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Indledning 

 

I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorga-

nisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige behov. Vi øn-

sker at fremstå med en stærk faglig og professionel profil i forhold til bo-, sam-

værs- og aktivitetstilbud og med en virkningsfuld lobbyisme at sikre de bedste vil-

kår for tilbud til denne gruppe. 

 

Mission 

 Vi er en landsdækkende interesseorganisation for tilbud til mennesker med 

funktionsnedsættelse og særlige behov. 

 Vi udbreder viden om ledelse af bo-, samværs- og aktivitetstilbud. 

 Vi tilbyder et socialfagligt netværk, som fremmer videndeling og dialog. 

 Vi opfanger tendenser og omsætter dem til udvikling på det specialiserede soci-

alområde. 

 

Missionens fire overordnede formål: at udbrede viden, at tilbyde et socialfagligt 

netværk, at skabe udvikling, at få indflydelse på beslutningsprocesserne på områ-

det. 

 

Værdigrundlag 

Socialt Lederforums værdier: 

Vores værdier medmenneskelighed og vilje afspejles i vores handlinger. At være 

medmenneskelig er essentielt i arbejdet med mennesker og i vores bestræbelser på 

at sikre optimale vilkår på tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særli-

ge behov. 

 

Sammen med vores medlemmer har vi viljen til at skabe rammerne for bedre vil-

kår. Rammerne udgør udbredelse af viden, netværk og fokus på udvikling. Vores 

erfaringer viser, at medmenneskelighed og vilje giver os evnen til at gøre en for-

skel. 

 

Som forening involverer vi os i og interesserer os for alle medlemmer. Medlemmer-

ne har forskellige udgangspunkter, behov og oplevelser af virkeligheden. Det skal 

afspejles i de beslutninger, vi tager og den måde, vi kommunikerer på. 

 

Vision 

Socialt Lederforums vision: 

Vi vil kendes på at gøre en aktiv indsats for at bedre vilkårene for de mest udsatte 

mennesker. Det vil vi gøre ved at arbejde for, at vores medlemstilbud er veldrevne, 

både pædagogisk, økonomisk og organisatorisk og ved at understøtte professiona-

lisme, faglighed og engagement på området. 
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Indsatsområder 

 

Et professionelt sekretariat 

Sekretariatet arbejder til enhver tid for de bedst mulige rammer for medlemmerne. 

Det gøres bl.a. gennem en lobbyisme, der sikrer lydhørhed i forhold til vores med-

lemmers betingelser og behov samt ved, at sekretariatet til enhver tid rådgiver 

medlemmerne bedst muligt i forhold til driften af tilbuddene og understøtter faglig-

heden på området og blandt medlemmerne. 

 

På nuværende tidspunkt er sekretariatet bemandet på følgende måde: 

Administrationsmedarbejder 30 timer ugentligt 

Kontormedhjælp 18 timer ugentligt (flexjobber / vakant stilling) 

Redaktør af Social Udvikling (freelancer) 

Direktør 30 timer ugentligt 

 

En kompetent bestyrelse 

For at understøtte fokus på Socialt Lederforums mission, værdigrundlag, vision og 

mål vil bestyrelsen arbejde ud fra, at der til enhver tid tages afsæt i og fastholdes 

fokus på den overordnede strategi, som er besluttet på repræsentantskabsmødet. 

Bestyrelsen udvikler til stadighed strategier og tiltag i samarbejde med sekretaria-

tet. 

Bestyrelsessammensætningen skal til hver en tid afspejle de behov og krav, der er i 

medlemstilbuddene og det behov, sekretariatet har for sparring på indsatsområder-

ne. 

 

Landsmøder 

Socialt Lederforum afholder landsmøde én gang om året. På landsmødet vægtes 

indlæg, der har fokus på ledelse og drift af tilbud samt temaer, der går igen hos alle 

Socialt Lederforums medlemmer. Der er lang tradition for landsmøder i Socialt Le-

derforum, og landsmødet skal til stadighed udvikles, så det også bliver et attraktivt 

tilbud til næste generation af ledere. 

 

Regionale dialogmøder og temadage 

Socialt Lederforum afholder så vidt muligt regionale temamøder en gang årligt - 

enten som temadage eller som fyraftensmøder i hver af de fem geografiske regio-

ner. Møderne tilrettelægges i fællesskab med de regionale repræsentantskabsmed-

lemmer og afholdes, når de regionale repræsentanter finder, at der er behov for 

dem. 
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Regionalt samarbejde med tilsynsmyndighederne 

Socialt Lederforum arbejder for en fast samarbejdsstruktur med årlige dialogmøder 

med hver af de fem tilsynsenheder for at fremme et godt samarbejde og undgå 

unødvendige konflikter. Socialt Lederforum ønsker en konstruktiv dialog med tilsy-

nene om de udfordringer, som området oplever som en trussel for fagligheden. I 

møderne deltager de regionale repræsentantskabsmedlemmer sammen med direk-

tøren. Ved tilrettelæggelsen af de regionale dialogmøder er vi opmærksomme på 

den særlige problematik, der gælder for de tilbud, som er beliggende i en tilsyns-

kommune, og som derfor har en anden tilsynsenhed end de øvrige i regionen. 

 

Økonomi 

Socialt Lederforums økonomi er under pres. Der er udviklet et højt kvalitets- og ak-

tivitetsniveau. Medlemstilgangen er udeblevet, mens deltagelsen i aktiviteter og 

medlemshenvendelser er stigende. Arbejdet med lobbyisme er også blevet mere 

omfattende gennem de seneste år, en positiv udvikling som også er tids- og om-

kostningstung. 

 

På lang sigt skal vi overveje en kontingentforhøjelse, og en aktiv indsats for at få 

medlemmer fra hele det specialiserede socialområde bør iværksættes. 

 

Et lavt antal abonnenter gør, at tidsskriftet Social Udvikling er særdeles presset, og 

der er behov for at gøre en stor indsats for at få flere abonnenter. Vi bør overveje, 

om bladet kan sælges i en frivillig e-version og dermed sælges billigere, ligesom vi 

skal overveje, om det er muligt fortsat at udsende 6 numre årligt, som det sker nu.  

 

I forbindelse med direktørskifte er der afsat økonomi således, at en ny direktør kan 

indføres i arbejdet i sekretariatet. Det må derfor forudses, at Socialt Lederforums 

egenkapital på omkring 2 mill. kr. vil blive formindsket kraftigt de kommende år. 

 

Brugerfokus 

For at understøtte værdierne faglighed og engagement og de mennesker, som det i 

sidste ende handler om, nemlig brugerne af medlemmernes tilbud, skal bestyrelsen 

indtænke brugerne i udviklingen af Socialt Lederforum. Det sker ved, at sekretaria-

tet går i dialog med brugerorganisationer og eventuelt afholder brugerdialogmøder 

mellem bestyrelsen og repræsentanter for brugerorganisationerne. I dialogen med 

brugerorganisationer og brugere vil vi søge at afdække, hvad brugerne ser som høj 

faglighed og professionel drift, samt hvordan og hvornår de føler, at medarbejderne 

har gjort en positiv forskel for dem. 

 

For at sikre at fagligheden er aktuel, er det nødvendigt med en højere grad af dia-

log med medlemmerne. Det søges udviklet gennem besøg hos medlemmerne og 

deltagelse i nogle af medlemmernes arrangementer. 
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Internationalt arbejde 

Socialt Lederforum ønsker indsigt i internationale tendenser og at opbygge interna-

tionale netværk.  

 

Sekretariatet vil løbende orientere medlemmerne i tidsskriftet Social Udvikling, i 

nyhedsbreve, på hjemmesiden m.v. om internationale tendenser og de begivenhe-

der, der har fundet sted. Vi forsøger hvert andet år at afholde en studietur med højt 

fagligt niveau. 

 

Hjemmesiden 

Medlemmerne skal opleve Socialt Lederforums hjemmeside som relevant, bruger-

venlig og egnet til at understøtte netværk og videndeling på tværs af tilbuddene. 

Hjemmesiden skal understøtte medlemmerne i både deres drift af tilbuddet og de-

res faglighed, og den skal afspejle de temaer, som tidsskriftet Social Udvikling in-

deholder. 

 

Sekretariatet vil i det kommende år se på mulighederne (økonomiske og tekniske) 

for at tilknytte en APP til hjemmesiden samt se på, om det vil være en fordel for 

Socialt Lederforum som organisation i højere grad at benytte de sociale medier som 

kommunikationsmiddel. 

 

Tidsskriftet Social Udvikling 

Tidsskriftet Social Udvikling udkommer 6 gange om året. Social Udvikling sætter 

fokus på tendenserne og udviklingen inden for det socialfaglige område. Artiklerne 

omhandler faglighed, det praktiske arbejde, forskning og også ”Historien om det 

gode liv”. 

 

Målgruppen skal fortsat være ledere og ansatte på tilbud til børn, unge og voksne 

med funktionsnedsættelse og særlige behov. Herudover skal praktikere, studerende 

og andre med interesse for området kunne få relevant viden blandt tidsskriftets ar-

tikler. Et af tidsskriftets formål er at dele viden og faglighed, og derfor er mange af 

artiklerne skrevet af praktikere til praktikere. 

 

Social Udvikling er et medlemsblad og et tidsskrift med en stærk faglig profil. For at 

sikre økonomien skal der være flere abonnenter, og der skal forsøges med få re-

klamer. 
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Socialt Fagforlag 

Formålet med Socialt Fagforlag er at give mulighed for at udgive litteratur i mindre 

oplag. Der er primært tale om faglitteratur, men der udgives også skønlitteratur, 

der omhandler mennesker med funktionsnedsættelse og særlige behov. 

 

Socialt Fagforlag udgiver bøger om brugerinddragelse, botilbud, dagtilbud, arbejde, 

undervisning og fritid samt det arbejde, som det professionelle personale udfører på 

området, herunder forskning, udviklingsprojekter og erfaringer fra praksis. 

 

Lobbyisme  

I en værdibaseret og attraktiv organisation som Socialt Lederforum skal det, vi vil 

og gør, være gennemsyret af professionalisme, faglighed og engagement. Socialt 

Lederforum har som mål at opnå en så høj dækningsgrad som mulig, når det gæl-

der offentlige og private tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige 

behov, og vi skal fremstå med en stærk professionel og faglig profil i forhold til til-

buddene. Vi vil være dem, om hvem omverdenen tænker, at vi ved, hvad det hand-

ler om - også når det kommer til brugerne af vores tilbud. Etik er i fokus for os, og 

vi tør være åbne og synlige om de mange dilemmaer, der er på vores område.  

 

Tæt politisk kontakt  

Socialt Lederforum står for virkningsfuld lobbyisme med henblik på at sikre de 

bedst mulige betingelser for vores medlemstilbud og de borgere, som er brugere af 

vores medlemstilbud. Derfor arbejder Socialt Lederforum for:  

 En tæt og tillidsbaseret kontakt til alle politiske partier, ministre og embeds-

folk i centraladministrationen, de enkelte kommuner og regioner, KL, Danske 

Regioner og KKR samt de fem socialtilsyn  

 At de informationer, vi sender til politikere, ministre, embedsmænd og andre 

interessenter i forskellige sammenhænge, altid er dokumenterede og tro-

værdige 

 

Mediehåndtering  

I sin håndteringen af medierne ønsker Socialt Lederforum at være synlig og tro-

værdig. Vi er stolte af området, og det vil vi gerne fortælle om. Mediesager kan op-

stå på initiativ af andre, og de kan opstå på baggrund af egen indsats. Som oftest 

opstår de på baggrund af initiativ udefra, f.eks. som et indslag i tv. 
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Strategiske allianceparter 

Socialt Lederforum arbejder aktivt for at indgå strategiske alliancer med andre ak-

tører på området.  

 

Socialt Lederforum indgår ad hoc-samarbejdsrelationer med bl.a. Socialpædagoger-

ne, Landsforeningen LEV, Foreningen Ligeværd og Autismeforeningen, og vi samar-

bejder med uddannelsesinstitutioner, SUS, WTR og private virksomheder i forbin-

delse med udviklingsarbejde. 

 

Succeskriterier 

Socialt Lederforum ønsker at evaluere og måle på, om vi når de mål, vi sætter os.  

Samtidig erkender vi, at det kan være svært at sætte konkrete mål, og at det at 

arbejde med mål kræver tid og ressourcer. Det sker med en erkendelse af, at det, 

der måles, kommer i fokus, og det rummer en risiko for, at det, som ikke måles, 

ikke får den fokus, som det fortjener. 

Med det for øje vil Socialt Lederforum derfor begynde i det små, og med den erfa-

ring, det giver, løbende tilpasse og udvikle flere mål. De mål, der sættes, vil være 

såvel kvantitative som kvalitative. Målene vil være synlige for medlemmerne på 

hjemmesiden.  

 

 


