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Velkommen til 
socialrådgiver-
klubben



Som socialrådgiver i X-købing 
Kommune og medlem af Dansk 
Socialrådgiverforening (DS), er 
du automatisk medlem af DS-
klubben på din arbejdsplads.

Vi er 23 medlemmer i klubben - 
og 13.800 i DS.

Derfor er det vigtigt, at du er 
med i klubben

Jo flere vi er, jo flere synsvink-
ler og gode ideer kan vi få til 
klubbens arbejde med løn- og 
arbejdsvilkår. Og jo stærkere står 
vi, når vi forhandler.

Ved forhandling har klubben 
blandt andet opnået: 
• Myndighedstillæg:  

1.685 kr. pr måned.
• Grundløn 34 efter to års 

ansættelse
• Tillæg for afsluttet diplom- 

og kandidatuddannelse:  
842 kr. pr. måned

For hyggens skyld - og for at få 
lidt luft under de faglige vinger 
- følges en del af klubben ofte til 
faglige og sociale arrangementer 
i DS Region Øst. 

Sådan fungerer klubben

Blandt TR’erne er der valgt to 
fællestillidsrepræsentanter. 
De er formand og næstformand 
for bestyrelsen.

Bestyrelsen mødes én gang om 
måneden til bestyrelsesmøde. 

Hvert år i starten af oktober 
holder klubben generalforsam-
ling med mad, drikke og faglig 
relevant underholdning.

Det koster 35 kr. om måneden at 
være medlem af klubben. Belø-
bet opkræves automatisk via dit 
medlemskab af DS.

Sådan fungerer klubben



Fagligt fællesskab og indviduel støtte

Din tillidsrepræsentant 
Eva Vibeke Svendsen
træffes på: 
E-mail: evs@x-koebing.dk
Tlf.: 46 46 46 46

Dansk Socialrådgiverforening 
– Region Øst
Algade 43, 2
4000 Roskilde
Tlf.: 33 38 62 22
E-mail: ds-oest@socialrdg.dk
Telefontid man-fre kl. 9 - 14

Som medlem af klubben er du 
en del af et fagligt fællesskab på 
tværs af alle socialrådgivere på 
arbejdspladsen. 

Klubben bliver hørt og taget 
med på råd i faglige og politiske 
beslutninger, der vedrører so-
cialrådgivernes daglige arbejde. 
Det er vores mål at være med 
til at præge den lokale, politiske 
udvikling inden for dit fag.

Vi arbejder på at forbedre løn- 
og ansættelsesvilkår for social-
rådgiverne på din arbejdsplads.
For eksempel er det din lokale 
tillidsrepræsentant, der forhand-
ler din løn - ligesom tillidsre-
præsentanten forhandler løn for 
nyansatte.

Du får også hjælp og støtte ved 
f.eks. sygdom, udbrændthed, 
arbejdsmiljøproblemer, afske-
digelse, lønforhandling, og ved 
andre aspekter af arbejdslivet.

Det er din lokale tillidsrepræsen-
tant, der taler jeres sag og giver 
støtte, råd og vejledning.

Er du korrekt registreret?

Vil du være sikker på at få alle 
relevante tilbud og informationer 
fra DS og klubben, er det vigtigt, 
at du er registeret korrekt i 
medlemssystemet med følgende 
oplysninger:

• Din adresse - også e-mail
• Din arbejdsplads
• Den faggruppe/netværk, som 
du ønsker at være medlem af

Du kan rette dine oplysninger på 
www.socialrdg.dk/medlem



Toldbodgade 19 B
Postboks 69
DK 1003 København K

T  7010 1099
ds@socialrdg.dk
www.socialrdg.dk

Tekst  og layout  D
ansk Socialrådgiverforening

Med ca. 13.800 medlemmer er 
DS en stærk spiller på arbejds-
markedet. DS blev grundlagt i 
1938 og er medlem af hoved-
organisationen FTF. 

Som medlem af Dansk Social-
rådgiverforening og DS-klubben 
på din arbejdsplads får du:

• Et fagligt og socialt fælles-
skab på arbejdspladsen
• Direkte indflydelse på klub-
bens politik og strategi på bl.a. 
løn og personalepolitik
• En tillidsrepræsentant med 
lokalkendskab, som arbejder 
for dig og dine kolleger
• Rådgivning om løn og ansæt-
telse
• Fokus på sagstal og arbejds-
forhold
• En tillidsrepræsentant, som er 
DS’ lokale repræsentant på ar-
bejdspladsen, og du er dermed 
sikret en tæt tilknytning til din 
fagforening
• Fagbladet Socialrådgiveren 
ca. hver 14. dag
• Faglig sparring i netværk/fag-
grupper
• Temadage og konferencer
• Rabat i 4.500 butikker med 
Forbrugsforeningen samt rabat 
på forsikring hos Bauta

Overblik og inspiration
Hvad skriver medierne lige nu 
om det sociale område? 
Hvis du vil være opdateret, så 
tjek ind på www.socialrdg.dk 
og læs de rullende nyheder fra 
medier i hele landet.

Tilmeld dig Dansk Social-
rådgiverforenings Nyhedsbrev 
på www. socialrdg.dk/nyheder. 

Her kan du også tilmelde dig 
DAGNY med presseklip fra den 
sociale verden. Du får resumeer 
fra dagens aviser direkte i din 
indbakke alle hverdage.

10 gode grunde til at være medlem af DS


