
Opstiller til Dansk Socialrådgiverforening, Regionsbestyrelse, Region Nord. 

 

Lillian Steenberg Hansen 

 

 

 

Opstillingsgrundlag 

 

Jeg hedder Lillian Steenberg Hansen og genopstiller til Region Nords Bestyrelse. 

 

Jeg er uddannet socialrådgiver fra Aalborg Universitet i 1999. 

Til dagligt er jeg faglig koordinator i Jobcenter Integration, Aalborg Kommune. 

Jeg har arbejdet indenfor integrationsområdet i lidt over 16 år, med en lille afstikker til 

familiegruppearbejdet. 

Jeg har tidligere også været TR og næstformand i Aalborg Klubben, det er dog mange år siden. 

I 2014  blev jeg uddannet supervisor fra Albatros. 

 

Jeg har siddet i Region Nords bestyrelse i snart mange år, og føler at jeg stadig har noget at 

bidrage med, og nogle af de fokuspunkter jeg gerne vil have øje på i den kommende 

bestyrelsesperiode er: 

- Arbejdsvilkår i en travl hverdag og på et politisk presset område (eks. 

flygtningeområdet) 

- DS’s anbefalede sagstal og hvordan vi som bestyrelse kan være med til at få dem 

implementeret på arbejdspladserne i Region Nord 

- Fokus på TR dækning på alle arbejdspladser i Region Nord, samt gode forhold  for de 

TR’er der er. 

 

 
 Venlig hilsen 
 

Lillian Steenberg Hansen 
Faglig koordinator 
Jobcenter Aalborg 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Opstiller til Dansk Socialrådgiverforening, Regionsbestyrelse, Region Nord. 

 

Jeppe Hvas Andersen 

 

 

 

Opstillingsgrundlag 

 

Opstilling til Regionsbestyrelsen, Region Nord  

 

Mit navn er Jeppe Hvas Andersen, og jeg genopstiller som regionsbestyrelsesmedlem i Region 

Nord. 

 

Til dagligt arbejder jeg på Ungecenter Brønderslev, hvor jeg også er nyvalgt TR. 

 

Jeg har siddet i regionsbestyrelsen siden 2014, og genopstiller for få muligheden for at viderefø-

re det arbejde som vi i regionen har påbegyndt. 

For mig er regionens vigtigste opgave at levere spændende arrangementer som kan inspirere 

og tiltrække medlemmerne udenfor den normale arbejdstid. 

 

Jeg vil arbejde for en bred vifte af arrangementer, og at regionsbestyrelsen i højere grad invol-

verer klubberne på arbejdspladserne i de arrangementer som planlægges. 

Det kunne eksempelvis være ved at afholde arrangementerne på klubbernes arbejdspladser, 

eller lade klubberne vælge oplægsholderne og være værter for arrangementerne. 

Det kunne også være blandt de studerende på socialrådgiveruddannelserne, at der kom med-

indflydelse på arrangementerne - og dermed også mere ejerskab i dem.  

 

Jeg ønsker nemlig også, at Region Nord igen får studerende ind i bestyrelsen, så vi sikrer føde-

kæden og fastholder en kultur hvor det er naturligt at melde sig ind i Dansk Socialrådgiverfor-

ening, allerede under uddannelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 
 

Jeppe Hvas Andersen 

Socialrådgiver 

Brønderslev Kommune 
  



Opstiller til Dansk Socialrådgiverforening, Regionsbestyrelse, Region Nord samt REP. 

 

Lena Skovgaard 

 

Opstillingsgrundlag 

Hvem er jeg? 

Jeg hedder Lena Skovgaard, er 39 år gammel og har en datter på 6 år. Jeg er bosiddende i 

Herning og arbejder i Holstebro.  

 

Jeg er uddannet socialrådgiver fra Aalborg Universitet i 2002. I mit arbejdsliv har jeg arbejdet i 

Voksenpsykiatrien i Holstebro Kommune siden 2003. Jeg er uddannet praktikvejleder i 2007 og 

har haft flere studerende under ”mine vinger”. Derudover har jeg ageret tillidsrepræsentant for 

15 socialrådgivere siden 2007 og er med i klubbestyrelsen for socialrådgivere i Holstebro Kom-

mune.  

 

Jeg har været regionsbestyrelsesmedlem i 4 år (2 perioder). I den forbindelse har jeg siddet 1 

år i Uddannelsesudvalget, som repræsentant for Dansk Socialrådgiverforening. Jeg ønsker at 

fortsætte mit virke som regionsbestyrelsesmedlem.  

 

Hvorfor stiller jeg op? 

Jeg genopstiller til Regionsbestyrelsen i Nord, da jeg føler, at jeg fortsat har noget at bidrage 

med Regionsbestyrelsen. Jeg har indtil nu gået til opgaven med krum hals og byder ind med et 

stort engagement og erfaring fra praksis. 

Jeg har gennem årene opnået en del erfaring i det fagpolitiske arbejde på flere niveauer. Jeg 

har viden om arbejdsvilkår, og forbedring heraf, samt kompetenceudvikling for de enkelte soci-

alrådgivere. 

 

Hvad vil jeg arbejde for? 

Der har i de seneste år været stor fokus på børneområdet fra Dansk Socialrådgiverforening. 

Den massive fokus på børneområdet har tilført området flere penge, og der har været behov for 

denne skærpet indsats. Desværre betyder det, at der i kommunerne må spares et andet sted og 

hvert år ser jeg, at der skal spares på Voksenområdet - psykiatri, handicap samt indenfor social 

udsatte. Det er en bekymrende udvikling. Ved min deltagelse kan i forvente, at jeg fortsat vil 

bidrage med min viden fra praksis, så vi i fællesskab kan løfte de udfordringer vi, som samfund, 

står overfor i fremtiden. Jeg mener, at der skal gøres opmærksom på den enorme indsats i det 

daglige, som socialrådgivere og øvrige personaler, der er i berøring med borgerne, gør for at 

styrke ”det levede liv”, deres trivsel og fremme borgernes vilkår og mulig udvikling.  

 

Som praktikvejleder har jeg påtaget mig en opgave i at klæde de studerende på til at blive fag-

ligt dygtige socialrådgivere. Jeg vil fortsat arbejde på, at Dansk Socialrådgiverforening har et 

fremmende samarbejde med skolerne, så vi får socialrådgivere, som er velfunderende, reflekte-

rende og bidrager til at højne den socialfaglige indsats. Ydermere vil jeg, på baggrund af erfa-

ring, arbejde videre for, at de studerende opnår en socialrådgiveridentitet og brander for faget. 

 

Jeg vil arbejde på, at der fortsat bliver arrangeret gode faglige medlemsarrangementer i Region 

Nord, så vi fremtiden bidrager til det socialfaglige fællesskab med mulighed for drøftelse af kon-

krete emner, udfordringer og udvikling.  

 

Jeg håber ovenstående kan bidrage til, at jeg kan fortsætte mit arbejde i Regionsbestyrelsen. 

 

Jeg ønsker ligeledes at deltage på Repræsentantskabsmødet 2016 (REP16), så jeg kan være 

med til at drøfte og beslutte den overordnede politik og de overordnede retningslinjer for Dansk 

Socialrådgiverforeningens arbejde. 

 

Med venlig hilsen 

Lena Skovgaard 

Socialrådgiver 

Holstebro Kommune 



 

Opstiller til Dansk Socialrådgiverforening, Regionsbestyrelse, Region Nord samt REP 

 

Sisi Ploug Pedersen 

 

 

 

Opstillingsgrundlag 

 

Jeg har været med i 2 perioder nu og ønsker at genopstille, endvidere er jeg for nyligt blevet 

valgt til næstformand i region Nord. 

 

Jeg ønsker at genopstille fordi jeg synes de Regionale bestyrelser er en vigtig medspiller  - og til 

tider modspiller til Hovedbestyrelsen. Det er os der har den lokale og regionale kontakt til kolle-

gaer og kan bringe de mere overordnede temaer videre.  

 

Jeg synes bestyrelsesarbejdet både er fagligt spændende, lærende og personligt udviklende, 

dette uanset om vi drøfter økonomi eller planlægger faglige arrangementer.   

 

Jeg arbejder på børneområdet og har mit primære fokus der. Især er jeg optaget af ”Den sven-

ske model”, jeg har arbejdet i ”Sverigesprojektet” i Herning og arbejder nu som fagkoordinator i 

Skive kommune i et lignende projekt.   

 

Jeg har af flere omgange deltaget i arbejdsgrupper i DS, hvor det har omhandlet børneområdet, 

vidensdeling og senest netværksgruppe, hvor vi har dannet en regional netværksgruppe med 4 

kommuner der arbejder med ”Den svenske model”. 

  

I bestyrelsesarbejdet vil jeg fortsat kunne bidrage med stort engagement, min faglighed og min 

interesse for at styrke børneområdet. Særligt ønsker jeg fokus på sagstyngde og ikke blot sags-

tal.  

  

Jeg ønsker ligeledes at stille op til REP 16, hvor jeg har deltaget de sidste 2 gange. 

 

 

Med venlig hilsen 
 

Sisi Ploug Pedersen 

Socialrådgiver 

Skive Kommune 

 
  



 

 

Opstilling til regionsbestyrelsen i Region Nord og repræsentantskabet.  

Lars Kiilerich Mejdal, 39 år og bosat I Aarhus. Uddannet socialrådgiver i 2013. Gift med 

Marlene og sammen har vi, Klara på 10 år og Hedvig på 6 år. 

Min erfaring som socialrådgiver, kan opdeles i to sider. På den ene side, en teoretisk og 

metodisk viden, fra socialrådgiveruddannelsen. På den anden side, en praksiserfaring 

ved at være en del af systemet. Hvor jeg har oplevet og set tingene ud fra en 

socialrådgivers og en ydelsesmodtagers perspektiv. Det har været en lærerig erfaring, og 

noget jeg ikke havde regnet med, da jeg påbegyndte studiet til socialrådgiver. Lidt 

humoristisk kan man sige, at jeg ”arbejder” for Aarhus Kommune. Min historie er lidt 

lang, men du er velkommen til at spørge ind dertil og til min opstilling. Pt. er jeg på et 

jobafklaringsforløb og på vej ud i praktik her i efteråret. Det håber, og ønsker jeg, kan 

være med til at jeg kommer i gang igen og videre i livet. Én af de veje, kunne være at arbejde for jer i bestyrelsen for 

Region Nord.  

Årsagen til at jeg opstiller til bestyrelsen i Region Nord, er et ønske om at tage en aktiv del i DS og 

socialrådgiverfagets fremadrettede udvikling og udfordringer. I gennem bestyrelsesarbejdet, håber jeg at få en 

større indsigt i vores felt og arbejdsområder, om det er indenfor det offentlige eller private. Den viden og erfaring jeg 

har, ønsker jeg at benytte til gavn for os medlemmer og DS generelt.  

Mit overordnede mål er, at vi som socialrådgivere kan udføre vores arbejde, på en måde, hvor vi har tid og overskud 

til den enkelte borger, tid og overskud til at udføre vores arbejde og tid og overskud til at holde fri. Det skal være 

sådan, at hver enkelt af os kan se sig selv i spejlet og stå inde for det arbejde vi udfører. Når vi, vores fag og de 

mennesker vi arbejder med i det daglige, er under pres, skal DS, TRerne og vi; medlemmerne, i fællesskab arbejde 

for, at vi alle kommer til at stå stærkere fremover.  

Jo flere medlemmer, jo stærkere står vi og samtidigt får DS flere muligheder i at repræsentere os, udad og indad til, 

med medlemsaktiviteter mm. Ansættelsen af organisationskonsulenter, for at skaffe flere medlemmer, lyder som en 

god tilgang. Et er at hverve nye medlemmer, noget andet er at fastholde, nye såvel som nuværende medlemmer. 

Her tænker jeg at DS, organisationskonsulenterne og TRerne, sammen med bestyrelserne i regionerne og på 

landsplan, i samarbejde med og idéer fra jer; medlemmerne, kan forme og styrke DS.  

Hvis DS og vi, skal stå stærkere, er samarbejdet med andre vigtigt, om det er indenfor det offentlige, frivillige og 

private organisationer eller andre faglige organisationer. Jeg kunne godt se fordelene i at finde fælles mål og 

erfaringsudveksle med andre faggrupper i og udenfor socialrådgiverfaget, som vi møder i vores arbejde og 

samarbejder med i det daglige. Mange af de faggrupper har, ligesom os, været under pres fra forskellige regeringer, 

partier og medier mm. Hvor vi, og andre, har oplevet omstruktureringer, nedskæringer og hån mm. af vores fag og 

profession. Jeg ønsker kvalitet frem for kvantitet, muligheder frem for begrænsninger og empati frem for krav. 

Jeg kunne også tænke mig at tage del, og deltage aktivt i den videre udvikling af DS og 2022 projektet og derfor 

ønsker jeg også at opstille til Repræsentantskabet. 

Med fagpolitiske hilsner 

Lars Kiilerich Mejdal 

Mail: lkmejdal@gmail.com 



Opstiller til Dansk Socialrådgiverforening, Repræsentantskab, REP. 

 

Sisse Dam 

 

 

 

Opstillingsgrundlag 

 

Mit navn er Sisse Dam, jeg er 43 år, er uddannet socialrådgiver i 1998 fra DSH i Århus og ansat 

ved Jobcenter Silkeborg, hvor jeg arbejder som Socialrådgiver/beskæftigelseskonsulent på 

fleksjobområdet. 
 

Efter deltagelse i REP 14 fik jeg blod på tanden ift fagforeningsarbejde og har været TR supple-

ant siden aug.2015. 
 

Jeg vil gerne deltage i REP 16, da det under REP 14 blev tydeligt for mig, at man også som helt 

almindelig medlem af DS kan være med til at skabe og få indflydelse på, den overordnede poli-

tik og retningslinjer for DS.  
 

Med venlig hilsen 

 

Sisse Dam 

Socialrådgiver 

Århus Kommune 

  



Opstiller til Dansk Socialrådgiverforening, Repræsentantskab, REP. 

 

Esben Hofmeister 

 

 

 

Opstillingsgrundlag 

 

Min hovedinteresse ligger i det beskæftigelsesrettede arbejde, særligt i forhold til borgere med 

komplekse sociale, såvel som helbredsmæssige, problemer. 

 

Med baggrund i denne interesse har jeg været mødeleder i Rehabiliteringsteamet i Skanderborg 

Kommune de seneste 3 år, ligesom jeg med mellemrum optræder som gæstelærer ved 

socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, indenfor beskæftigelse og rehabilitering. 

 

I dag arbejder jeg som koordinerende sagsbehandler i Ressourceforløbsenheden i Aarhus 

Kommune, med en målgruppe bestående af borgere i ressourceforløb, over 30 år gamle. 

 

Jeg har tidligere arbejdet indenfor integrationsområdet, samt som kontaktperson en årrække, 

under Socialforvaltningen i Aarhus Kommune, for børn med en integrationsrelateret baggrund. 

 

Med venlig hilsen 

 

Esben Hofmeister 

Koordinerende sagsbehandler 

Århus Kommune 

  



Opstiller til Dansk Socialrådgiverforening, Repræsentantskab, REP. 

 

Anette Purkær Hintzen 

 

 

 

Opstillingsgrundlag 

 

Jeg skriver fordi jeg ikke kan komme til generalforsamlingen, er desværre ude at rejse, men vil 

gerne stille op til REP. Kan jeg blive skrevet op til kandidatur?  

 

Jeg vil gerne deltage på REP, da jeg efter flere års "pause" fra at holde mig opdateret på DS' 

politiske arbejde gerne vil have mere indblik og bidrage med min mening. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anette Purkær Hintzen 

Visitator 

Aalborg Kommune 

 

 

 


