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EMNE  

Hovedbestyrelsens forslag til Resolution:  

”Sammen om Faget” 

 

FORSLAGSSTILLER  

Hovedbestyrelsen 

SAMMEN OM FAGET 

Vi går på arbejde hver dag som socialrådgivere, fordi vi ved, at der er brug for et 

stærkt socialt sikkerhedsnet. Alle kan blive ramt af sociale problemer – det kan følge 

af arbejdsløshed, sygdom, skilsmisse, handicap – og alle kan få brug for en 

socialrådgiver. Vores arbejde er meningsfuldt, og vi er stolte over det ansvar, som vi 

løfter. Vi er eksperter på sociale problemer og på social forandring. 

Samtidigt oplever mange af os, at vilkårene for det sociale arbejde lader meget 

tilbage at ønske. En stram økonomi i kommunerne, dårligt arbejdsmiljø med alt for 

mange sager og øget kontrol og styring, der efterlader et snævert fagligt handlerum. 

Følelsen af ikke at kunne gøre arbejdet godt nok – og ikke kunne give de borgere, 

som befinder sig i en udsat livssituation, den hjælp, de har brug for – slider. Og det 

presser vores faglige stolthed. Vi ser også, at for få søger socialrådgiveruddannelsen 

og fastholdelsen i faget lider. 

I Dansk Socialrådgiverforening kæmper vi for et bedre arbejdsmiljø. Ingen skal blive 

syge af at gå på arbejde. Og vi kæmper for anerkendelse af socialrådgivernes arbejde 

og for ligeløn – fordi vi er guld værd. I de kommende to år vil vi udover disse vigtige 

kampe sætte ekstra spot på vores faglighed.  

En stærk og tydelig faglighed er en af forudsætning for bedre vilkår for det sociale 

arbejde. Verden omkring os skal have en bedre forståelse af, hvad en socialrådgiver 

kan, og hvorfor vores arbejde er værdifuldt for hele samfundet. Og vi skal også selv 

være dygtigere til at sætte ord på faget. 

Derfor vil vi bruge de kommende to år til at gøre hinanden fagligt stærkere. Vi vil 

arbejde med at styrke vores faglige fundament igennem bedre uddannelse og faglig 

udvikling. Og vi vil vise de studerende og nyuddannede, som er på vej ind i verdens 

bedste fag, hvor meget vi kan rykke i fællesskab – både når det handler om at blive 

dygtigere fagligt, og når det handler om at kæmpe for bedre vilkår sammen.  
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FORMÅLET MED RESOLUTIONEN 

Repræsentantskabet pålægger hovedbestyrelsen at prioritere arbejdet med denne 

resolution i de kommende to år. Hovedbestyrelsen får til opgave at udvikle konkrete 

initiativer, som kan indfri resolutionens ambitioner både organisatorisk og politisk.  

Denne resolution supplerer den fireårige resolution fra 2020 ”Stærkere sammen – for 

et godt arbejdsliv og social retfærdighed”. Dansk Socialrådgiverforening skal fortsat 

have fokus på at udvikle medlemsrådgivningen, på at flere socialrådgivere bliver en 

del af vores faglige fællesskab og på at forbedre rammer og vilkår for det sociale 

arbejde, som repræsentantskabet satte retningen for 2020. 

INDSATSER 

DS’ arbejde med at styrke socialrådgiverprofessionen og den faglige udvikling skal 

foregå på flere niveauer. Det handler både om at udvikle DS’ faglige tilbud, aktiviteter 

og understøtte den faglige debat. Og samtidigt vil vi også arbejde politisk for at styrke 

vores faglige fundament igennem uddannelse og ordentlige vilkår for arbejdet.  

Organisatorisk skal hovedbestyrelsen sikre, at arbejdet med resolutionen spiller 

sammen med og understøtter det arbejde med faget, som allerede i dag foregår på 

mange niveauer i foreningen – f.eks. i faggrupper og til temadage, i fagbladet, på 

regionale konferencer og fagfestivaler og til Socialrådgiverdage.  

Samtidigt skal hovedbestyrelsen tage nye initiativer, som understøtter følgende mål: 

- Giv faget videre til den nye generation. DS skal i samarbejde med SDS 

arbejde med, at studerende og nyuddannede møder relevante faglige tilbud 

eller aktiviteter, når de bliver introduceret til fagforeningen. 

- Medlemmernes ressourcer skal sættes i spil. DS skal arbejde med at bruge 

viden og ressourcer hos medlemmerne i arbejdet med at blive klogere 

sammen og i debatten om fagets fremtid. 

- DS skal understøtte medlemmers professionsidentitet og stolthed. 

Politisk skal Dansk Socialrådgiverforening arbejde for, at socialrådgivernes faglige 

fundament og muligheder for at udvikle sig igennem hele arbejdslivet bliver styrket – 

og at flere tager socialrådgiveruddannelsen og bliver i faget. Dansk 

Socialrådgiverforening skal have fokus på: 

- Styrkelse af socialrådgiveruddannelsen igennem et løft af taxameteret. 

- Ret til ordentlig introduktion, oplæring og mentor for nyansatte. 

- Bedre muligheder for efter- og videreuddannelse, både i form af 

uddannelsesudbud og bedre vilkår under uddannelse, og flere skal have 

adgang til løbende supervision. 

- Større fagligt handlerum og beslutningskompetence til socialrådgiverne. 

- Ordentlige arbejdsvilkår og tid til det sociale arbejde. 

- Dialog med andre interessenter om fagets udvikling. 

Som socialrådgivere deler vi profession og faglig organisering. Bedre vilkår for det 

sociale arbejde forudsætter både en klar og tydelig faglighed og et stærkt handlende 

fællesskab.  

Derfor er vi sammen om faget. 


