
Socialpædagogernes 39.000 medlemmer arbejder dagligt for og med børn, unge og voksne med soci-
ale problemer eller funktionsnedsættelser.

Mit navn er Cecilie Thomsen.

Opstiller til Hovedbestyrelsen.
Genopstiller til Kredsbestyrelsen. 

Jeg er 25 år og arbejder på Viften Vodskov, som 
hører ind under Fagcenter For Autisme og 
ADHD. 
Derudover er jeg nordjysk repræsentant i Social-
pædagogernes faglige selskab om ‘Mennesker 
med fysisk og psykisk funktionsnedsættelser i 
boenheder’ og kontaktperson til PLS’ afdelinger i 
Nordjylland. 

De sidste 4 år har jeg siddet i kredsbestyrelsen (først 2 år som PLS repræsentant og herefter 
2 år, som menig medlem) og nu kunne jeg godt tænke mig, at prøve kræfter med Hovedbe-
styrelsen. 

Jeg stiller op til Hovedbestyrelsen, fordi jeg gerne vil være med til at præge hvilken vej Soci-
alpædagogerne skal gå.

Mine fokus områder er:
- Uddannelse
Vi skal have sikret en bedre uddannelse, hvor socialpædagogisk faglighed er i højsæde og 
hvor der skal være et større fokus på dannelse i form af kritisk tænkning og refleksion over 
egen praksis. 
Jeg ønsker, at socialpædagoger fra praksis, bliver brugt meget mere i undervisningen af de 
pædagogstuderende, så de får en større forståelse og kendskab til den socialpædagogiske 
virkelighed. 
- Arbejdsmiljø
Vi ved, at arbejdsmiljøet er presset på rigtig mange socialpædagogiske arbejdspladser, så 
det er vigtigt, at vi får kigget på hvordan, vi kan være med til at løse dette hurtigst muligt. 
- Medlemsinddragelse
Det skal være tydeligere, at vi er medlemmernes organisation og vi skal være bedre til, at 
bruge medlemmernes viden og faglighed. 
- Fastholdelse og rekruttering (særligt på handicapområdet)
Det er et stort problem, særligt på handicapområdet, at rekruttere og fastholde medarbej-
dere. Det skal have høj prioritet, da det er vigtigt, at vi får talt om og kigget på, hvad vi kan 
gøre ved dette stigende problem.  

Ydermere mener jeg, det er vigtigt, at få engageret flere unge i det fagpolitiske arbejde. Vi 
skal have fundet en måde, hvorpå vi kan give de unge et rum og et talerør ind i Socialpæda-
gogerne.
For at Socialpædagogerne skal være en fagforening, man har lyst til at melde sig ind i - og 
blive i - skal vi turde, at udvikle, forandre og være nytænkende.

Jeg håber, at generalforsamlingen har mod på at vælge en ung, men engageret og topmoti-
veret socialpædagog, til at varetage en plads i Hovedbestyrelsen.
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