
Socialpædagogernes 40.000 medlemmer arbejder dagligt for og med børn, unge og voksne med 
sociale problemer eller funktionsnedsættelser.

Jeg hedder Gitte Hviid Christiansen.
 
Jeg vil gerne stille op til kredsbestyrelsen 
for dermed at give mit besyv med i det fag-
politiske arbejde omkring et af de vigtigste 
områder indenfor vores velfærdsmodel.
Jeg har siddet i den foregående periode, 
hvor jeg, trods udfordringer pga. corona, 
har fundet stor værdi i at deltage i diskus-
sioner, beslutninger og dermed give mit be-
syv med ifht til det ståsted jeg har i det so-
cialpædagogiske område. 

Jo bredere og mere differentieret kredsbestyrelsen er sammensat, både mht. alder, 
erfaring, baggrund, funktioner og geografi, jo bedre kan vi tage beslutninger, som 
rammer og tilgodeser flest mulige i vores kreds. 
 
Jeg har en grunduddannelse som socialpædagog fra Odinsgade i 1992.
 
Har været socialpædagog og leder indenfor både døgn-/ og dagtilbud; mest inden-
for handicap, men også indenfor andre områder.
 
Jeg er pt tilbudsleder på Botilbuddet Aage Holms Vej i Hjørring kommunes handicap 
og psykiatriafdeling. Et stort tilbud i rivende udvikling og med massivt vokseværk. 
 
Jeg har de sidste 6 år siddet i ledersektionen i SL Nordjylland, hvor arbejdet omkring 
at synliggøre den socialpædagogiske ledelse samt kortlægning af ledernes arbejds-
miljø har fyldt en del.
 
Jeg har gennem mit socialpædagogiske virke været en del af flere nordjyske kom-
muner:

 Gl. Brønderslev kommune
 Gl.Løkken/vrå kommune
 Aalborg kommune både før og efter kommunesammenlægningen
 Frederikshavns kommune
 Hjørring kommune

Hvilket har givet en bred erfaring omkring forskellige samarbejdsformer og betyd-
ningen af det fagpolitiske samarbejde tæt på kerneopgaven og os medlemmer. 
Samarbejde på tværs af funktioner er af stor vigtighed for mig, idet det, i min optik, 
er kilden til at lykkes og til at sikre trivsel og det gode arbejdsmiljø for alle.
 
Jeg er meget optaget af udbredelse - og italesættelse af det fagpolitiske arbejde, 
den danske model og den socialpædagogiske kernefaglighed og styrke. Det at sætte 
meget mere fokus på de menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser ved 
nedskæringer og manglende viden/fokus på det sociale område.
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