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Stilling og eventuelle tillidshverv i Socialpædagogerne (faglig baggrund):  

Jeg arbejder som socialpædagog på Skovbjergparken Ikast-Brande Kommune. 

Skovbjergparken er et bo- og aktivitets tilbud for mennesker med autisme. Jeg er valgt som 

TR på Skovbjergparkens bo- og aktivitetsdel.  

Jeg er Fællestillidsrepræsentant for socialpædagogerne i Ikast-Brande Kommune, og udpeget 
af Kreds Midt- og Vestjylland til en LO-plads i Hoved og Sektor Med.  

Jeg er formand for Socialpædagogernes Etiske Udvalg.  

Jeg var kongresdelegeret i 2014, 2016 og 2018.  

Jeg opstiller fordi: 

 

Jeg er optaget af at bidrage til at vores fagforening Socialpædagogerne opfattes som en 

tidsvarende, levende, konstruktiv og løsningsorienteret fagforening både i min kommune og 

landspolitisk. I den proces er det afgørende lokalt at skabe synlighed og en forståelse for, hvor 

vigtigt det arbejde er for socialpædagogers arbejdsvilkår som helhed samt for de 

socialpædagogiske og socialpolitiske  løsninger, der skal findes for de borgere vi arbejder for 

og med. Det prøver jeg så på efter bedste evne   

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

 

Et fokus på manglende opslåede fuldtidsstillinger. Det har konsekvenser for den enkelte 
socialpædagog, samt for kommunerne som arbejdsgivere nu og i fremtiden.  

Fokus på socialpædagogers arbejdsvilkår og arbejdsbelastninger, alt for mange bliver syge 

med baggrund i udbrændthed og stress. ”Faglighed og arbejdsmiljø går hånd i hånd”. 

 

Jeg er stolt af mit fag og er engageret i /optaget af, at være med til at kvalificere fremtidens 

socialpædagoger. Bevare vores specialisering samt mere kvalitet/undervisning i uddannelsen. 

Desuden prøver vi i IBK at få et kommunalt fokus på de vilkår, der bydes de studerende og 

deres vejledere.  

 

Hvis jeg bliver valgt, ønsker jeg at arbejde for: 

 
Vi socialpædagoger skal have rammer for vores arbejde, der er af en sådan karakter, at vi kan 

udøve vores faglighed uden at blive syge. 

 
Desuden er jeg optaget af at lovgivning og vores virkelighed/praksis hænger bedst mulig 

sammen. Vi socialpædagoger arbejder i en del grænseområder fyldt med dilemmaer. Det er 

vigtigt at vi som fagpersoner italesætter, diskuterer og gør opmærksom på de udfordringer vi 
oplever og bringer det i spil i de rette fora.    

 


