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F.eks. ligeløn, mere betalt barsel, ret til sundhedsordninger  
eller noget helt andet
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Overenskomsten er altafgørende for vores arbejdsliv. Hvis vi 
skal sikre det bedst mulige resultat af forhandlingerne med 
arbejdsgiverne, skal vi stå sammen om vores fælles krav  
for bedre arbejdsvilkår for socialrådgiverne. Det gør vi  
i Dansk Socialrådgiverforening. 
Tusind tak for dit bidrag!
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Kære kollega 
Alle socialrådgivere ønsker gode løn- og arbejdsvilkår  
og ordentlige rammer for det sociale arbejde. Om lidt  
begynder forhandlingerne om en ny overenskomst,  
som er det afgørende grundlag for vores arbejdsforhold. 

Derfor vil jeg gerne høre, hvilke forbedringer af  
dine løn- og arbejdsvilkår, du drømmer om. 
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