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Jeg genopstiller til posten, som faglig sekretær – jeg er optaget af 
synliggørelsen af faget og de rammer og vilkår det udøves under – rammer 
og vilkår er meget vigtige for at kunne levere højt socialpædagogiske 
faglighed – faglighed og arbejdsmiljø er hinandens 
forudsætning, kernebegreb, som jeg finder vigtigt at dagsordensætter alle 
de steder hvor beslutningerne tages!  

Min kerneværdi i arbejdet, som faglig sekretær er bidrage til at skabe gode 
løn og ansættelsesvilkår – det gøres ved, at vi ER medlemmernes 
organisation, at vi lytter, handler og involvere medlemmer for derigennem 
får vi skabt sammenhæng og kvalitet i vores indsatser således vi får sat 
dagsordenen sammen. 

Sammenhæng mellem Socialpædagogiske arbejdspladser, de tillidsvalgte og kredskontoret er og skal være 
vores styrke – samarbejdet med FTR, TR og AMR er fantastisk vigtig i mit arbejde, med dem bindes arbejdet 
tæt sammen, vi skaber ofte gode og nærværende løsninger, som er tæt på medlemmerne og deres hverdag 
– derfor er dette samarbejde omdrejningspunktet i mit hverv som fagligsekretær! 

I mit daglige arbejde har jeg særlig fokus på Social – og sygdomsager, 
familieplejeområdet, arbejdsmarkedspolitik, arbejdsmiljø herunder AMR’erne og uddannelses, 
og dimittendindsatsen, som er mine politiske hovedområder – alle vigtige områder, som fletter sig ind i det 
socialpædagogiske felt med forandringer og ændrede vilkår afhængig af Christiansborgs reformer på f.eks. 
børneområdet, som har stor betydning for både børn og familieplejer, og nu senest en ny reform som 
kommer til at ændre dele af arbejdsmarkedet for ældre og dimittender pga. arbejdsmanglen.  

Afslutningsvis vil jeg gerne præcisere, at jeg med mit arbejde på Kredsen hver dag vil kæmpe for at få skabt 
sammenhæng mellem arbejdspladserne og jer, som arbejder på det store og brede område, som 
socialpædagoger dækker for derigennem, bliver vi en stærk og styrket faggruppe og organisation, som 
bliver fremtidssikret og velfungerende.  
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