandlinger (og 

ved væsentlige stillingsændringer) 

Overenskomstdækning 
 

Vi (DS) forhandler lønforbedringer og 

arbejdsvilkår igennem når der forhandles 

overenskomst.  
Det er kun DS, der kan forhandle 

socialrådgivernes løn og ansættelsesforhold. 
 



    
 

 

 

 

Socialrådgiverfaget i centrum 

 

Dansk Socialrådgiverforening er fællesskabet 

omkring socialrådgiveridentiteten, vores fag og 

det at være socialrådgiver - vi udvikler faget 

sammen. 

 

Vi drøfter socialfaglighed, etik og lovgivningens 

betydning for borgerne i vores fagblad, på FB, til 

vores arrangementer og i vores netværk 
 

Faglige netværk 

 

Vi har 23 forskellige faggrupper, der tager 

udgangspunkt i de mange forskellige områder 

som vores fag dækker. Eksempelvis hjælper de 

med høringssvar på lovforslag, de skriver 

læserbreve, de afholder temadage og meget 

andet. 

 

Man kan være medlem af flere faggrupper, det 

koster ikke noget. 

 
 

Politisk interessevaretagelse 
 

Socialrådgiverarbejdet er rammesat politisk og 

økonomisk af lokale politikere og nationale 

politikere. Vi har derfor en interesse i at påvirke 

politikerne – såvel lokalt som nationalt. 
Det gør vi, når vi taler til og med lokale og 

nationale politikere, når vi er i pressen, når vi 

skriver læserbreve, når vi laver høringssvar til 

lovforslag og meget mere. 
Politisk interessevaretagelse er med til at 

påvirke socialrådgivernes arbejdsforhold. 

Faglige og sociale arrangementer 

 

F.eks. socialrådgiverdage 

 
De regionale arrangementer (se 

arrangementskalenderen for de aktuelle: 

https://socialraadgiverne.dk/arrangementer/) 

Kontante fordele 

 

Billig forsikring hos Bauta forsikring (Kåret til 

Bedst i test flere gange) 

Forbrugsforeningen – du optjener bonus på dine 

køb i en lang række butikker (4500 butikker – 

f.eks. Spies, TUI, Uno-X, Bauhaus, XL-byg, Loop 

og mange mange flere) 
Billigt lån og god rente på lønkonto ved Lån og 

Spar bank. 

 

Fagbladet Socialrådgiveren 

 

Vi har et godt fagblad med spændende artikler 
om faget og fagfæller i hele landet. 

Der er information om, hvad der sker i DS og 

meget mere. 


