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Indledning 
 

”LOS skal være kendetegnet ved at være en attraktiv organisation for 

virksomheder, der er aktører på det sociale område. LOS skal fremstå med en stærk 

faglig og professionel profil overfor alle medlemsvirksomheder. LOS skal med en 

slagkraftig politisk profil sikre de bedste vilkår for LOS’ medlemsvirksomheder. 

 

I arbejdet med LOS’ værdier, skal fællesskabsfølelsen blandt alle 

medlemsvirksomheder styrkes. Med vision og strategiske målsætninger skal 

retningen for LOS tegnes i de kommende år”. 

 

Vision 
 
”LOS vil være det samlende interessefællesskab for virksomheder på det 

sociale område”. 

 
Derfor: 

- Skal LOS bistå de private sociale virksomheder med at være førende på det 

specialiserede sociale område. 
- Skal private sociale virksomheder sammen med LOS løbende tilpasses 

samfundets behov, så der fortsat er differentierede løsninger tilpasset det 

enkelte udsatte menneskes behov. 
- Skal LOS arbejde for, at LOS’ medlemsvirksomheder bliver et synligt og 

attraktivt valg, når kommunerne professionelt skal løfte opgaven med 
Danmarks udsatte mennesker.   

- Skal LOS arbejde for, at medlemsvirksomhederne er veldrevne fagligt såvel 
som økonomisk og organisatorisk. 

 

Mission 
 
”LOS arbejder med at styrke medlemsvirksomhedernes vilkår og 
muligheder for at   gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og 

voksne”. 
 
Derfor: 

- Tilbyder LOS juridisk og faglig rådgivning, sparring og vejledning, der støtter 
og kvalificerer den enkelte virksomheds handlekraft. 

- Udvikler LOS uddannelser, kurser og projekter, der styrker 
medlemsvirksomhedernes kompetencer. 

- Skaber LOS netværk mellem medlemsvirksomhederne, der i fællesskab styrker 

den faglige udvikling og forretningsidentitet. 
- Arbejder LOS målrettet med politisk interessevaretagelse både i 

virksomhedsperspektiv og på den socialpolitiske arena. 
- Går LOS forrest ud fra værdierne Professionalisme, Faglighed og Engagement  
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Værdier  Professionalisme   •   Faglighed   •   Engagement 
 
Professionalisme  

I LOS er professionalisme blandt andet:         

 At være opsøgende og inddragende i forhold til udviklingen af den 

pædagogiske og sociale praksis. 

 At turde være dagsordensættende, og aktivt gå i dialog med politikere og 

embedsmænd og herigennem søge indflydelse. 

 At LOS og medlemsvirksomhederne altid bestræber sig på at levere gode 

løsninger, samt være på forkant med udviklingen på det sociale område.  

 At LOS og medlemsvirksomhederne bestræber sig på øge 

gennemsigtigheden i hverdagen, og altid at levere professionelle løsninger. 

 At ledere og ansatte agerer med ordentlighed samt respekt for arbejdet, for 

fællesskabet og for det enkelte mennesket. 

 At LOS og medlemsvirksomhederne er effektive og omstillingsparate i 

samarbejdet med Stat, Regioner og Kommuner. 

 

LOS vil uanset medlemsvirksomhedernes størrelser og forskelligheder understøtte 

deres muligheder for at gøre en forskel, både når det gælder pædagogik, didaktik, 

økonomi, organisering og HR.  

 
Faglighed  

I LOS er faglighed blandt andet: 

 At være toneangivende for nye tanker, teorier og praksisredskaber på 

området. 

 At være på forkant med udviklingen af nye pædagogiske og sociale tilgange 

til området. 

 At levere høj faglighed til gavn for vores medlemsvirksomheder. 

 At udvikle og tilbyde faglighed gennem efter- og videreuddannelse af 

bestyrelser, ledere og ansatte på medlemsvirksomhederne samt sikre 

vidensdeling på tværs af området. 

 At LOS’ rådgivning, uddannelser og kurser tager afsæt i praksis, den nyeste 

viden, højaktuelle emner og relevant lovgivning. 

 At medlemsvirksomhederne leverer fagligt velfunderede løsninger, der kan 

understøtte samfundets indsats på det specialiserede sociale område. 

 

I LOS er det fundamentalt altid at stræbe efter at udbygge en høj faglig 

bevidsthed. Det er omdrejningspunktet for vores arbejde, og i vores bestræbelser 

på hele tiden at blive bedre til det, vi gør. Kun ved at insistere på høj faglighed 

kan vi udvikle organisationen og understøtte, at medlemsvirksomhederne forsat 

gør en positiv forskel for udsatte mennesker i samfundet. 
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Engagement  

I LOS er engagement blandt andet: 

 At påvirke den politiske dagsorden til områdets bedste. 

 At bevare mangfoldigheden blandt private sociale virksomheder, så de til 

enhver hver tid kan tilbyde de bedst specialiserede løsninger til samfundets 

sårbare.  

 At kende medlemsvirksomhedernes vilkår og virkelighed samt skabe bro 

imellem dem og omverdenen. 

 At understøtte en samfundsøkonomisk bæredygtig udvikling for det 

specialiserede sociale område. 

 At understøtte tilvejebringelsen af nye tilbudstyper og målgrupper med afsæt 

i medlemmernes interesser og behov. 

 At understøtte og derved bidrage til en sikring af medlemsvirksomhederne 

hviler på stærke faglige og pædagogiske fundamenter. 

 At vedligeholde og udvikle de sociale og faglige fællesskaber blandt 

medlemsvirksomhederne. 

 At skabe gensidig forståelse blandt medlemsvirksomhederne i samspil med 

vores samarbejdsrelationer. 

 

LOS’ medlemsvirksomheder har forskellige størrelser, udgangspunkter, behov og 

oplevelser af virkeligheden. Det skal afspejles i LOS’ beslutninger og 

kommunikation.  

 
Som organisation nærer vi et dybt engagement for de sårbare mennesker som 

LOS’ medlemsvirksomheder arbejder for. Engagement hos medlemmerne og deres 

medarbejdere er forudsætningen for, at de kan gøre en positiv forskel for udsatte 

børn, unge og voksne. LOS vil synliggøre engagementet gennem den daglige 

interessevaretagelse og de medlemsnære ydelser. 

 

Strategiske tiltag 
 

 
Politik 

 

 
Medlemskab 

  
 Kommunikation 

 

Skoleområdet 
 

Netværk og 

medlemsservice 

 

Presseberedskab 

 
Udbud 

Rådgivning, 
uddannelse og 

udviklingsprojekter 

 
Intern synlighed 

 

Tilsyn 
 

  

Ekstern markedsføring 

 
Eksterne relationer 

 

 

 
 

 


