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

Jeg hedder Morten Axelgaard Christiansen og er So-
cialpædagog og tillidsrepræsentant 

Genopstiller til Kredsbestyrelsen 

Jeg arbejder i Region Nordjylland og vil forsat gerne 
være Regionens repræsentant i kredsbestyrelsen.

Jeg brænder for socialpædagogisk faglighed, jeg vil 
arbejde for at Socialpædagogerne Nordjylland forsat 
er synlige overfor medlemmer, arbejdsgiver og i 
pressen. Det skal være tydeligt hvad Socialpædago-

gerne Nordjylland står for og hvad vi kan tilbyde, både som fagforening og som Soci-
alpædagoger. Fx at skabe en meningsfuld hverdag, med det enkelte menneske i fo-
kus.

”Vi har gjort så meget
med så lidt

i så lang tid,
at man nu forventer, at vi kan gøre alt

med ingenting”

Til dagligt har jeg min gang på ISHD (Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed) hvor 
jeg arbejder som specialrådgiver. Jeg er tillidsrepræsentant for ca. 15 medlemmer, 
jeg har været lokal Tillidsrepræsentant i 14 år.
Vi er en del af Området for Kommunikation og Specialpædagogik, Specialsektoren, 
Region Nordjylland. Som tillidsrepræsentant er jeg en del af vores lokal LMU hvor vi 
repræsenterer ca. 500 ansatte fra 17 forskellige faggrupper. Samt en del af vores 
Mini-MED i Undervisning og Behandling – CDH (Center for Døvblindhed og Høre-
tab).
Privat, Jeg er 45 år, gift på 15. år med min skønne kæreste, sammen har vi en søn på 
15. Vi er bosat i Lindholm. I fritiden går jeg til fodbold, både som aktiv, på grandold-
boysniveau😉 og som tilskuer, når de lokale drenge trækker i kamptrøjen. Jeg ny-
der at hygge med familien og venner.
Frivillig arbejde har desværre, grundet Corona været sat på pause, men håber at 
fremtiden giver både tid og mulighed for at komme i gang igen. Jeg har arbejdet 
som frivillig i den lokale fodboldklub, samt som medarrangør og frivillig-hjælper til 
”Fester i Jomfru Ane Gade for mennesker med særlige behov”. 
Bestyrelses erfaring: jeg har de sidste 8 år været medlem af bestyrelsen i vores ejer-
forening, de sidste 6 år som kasserer.
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