
A-kasseberetning for Socialpædagogernes a-kasse – Bornholm 2021/2022  
 

A-kassen hovedformål er at hjælpe ledige i arbejde og sørge for at ledige tilmeldte medlemmer får de dagpenge, 

som de er berettiget til og til rette tid. Der er gode jobmuligheder for socialpædagoger på Bornholm.  

I perioden har antallet af ledige ligget mellem 11 og 2 medlemmer. Der er pr. 1. september 2022,  2 ledige. 

A-kasseforsøget 
Socialpædagogernes a-kasse er med i a-kasseforsøget, som er et forsøg i 4 år med start fra 1.1.20, hvor a-

kasserne har ansvaret for kontaktforløbet med de ledige i de første 3 måneder. Konkret betyder det, at de 

ledige ikke skal møde frem i jobcentrene før 4. ledighedsmåned (undtagen frikommuner). Vi har i de første 3 

måneder 3 samtaler med de ledige.  

Vi er en af 3 a-kasser, som er med i hele landet.  

Der er lavet politisk aftale om at gøre A-kasseforsøget permanent fra  1.1.24. Der er en del usikkerhed om 

udmøntningen af denne aftale, da vi ikke ved, om det kan nå at blive vedtaget inden et Folketingsvalg. Det er 

derfor fortsat et fokusområde, at levere gode resultater i forsøget, så intet kan skabe tvivl om hvorvidt det er en 

god ide at give a-kasserne større ansvar. 

For at vi fortsat kan skabe succes, er det nødvendigt at vi ”spiller” sammen med vores arbejdsmarked. Her er en 

af hovedgrundstenen jobformidling. 

Jobformidling 
Vi har en jobformidling, som vi fortsat arbejder på, at arbejdspladserne får et større kendskab til. Da vi har 

kontakten med de ledige i de første 3 måneder samt kontakt til medlemmer i job, har vi mulighed for at gøre 

flere opmærksomme på ledige stillinger. På Bornholm har der været et godt samarbejde omkring jobåbninger 

og vi har formidlet flere medlemmer til disse og flere har medført fastansættelser. 

A-kassens jobkonsulent er også behjælpelige med sparring på stillingsopslag. 

Tilbud til medlemmer i job og i opsigelse 
Foruden samtaleforløbet i a-kassen i stedet for jobcentret, har a-kassen også iværksat flere andre initiativer. Vi 

tilbyder samtaler til medlemmer, som er i opsigelse samt til medlemmer, som ønsker sparring på job- og 

karriereforløb. Medlemmer i opsigelse kan få individuelle telefonsamtaler samt deltage i temamøde for 

medlemmer i opsigelse. 

Individuelle samtaler og rådgivning om jobsøgning for medlemmer, som er i 

arbejde 
De faglige konsulenter i kredsene giver tilbud til medlemmer i opsigelse, at de kan kontakte a-kassen med 

henblik på en samtale eller deltagelse i temamøder i opsigelsesperioden (som beskrevet oven for). Nogle 

medlemmer gør brug af disse muligheder og vores oplevelse er, at det gør, at flere ikke når at blive ledige, men 

kommer i arbejde inden de har afsluttet deres ansættelsesforhold. Alle medlemmer af Socialpædagogerne har 

mulighed for at booke en job- og karrieresamtale. 

Møder med a-kassen 
Ved ledighed er a-kassen det første fysiske sted, som de ledige kommer. Vi holder møder med de ledige og ud 

over information om ret og pligter i ledigheden, har vi også stort fokus på det socialpædagogiske arbejdsmarked 

samt jobsøgningen. Vi ser på konkrete jobannoncer i området og formidler viden om konkrete arbejdspladser,  

der mangler ansatte eller vikarer 



Vi gennemfører lovpligtige samtaler om rådighed og deltager i samtaler med medlemmerne med jobcentrene, 

hvor vi bidrager med vores viden som perspektiv til sammen med jobcentret at bringe de ledige tættere på 

arbejdsmarkedet og i job. 

A-kassen tilbyder, at ledige medlemmer og medlemmer af Socialpædagogerne kan tilmelde sig forskellige 

temamøder. Eksempelvis kan nævnes Inspiration til jobsøgning (jobsøgningsværksted), Bliv skarp på din 

faglighed, den gode jobsamtale, at arbejde inden for psykiatrien etc. Vores temamøder er åbne for alle 

medlemmer i Socialpædagogerne. Som følge af Corona har vi lært at bruge Teams til at holde møder og 

samtaler, hvorfor flere temamøder blev tilbudt som møder på Teams. 

De nyuddannede 
Vi deltager i møder for de kommende nyuddannede på Campus Bornholm sammen med Socialpædagogerne og 

BUPL. Efterfølgende har vi møde på kredskontoret for de nyuddannede der endnu ikke har fast arbejde. Her 

formidles blandt andet information om arbejdspladser der mangler ansatte eller vikarer. 

Karriererådgivning 
Socialpædagogerne har en landsdækkende karriererådgivning, som tilbyder telefonisk rådgivning til alle 

Socialpædagogernes medlemmer – især medlemmer i arbejde gør brug af ordningen. Karriererådgivningen har 

telefonåbent hver mandag fra kl. 14-17. Det er også muligt at bestille telefonsamtaler på andre tidspunkter. 

Hvor finder vi jobkonsulenterne 
På Bornholm er det jobkonsulent Elisabeth Als der har kontakten med de ledige. En gang om måneden er 

jobkonsulenten fysisk til stede på kredskontoret i Rønne. Jobkonsulenten holder samtaler med de ledige og 

deltager i Fællessamtaler på Jobcenteret. 

Jobkonsulenterne har et tæt samarbejde med de faglige i kredsen. Vi deler viden om arbejdsmarkedet, hvad 

sker der, er der nye jobarenaer mv. Kredsene deltager desuden i a-kassens møder for nyledige dimittender. 

Antal ledige 
Ledige pr. 01.09.2022 

Bornholm 2 

I januar/februar 2022 dimitterede 12 nyuddannede socialpædagoger. De er alle i arbejde nu. 

Fremtiden 
Vi forudser fortsat gode jobmuligheder for socialpædagoger på Bornholm. 

Vi skal fortsætte det tætte samarbejde med kredsen. Det handler om viden om arbejdspladserne, rekruttering 

og jobformidling, samt om et godt  match med kommende nyuddannede eller ledige. 

 

På a-kassens vegne 

Elisabeth Als 

Jobkonsulent 


