
Navn: Lene Andersen 

  Adresse: Edith Rodes Vej 6, Ikast 

  Arbejdsplads: Fortuna, Bo- og dagtilbud 

Jeg opstiller til: Kredsbestyrelsen, kongresdelegationen og 
Hovedbestyrelsen 

Stilling og eventuelle tillidshverv i Socialpædagogerne (faglig baggrund): 

Jeg arbejder som Socialpædagog på Fortuna, Bo- og dagtilbud, hvor der pt. bor 4 unge 

mennesker, primært med diagnoser indenfor autismespektret, og i særdeleshed med behov for 

en struktureret og genkendelig hverdag.  

Jeg er valgt som tillidsrepræsentant for medarbejderne på Mosaikken, Thrigesvej, Fortuna og 

Nørrevænget, der er medlemmer af Socialpædagogernes Landsforbund.  

Jeg er Fællestillidsrepræsentant for Socialpædagogerne i Herning kommune, og jeg er udpeget 

af Socialpædagogerne Kreds Midt- og Vestjylland til en LO plads på medarbejdersiden i de tre 

overliggende MED i Herning kommune.  

I de seneste ca. 1 ½ år har jeg, som 1. suppleant til Hovedbestyrelsen, deltaget i de fleste 

Hovedbestyrelsesmøder. 

Jeg opstiller fordi: 

Der sker mange forandringer rundt i kommunerne. Jeg har et særligt kendskab til Herning 

Kommune og efterhånden mange berøringsflader både i- og udenfor kommunen. Derfor mener 

jeg, at jeg kan bidrage konstruktivt til Socialpædagogernes arbejde for medlemmerne både på 

kredsniveau og Hovedbestyrelsesniveau ved at bringe viden ind til drøftelse fra hhv. 

arbejdspladsniveau og kommunalt niveau. 

 

3 områder indenfor det fagpolitiske felt jeg som kandidat er særlig optaget af: 

 

o Deltidsstillinger og betydningen af dette, både for den enkelte og for arbejdspladserne 

o Det tværfaglige samarbejde på arbejdspladserne og på tværs af områder. Fx Børn & 

Unge, Sundhed og ældre og Beskæftigelse. 

o En højnelse af kendskabet til den Socialpædagogiske faglighed. Hvad er det særlige, vi 

som socialpædagoger kan, og hvordan får vi det italesat, så det giver mening og 

ordentlige arbejdsvilkår og lønforhold, hvis vi ønsker at bringe vore kompetencer i 

anvendelse i andre arenaer, end de almindeligt kendte. Eksempelvis skoleområdet, 

hvor de unge oftere og oftere ses værge sig ved at komme i skolen. 

 
Hvis jeg bliver valgt, ønsker jeg at arbejde for: 

 

Der er så meget, der bør have- og også har Socialpædagogernes bevågenhed. Jeg føler mig 

som en del af dette, og jeg synes, det er spændende at forsøge at være medvirkende til at 

præge udviklingen/fremtiden i en så positiv retning som overhovedet muligt. 

Jeg ønsker at arbejde for at være med til at sikre gode arbejdsvilkår/ lønforhold for 

socialpædagoger, der har et ønske om at arbejde indenfor andre områder end lige handicap og 

psykiatri, fx sundhed og ældre området, hvor det tilsyneladende bliver mere og mere naturligt, 

at borgere fra handicap- og psykiatri flyttes til. Jeg vil i det hele taget arbejde for, at 

Socialpædagogernes fagforbund fortsat forholder sig til- og deltager i debatten ift. de  

omlægninger/strukturændringer, der sker i kommunerne, så det, om ikke andet, sker med et 

tydeligt socialpædagogisk ”fingeraftryk”. 
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