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Jeg har drømme for DS’ fremtid. Og jeg tror, at jeg kan bidrage til, at DS 
bliver mere synlig i forhold til rigtigt fagforeningsarbejde. Med det mener jeg, 
at medlemmerne skal opleve, at de bliver både set og hørt; at vi ikke 
efterlader nogen med det indtryk, at DS blot er et skyggeministerium.  
 
Jeg ønsker at sætte fokus på, hvad vores konsulenter ikke alene er optaget 
af, men også hvordan de er i samspil med medlemmer samt resultaterne af 
dette samspil.  
 

Jeg er i dag engageret i regionalt arbejde i DS-Syds bestyrelse, hvor mit fokus har været de 
privatansatte og deres overenskomster og faglighed. 
 
Alt for ofte hører jeg, at DS ikke gør noget for medlemmerne. Mit mål med at komme i 
regionsbestyrelsen vil være at arbejde på at komme af med det ry. At synliggøre, hvad DS-
konsulenterne opnår af resultater for medlemmerne, og herigennem gøre vores fagforening stærkere 
end det DS, vi kender i dag. Med få ord: ”få DS tilbage som en fagforening” for alle socialrådgivere, 
uanset hvilken rolle de har i arbejdslivet.  
 
At DS altid vil være i stand til at tilbyde det efterspurgte. Jeg er opmærksom på, at meget af dette 
sker lokalt, men hører også, at der er et behov for at styrke vores indsatser for medlemmerne. Der er 
forsat mange socialrådgivere ude i den virkelig verden, der ikke er medlem af DS. Hvis der skal bedre 
forhold igennem på arbejdspladserne, det være sig i såvel det offentlige som det private, så må der 
arbejdes for, at bliver flere til at løfte opgaven - det skal ikke ligge på vores TR alene. 
 
  
 
Blå bog: 

• 54 år 

• Gift med Jette, som er socialpædagog. Er et stærkt familiemenneske, har fire børn og seks 

børnebørn. 

• 2016 Uddannet socialrådgiver fra UCL Odense. 

• Ansat ved 3F Varde-Billund og arbejder med arbejdsskadesager og de sociale følgevirkninger. 

• Medlem af bestyrelsen i DS Region Syd. 

• Har tidligere været tillidsmand, fællestillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant. 

• Mit politiske ståsted stemmer overens med fagbevægelsen. 

 

 


