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

Jeg hedder Pia Helene Ulrik og 
opstiller som kandidat til Soci-
alpædagogerne Nordjyllands 
kredsbestyrelse. 

Jeg har været uddannet pædagog siden 2007.
Valgt som TR i 6 år, hvor af 2 år som FTR.

I 2019 var jeg for første gang valgt som delegeret til kongressen. Selvom kongressen 
blev afholdt elektronisk, blev jeg optaget af den politiske del af fagforeningsarbej-
det. Da vi senere mødes til temakongres, oplevede jeg hvor stærke vi er sammen 
som fagforening. Selvom vi arbejder med forskellige målgrupper, har vi meget fag-
politisk til fælles.  
Jeg er optaget af, og ønsker at arbejde for, en større synlighed af det pædagogiske 
arbejde. Den udfordring vi nogen steder allerede står med, og andre steder har ud-
sigt til, med rekrutterings udfordringer, tror jeg vi delvist kan løfte ved at blive 
bedre til at tale vores fag op. 
Jeg oplever at vi som socialpædagoger er dygtige og kompetente til at løfte vores 
socialpædagogiske opgave. Men vi skal blive bedre til at tydeliggøre og løfte vores 
faglige overvejelser i vores arbejde, sådanne at der også for omverden bliver tyde-
ligt at der er brug for stærk socialpædagogs indsats hos de svageste borger. Det tror 
jeg Socialpædagogerne kan skabe rammerne for. 
Ligeledes skal vi have fokus på en stærk og faglig pædagoguddannelse, hvor special- 
og social pædagogikken får sin plads. Hvor de studerende ikke kun på teoretisk plan 
bliver præsenteret for vores område, men også får praksis erfaring ude på arbejds-
pladserne. 
Til dagligt arbejder jeg som pædagogisk familierådgiver i Aalborg kommune, hvor 
jeg er FTR for PFF ansatte pædagoger. Mit arbejde som TR og FTR har pustet til min 
interesse for det fagpolitiske, hvilket jeg ønsker at gå i dybden med i kredsbestyrel-
sen. Mit område er en lille del af socialpædagogerne, men netop derfor er der vig-
tigt at vi får en stemme i kredsbestyrelsen. Socialpædagogerne rummer som fagfor-
ening mere end pædagoger på døgnoverenskomsten, og det skal vi holde fast i.
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