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

 Mit navn er Mona Lund Jensen og jeg er bosat på 
Mors.

 Jeg er en god kollega som går glad på arbejde og 
bidrager til et godt arbejdsmiljø.

 Jeg arbejder indenfor Socialpsykiatrien i Morsø 
kommune og har 25 års erfaring som Socialpæda-
gog.

 Jeg blev valgt som lokal-tillidsrepræsentant i 2006 
og fællestillidsrepræsentant i 2010 og er næstfor-
mand i alle 3 MED-niveauer i Morsø Kommune.

Opstiller til kredsbestyrelsen og/eller kongresdelegerede

Jeg er uddannet Pædagog i 1996 og har været ansat i Morsø kommune lige siden. Først blev jeg 
ansat i et bofællesskab for udviklingshæmmede borgere og i dag er jeg ansat i et bofællesskab in-
denfor psykiatrien, hvor jeg også støtte borgere i eget hjem (§-85). Jeg har en bred vifte af erfaring 
indenfor det socialpædagogiske felt, hvor jeg bl.a. også har fået kendskab til personer med misbrug, 
personer som er senhjerneskade og borger som er tilknyttet kriminalforsorgen.

Jeg ønsker at stille op til kredsbestyrelsen, da jeg mener det er vigtigt med en bred sammensætning 
af medlemmer fra de Nordjyske kommuner. 

Jeg opstiller til kredsbestyrelsen og kongresdelegeret da min interesse og lyst til det organisatorisk 
arbejde er blevet større med min store pædagogiske erfaring og de tillidsposter jeg igennem årene 
har fået. Jeg har et stort netværk af gode kollegaer, TR ’er og FTR’ er i og udenfor Mors som jeg bl.a. 
erfaringsudveksler med.

Jeg vil have fokus på faget og arbejdsmiljøet og det vil jeg aktiv arbejde for i kredsbestyrelsen og 
som delegeret.

Desuden vil jeg arbejde for, at de unge vil finde pædagoguddannelse attraktiv, så vi i fremtiden kan 
får uddannet pædagoger nok til faget.

Jeg blev valgt som kongresdelegeret til generalforsamling i 2019 og deltog i min første kongres on-
line under Corona som var en stor udfordring. Fornyelig mødes vi til temakongres hvor vi igen kunne 
mødes fysisk hvor der blev ideudviklet, tænkt mange tanker og erfaringsudvekslet mm.
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