
Maria Dalgaard Sønder 
Skole- og Dagtilbudssocialrådgiver 
 
Opstillingsgrundlag. 
Jeg ønsker at bidrage til den demokratiske proces, når de overordnede retningslinjer 
og den politiske linje for DS' fremtidige arbejde skal drøftes på REP18. 
 
Jeg deltog i REP16 og ønsker at deltage i endnu et repræsentantskab. 
 

Margrethe Bennike 
Bosat i Aarhus. 

Opstillingsgrundlag. 
Jeg opstiller til repræsentantskabet for at være med til at fastlægge DS-linierne for de 
kommende 2 år.  

Jeg er organisatorisk især optaget af 

• vigtigheden af at have socialrådgiverne organiseret og ikke mindst få de ny-
uddannede i tale for at fastholde vores faglige, fælles styrke 

• at få teori, praksis og forskning til at hænge sammen – f.eks. ved fortsat 
styrkelse af faggrupperne som forum for faglig udvikling og afsæt til indspark til 
DS ift politikudformning (har selv deltaget i en faglig baggrundsgruppe for DS). 
Jeg ønsker mest mulig praksis indarbejdet i socialrådgiveruddannelsen. 

• at være i åben og kritisk dialog om indhold og grænsesætning ift socialt arbejde 
i offentligt, privat og frivilligt regi – en meget aktuel problematik. 

Jeg har en lang arbejdsbaggrund især indenfor beskæftigelsesområdet på kommunalt 
og amtsplan og rehabilitering af traumatiserede flygtninge i Psykiatriens regi. Jeg er 
nu uafhængig af det faste arbejdsmarked. 

Jeg er fortsat aktiv i bestyrelsen for Traumefaggruppen og har tidvis undervisning 
indenfor traumeområdet, og jeg er delegeret i vores pensionskasse, PKA. 

Den røde tråd i mit liv - arbejdsmæssigt og privat - er inklusion, ligestilling, at hjælpe 
personer til at blive "herre i eget hus" / være autonome. 

 
Kim Nissen 
 
Opstiller til Repræsentantskabet 2018 (REP18) 

 

 



 
Lars Kiilerich Majdal 
41 år og bosat I Aarhus. Uddannet socialrådgiver i 2013.  
Gift med Marlene og sammen har vi, Klara på 12 år og Hedvig på 8 år.  
 
Opstillingsgrundlag til regionsbestyrelsen i Nord.  
Jeg har siden 2016 være suppleant til Regionsbestyrelsen i Nord. Det har været 
interessant at indgå i bestyrelsesarbejdet og det har givet mig et større indblik i 
Dansk Socialrådgiverforening og det arbejde. Det er noget jeg gerne vil fortsætte med 
at deltage i og arbejde med. Derfor håber på din stemme til valget. Årsagen til at jeg 
genopstiller, er et fortsat ønske om at tage en aktiv del i DS og socialrådgiverfagets 
fremadrettede udvikling og styrke faget.  
 
Eksempler på områder jeg har arbejdet med i den sidste toårige periode:  
Personligt er jeg interesseret i at gå aktivistisk til værk og har over flere omgange har 
jeg været på VIA Aarhus for at vise flaget på vegne af DS og regionen, mødtes med 
de socialrådgiverstuderende og oplyst om DS, så vi har fået flere nye medlemmer til 
SDS og DS. Deltaget i møder i den nyoprettede forening ”Forening til fremme af 
kritisk socialt arbejde”. I forbindelse med FTF-A´s Delegeretmøde, var jeg 
forslagsstiller til, at vores A-kasse, skulle igangsætte et tilbud til langtidsledige 
medlemmer. Med i planlægningen af og været frivillig i forbindelse med afholdelse af 
1. maj i Aarhus. Ellers deltaget i diverse DS-arrangementer.  
 
Ting jeg finder vigtigt at fokusere på og arbejde videre med:  
Nu, og såvel som sidst, da jeg opstillede, er medlemsindflydelse et kardinalpunkt for 
mig og styrkelsen af vores fagforening og af det faglige fællesskab, gerne gennem en 
styrkelse/udbredelse af organiseringsindsatsen. Vi rykkede alle tættere sammen i 
forbindelse med OK18, og stod ”Skulder ved skulder” med andre fagfæller på tværs af 
fag og sagde fra, det viste at solidariteten stadig er stærk, lad os fortsætte med det. 
Et fokus kan være: hvad samler os?! Gerne flere faglige og sociale arrangementer, 
der styrker det faglige og sociale fællesskab, noget jeg gerne vil arbejde mere for i 
bestyrelsesarbejdet. 
  
Da Region Nord geografisk set er et stort område og der kan være langt i forhold til 
transport - og det tidsmæssige aspekt -, kan en mulighed være at benytte sig af 
Webinar – at fx et fyraftensmøde vises live og online. Så kan mødet fx ses sammen 
med kolleger på arbejdspladsen eller på eget medie, så flere medlemmer kan drage 
nytte af diverse foredrag mm.  
 
Det er bekymrende, hvor mange fagfæller, der rammes af stress. Der håber jeg, vi 
som bestyrelse kan være med til at afhjælpe og støtte op; hvad end der er årsag til 
stress, om det er det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, eller strukturelle årsager bag. 
Vi skal have fokus på, hvad der kan minimere de forhold, der skaber stress.  
Der vi står stærkest er, når I får mulighed for at give jeres besyv med, så kom gerne 
med forslag og konstruktive indspark, det er noget, der styrker medlemsdemokratiet. 
Så tag endelig kontakt til bestyrelsen.  
 
Lars Kiilerich Mejdal  
Mail: lkmejdal@gmail.com 

 

 

mailto:lkmejdal@gmail.com


Lena Skovgaard 
41 år, bosiddende i Herning og ansat ved Holstebro Kommune.  
 
Opstillingsgrundlag til Regionsbestyrelsen. 
 
Hvem er jeg? 
Jeg er uddannet socialrådgiver fra Aalborg Universitet i 2002. I mit arbejdsliv har jeg, 
siden 2003, arbejdet i Voksenpsykiatrien ved Holstebro Kommune. Jeg blev uddannet 
praktikvejleder i 2007 og har siden den tid, haft flere studerende under ”mine vinger”. 
Derudover har jeg, siden 2008, været valgt som tillidsrepræsentant for nu 19 
socialrådgivere, og en del af klubbestyrelsen for socialrådgivere ved Holstebro 
Kommune.  
 
Jeg har været regionsbestyrelsesmedlem i 6 år. I den forbindelse har jeg siddet 3 år i 
Uddannelsesudvalget, som repræsentant for Dansk Socialrådgiverforening.  
Jeg ønsker at fortsætte mit virke som bestyrelsesmedlem i Region Nord, da jeg finder 
opgaven meningsfuld, relevant og vigtig for faget.  
 
Hvorfor stiller jeg op? 
Jeg genopstiller til Regionsbestyrelsen i Nord, da jeg føler, at jeg stadig har noget at 
bidrage med. Jeg vil fortsat gå til opgaven med stort entusiasme og engagement og 
bidrage med min 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 socialrådgivere. 
 
Hvad vil jeg arbejde for? 
Jeg vil have øget fokus på sikring af bedre arbejdsvilkår/-miljø, så den enkelte 
socialrådgiver oplever større arbejdsglæde, undgår sygemeldinger grundet for stort 
arbejdspres ved tilpas sagstal/opgaver samt forebyggelse af vold/trusler. Ved at sikre, 
at løn- og ansættelsesvilkår svarer til de kompetencer, socialrådgiverne har tilegnet 
sig, og som anvendes i dagligdagen, anerkendes socialrådgiverne for deres indsats. 
Gennem oplæring og mentorprogrammer for nyuddannede og nyansatte ruster man 
socialrådgiverne til at varetage fremtidigt arbejde. 
 
Særligt brænder jeg for at udbrede viden om investeringer inden for det sociale 
område. Ved at investere i det socialfaglige arbejde styrkes socialrådgivernes 
faglighed. Hvis der iværksættes en hurtig indsats med tæt og hyppig opfølgning, har 
det vist sig, at borgernes livskvalitet øges, socialrådgivernes arbejdsglæde højnes og 
kommunernes økonomi forbedres. 
 



Jeg vil deltage og bidrage ide faglige drøftelser og udfordre nuværende praksis og 
tilgange samt arbejde på at finde kreative og realiserbare løsninger på de 
udfordringer, vi møder i vores daglige virke som socialrådgivere og i DS. 
 
Som praktikvejleder har jeg påtaget mig en opgave i at klæde de studerende på til at 
blive fagligt dygtige socialrådgivere. Jeg vil arbejde for, at Dansk 
Socialrådgiverforening har et fremmende samarbejde med skolerne, så vi får 
socialrådgivere, som er velfunderende, reflekterende og bidrager til at højne den 
socialfaglige indsats. Ydermere vil jeg, på baggrund af erfaring, arbejde videre for, at 
de studerende opnår en socialrådgiveridentitet og brænder for faget. 
 
Jeg vil have fokus på etableringen af gode faglige medlemsarrangementer i Region 
Nord, så vi også fremadrettet bidrager til det socialfaglige fællesskab med mulighed 
for drøftelse af konkrete emner, udfordringer og udvikling.  
 
Jeg håber ovenstående kan bidrage til, at jeg kan fortsætte mit arbejde i 
Regionsbestyrelsen. 
 
Udover at jeg stiller op til Regionsbestyrelsen har jeg ydermere valgt at være kandidat 
til en post i Hovedbestyrelsen. Mine bevæggrunde herfor er, at jeg ønsker at styrke 
kommunikationen og samarbejdet Regionsbestyrelsen og Hovedbestyrelsen imellem, 
dette for at fremme organizing tankegangen, som besluttet på REP 2014 (DS 2022). 
 
Jeg ønsker ligeledes at deltage på Repræsentantskabsmødet 2018 (REP18), så jeg 
kan deltage i drøftelserne og være med til at tegne den overordnede politik og de 
overordnede retningslinjer for Dansk Socialrådgiverforeningens arbejde. 
 
 
Matilde Lundgaard 
 
Genopstiller til Regionsbestyrelsen i Region Nord 

 

Michelle Aarup Kristensen 

Opstiller til Repræsentantskabet 2018 (REP18)  

 

Sisse Dam 

Opstiller til Repræsentantskabet 2018 (REP18) 

 



Sune Kirketerp 
35 år og bosat i Stavtrup. Gift med Pia 
og sammen har vi Herbert på 5 år og Ludvig på 2 år. 
 
 
Opstillingsgrundlag til bestyrelsen i DS region nord samt til REP2018 
Jeg er uddannet socialrådgiver i 2008 og har arbejdet i socialpsykiatrien (Århus) det 
meste af mit arbejdsliv. Udsatte voksne har altid haft min interesse og jeg tror på at 
et samfundsbæredygtighed måles på hvordan det behandler dets mest udsatte 
borgere. 
 
Jeg har primært erfaring fra myndighedsarbejdet men også lidt udføre erfaring. 
Aktuelt arbejder jeg i én nyoprettet funktion som psykiatrisk brobygger på Psykiatrisk 
Hospital Risskov. Jeg har fungeret som tillidsrepræsentant i 5 år. Derigennem har 
jeg tilegnet mig viden (TR-kurser), erfaring med overenskomster, lønforhandling, 
sygefraværssamtaler, ansættelsessamtaler, arbejdsmiljøarbejdet samt deltagelse i 
MED. 
 
I de tre perioder jeg har siddet i bestyrelsen har jeg bidraget aktivt i løsningen af 
bestyrelsens opgaver, herunder arrangeret medlemsarrangementer, påtaget mig 
værtrolle og indgået i faglige drøftelser på bestyrelsesmøderne. Jeg har siddet i 
Uddannelsesudvalget på VIA UC hvor jeg arbejder for en større praksis-orientering på 
uddannelsen mhp. mindske oplevelsen af praksis-chok. Aktuelt har jeg fokus på at 
skabe et stærkt samarbejde med SDS i regionen. Som jeg ser det: et stærkt SDS = 
stærkt DS på uddannelserne! Det vil betyde flere studentermedlemmer (og potentielle 
medlemmer når de er færdige) samt en positiv professionsudvikling. Sammen med 
andre bestyrelsesmedlemmer har jeg været med til at afholde flere infoboder på 
uddannelsen. Et andet fokus for mig er flere arrangementer af medlemmer for 
medlemmer. Jeg synes, vi skal blive bedre til at bruge alle de dygtige socialrådgivere 
som er i foreningen som oplægsholdere eller arbejdspladsbesøg. Det behøver heller 
ikke altid at have et fagligt indhold f.eks. har jeg selv været med til at stå for flere 
ølsmagninger i foreningen. Det styrker sammenhængskraften i foreningen at mødes 
på tværs af kommuner, regioner, forvaltninger og afdelinger. Hvis vi kender hinanden 
bedre bliver vi også bedre til at imødegå fremtidens udfordringer. Jeg tænker at vi 
med fordel vil kunne satse på flere netværksskabende sociale arrangementer, evt. 
Juletræsfest som Region Øst har stor succes med.  
 
Voksenområdet har dog altid haft mit hovedfokus. Alt for mange kommuner har 
sparet og sparet på det sociale voksenområde, Århus kommune er ingen undtagelse. 
Som tillidsrepræsentant var én af mine fornemmeste opgaver at kæmpe for at 
forbedre arbejdsvilkårene for mine kollegaer. Men på trods af drøftelser med ledelsen, 
MED system, direktion og rådmand blev der ikke foretaget mærkbare forandringer på 
arbejdsmiljøet. Jeg indså, at der er/var behov for mere slagkraftige argumenter og 
eksempler i drøftelsen med ledelse og byråd om investering på det sociale 
voksenområde.  
 
Efter en masse benarbejde er det nu lykkedes at få nedsat en ressourcegruppe i DS 
som har til formål at indsamle gode eksempler på investeringer (f.eks. Holstebro) og 
udarbejde konkrete anbefalinger som vil kunne bruges i dialogen med ledelse og 

 



politikere omkring implementering af investeringsstrategi i kommunerne. Der arbejdes 
netop nu på et politikpapir som skal fremlægges på REP2018 - forslaget indeholder 
bl.a. informationsmøder for medlemmer, TR’ere og politikere i DS mhp. at klæde folk 
på til at gå i dialog med ledelse og byråd. Jeg er stolt af at DS nu melder sig aktivt ind 
i kampen for at vende tænkningen på det sociale voksenområde fra besparelse til 
investering. 
 
Jeg er socialrådgiver og stolt af mit fag! Jeg tror på at vi er stærkere sammen end 
hver for sig. De som kender mig ved at jeg brænder for at styrke socialrådgivernes 
faglige fællesskab; Dansk Socialrådgiverforening. Derfor genopstiller jeg til 
Regionsbestyrelsen mhp. at fortsætte mit arbejde og samtidig gøre min indflydelse 
gældendetil Repræsentantskabsmødet 2018. 
 
Mange fagpolitiske hilsner, Sune Kirketerp 

 
Jeppe Hvas Andersson 
 
Opstillingsgrundlag. 
Jeg har været valgt til regionsbestyrelsen siden 2015, og jeg stiller hermed op til min 
3. periode. 

I regionsbestyrelsen har jeg været en del af arbejdet omkring organisering og været 
fortaler for et fokus på rekruttering af nye medlemmer, og sideløbende arbejdet med 
at udvikle vores fællesskaber på arbejdspladserne gennem aktive og engagerede 
medlemmer. 
  
Til dagligt arbejder jeg i Ungecenter Brønderslev som koordinerende sagsbehandler i 
en blandet stilling som myndighedsperson indenfor både beskæftigelsesområdet, 
servicelovens voksenområde samt misbrugsområdet. Siden 2016 har jeg været valgt 
som tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. 
  
Jeg mener, at Dansk Socialrådgiverforenings største styrke er vores medlemmer, og 
mit mål med mit engagement i forening er at sikre det bedste vilkår for, at så mange 
medlemmer som muligt engagerer sig og bidrage til foreningen og fagets udvikling. 
Som en del af den nuværende regionsbestyrelse har jeg været med til at skrive 
forslaget til aktivitetsplanen 2019/2020, og jeg står bag de indsatser og fokusområder 
som er beskrevet i denne. 
  
Den viden og de kompetencer som vi medlemmer besidder, er afgørende for at skabe 
gode forhold indenfor både arbejdsmiljø og lønudvikling – og samtidig også for de 
borgere som vi arbejder med. Jeg tror på, at Dansk Socialrådgiverforening går en stor 
fremtid i møde, og jeg ønsker at være en del af den udvikling gennem mit 
engagement i regionsbestyrelsen og repræsentantskabet." 
 
 



Ida Louise Jervidalo 
 
Opstillingsgrundlag  

Efter 2 år i Regionsbestyrelsen ønsker jeg at fortsætte et vigtigt fagpolitisk arbejdet 
og kæmpe for, at vi som socialrådgivere bliver hørt og værdsat.  
Jeg genopstiller derfor både til Regions-Bestyrelsesposten og til Repræsentantskabet i 
DS - nov. 2018.  
  
Mit fokus er, at vi skal arbejde og kæmpe for øget respekt, anerkendelse og viden om 
socialrådgiverfaget. Vi skal udbygge og styrke det organiserede fællesskab, hvor 
tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter sammen med medlemmerne giver os et stærkt 
fundament på arbejdspladserne, som vi alle skal være stolte af og værne om. Vi skal 
ytre os som fagpersoner - og som Forening og Regionsbestyrelse understøtte og 
arbejde for at vi, medlemmer opnår en bedre hverdag med gode vilkår, rammer og 
ordentlige arbejdsbetingelser. En hverdag hvor vi ikke bliver syge og stressede af alt 
for store arbejdsmængder - og så vi med vores faglighed kan hjælpe andre - nemlig 
vores borger, oftest de mest udsatte til en bedre hverdag.   
 
Et godt arbejdsmiljø og trivsel er afgørende for vores arbejdsglæde. Det skal vi have 
endnu højere op på dagsorden. Vi skal styrke vores position i samfundet og på den 
enkelte arbejdsplads – og vi skal have flere med - lige fra studerende på skolerne, til 
nyuddannede til erfarne og gamle i gårde - for derigennem bliver vi synlige, og vi får 
også et stærkere mandat og større argumentationskraft, når vi skal forhandle løn- og 
arbejdsvilkår. Jeg er ambitiøs på socialrådgiverfagets vegne. Jeg tror på en stærk 
fremtid.  
  
Kort om mig 
Til daglig arbejder jeg som Fællestillidsrepræsentant for Socialrådgiverne i Aarhus.  
At være socialpolitisk engageret og fagpolitisk aktiv ligger indbygget i mit DNA  
– og lige siden jeg blev uddannet i 1991 har jeg været optaget af vores faglige 
fællesskab og ønsket om at øge vores fags indflydelse.  

• Har tidligere gennem flere år siddet i den gamle Bestyrelse i daværende Kreds 
Aarhus og været valgt til en række Repræsentantskabermøder.  

• Har årelang praksiserfaring fra flere kommunale myndighedsområder, men i 
særdeleshed fra Beskæftigelsesområdet. 

• Især indenfor Ungeområdet, hvor jeg aktuelt har min formelle ansættelse og 
hvor jeg gennem flere år har virket som tillidsrepræsentant for mine kolleger.  

• Er netop blevet udpeget til Udsatterådet i Aarhus kommune og skal være med 
til at give stemme til vore udsatte grupper i byen. 

 
Derudover hygger jeg mig også med at skrive en klumme i fagbladet i ny og næ.  
 
  
Morten Ejgod Nielsen  
 
Genopstiller til Regionsbestyrelsen i Region Nord 

 



Lilian Steenberg Hansen 
 
Jeg har i mange omgange siddet i Region Nords bestyrelse og har valgt ikke at 
genopstille. MEN det betyder ikke at jeg er færdig med at være aktiv i Dansk 
Socialrådgiverforening. Jeg vil gerne fortsat være med til at drøfte og beslutte den 
overordnede politik og retningslinjer for Dansk Socialrådgiverforenings arbejde – både 
på kortere og længere sigt. 
Derfor stiller jeg op til Repræsentantskabsmødet. 

Jeg kan desværre ikke være med til generalforsamlingen og Region Nords fejring af 
foreningens 80 års fødselsdag. 

Lige nogle data omkring mig: 
Jeg hedder Lillian Steenberg Hansen, uddannet socialrådgiver i 1999 og har været 
aktiv på både på studiet og i Dansk Socialrådgiverforening. 
I 2014 blev jeg udannet supervisor fra Albatros. 
Til dagligt arbejder jeg i Job- og Integrationshuset som faglig koordinator og 
socialfaglig konsulent på integrationsområdet.. 

Selv om jeg desværre ikke kan deltage på Generalforsamlingen, håber jeg alligevel på 
at få din stemme  

 

 

 

 

 

 

 

 


