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Stilling og eventuelle tillidshverv i Socialpædagogerne (faglig baggrund):  

Jeg har siden 2006 arbejdet på et Aktivitetstilbud for voksne udviklingshæmmede i Silkeborg 

kommune, hvor jeg i ca. 7 år har været TR. 

Januar 2019 blev jeg valgt som FTR i Silkeborg kommune. 

Jeg er udpeget til at sidde som medarbejderrepræsentant i Lokalt MED, Område MED og Hoved 

MED. 

 

 

Jeg opstiller fordi:  

At der indenfor det socialpolitiske område i kommunerne sker rigtigt meget. I mange af 

kommunerne er det socialpædagogiske område underfinansieret hvilket gør, at 

socialudvalgene fra start af et budgetår er pressede. Det gør, at kommunerne opfinder nye 

sparemåder hele tiden.   

Derfor synes jeg, at det er vigtigt, at der kommer et stort fokus på det socialpolitiske område, 

så politikerne kan få øjnene op for, hvor vigtigt det er, at vores område bliver prioriteret.  

Med dette som udgangspunkt, synes jeg, at det er vigtigt, at kredsen bliver så bredt 

repræsenteret som muligt. Og efter at have arbejdet i Silkeborg kommune i mange år, har jeg 

et stort kendskab til denne kommune og denne del af kredsen. 

 

 

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

 

o At vi som socialpædagoger holder fast i vores berettigelse til at være inden for 

handicapområdet. 

 

o At det socialpolitiske område kommer på dagsorden og bliver prioriteret i 

kommunerne. 

 

o At MED udvalgene indenfor de enkelte kommuner fungerer optimalt. 

 

 

Hvis jeg bliver valgt, ønsker jeg at arbejde for: 

 

At politikerne i kommunerne får en øget opmærksomhed på det socialpolitiske område, da det 

er meget problematisk, at der bliver ved med at komme besparelser i de udsattes levevilkår. 

Derudover ønsker jeg at arbejde for, at vi som socialpædagoger bliver belønnet for det kæmpe 

stykke arbejde, vi gør indenfor det socialpædagogiske felt. 

Dette skal vi belønnes for med gode arbejdsforhold, som bl.a. et godt arbejdsmiljø samt en 

ordentlig løn. 

  

billede her 


