
 

Opstillingsgrundlag 
 
 
 
 

Jeg genopstiller til både bestyrelsen i Region Syd og HB. 
 
Vores formand i Region Syd genopstiller ikke, så nu er pladsen i 
både RB og HB endnu mere vigtig, da vi sammen skal hjælpe vores 
nye formand i Region Syd, godt på vej. Især er det vigtigt, at vi får 
flere, opstillede fra Syd valgt ind i HB, så der er tilsvarende 
opstillede fra Syd med i forhold til medlemsgrundlaget. Så husk 
også at tænke lokalt når du sætter dit kryds til HB-valget. 
 
Jeg håber at se dig til et af DS’ valgmøder i Region Syd d. 2/9 eller 
d. 9/9, følge valget i Socialrådgiveren, samt være med i debatten 

på DS’ valg-FB-gruppe som åbner efter opstillingsfristen d. 31/8. 
 
Min fagforening har altid været en del af mit virke som socialrådgiver. 
 
DS har præsteret at påvirke socialpolitikken. Det er vigtigt, men det kan også være farligt, 
fordi socialpolitikken og vores “fingeraftryk” nemt kan komme til at skubbe det faktum i 
baggrunden, at vi først og fremmest skal være en fagforening, som har medlemmet i fokus. 

Socialpolitikken ER vigtig, men vi skal først og fremmest være en stærk fagforening, som 
kæmper for medlemmets løn- og ansættelsesvilkår/arbejdsmiljø. Hvis man kan sige, at vi står 
med et ben i henholdsvis Socialpolitikken og et ben i Fagforeningen, så har det aldrig været en 
hemmelighed, at jeg hviler på det ben der står plantet dybt i DS. 

OK18 viste, at vi er en stærk fagforening og at sammenholdet er der når det gælder. Jeg 
kalder på et stærkt efterår hvor vi skal genfinde ånden og kæmpe for et godt resultat. For det 
enkelte medlem betyder ordentlige løn- og ansættelsesvilkår og et godt arbejdsmiljø - et godt 
arbejdsliv! Alt for mange bliver ramt af stress pga. arbejdsmængde og i nogle tilfælde 
dårlig/manglende ledelse, men også manglende faglig tillid, er et fokusområde, som vi skal 
holde øje med.  

Vi skal som fagforening have fokus på, ”Tid til socialt arbejde” og være med til at skabe en 
”bevægelse” mod et bedre arbejdsmiljø, arbejdsglæde og endnu mere glæde og stolthed ved 
vores fag. 

Jeg vil ikke påstå at uddannelsen var bedre ”da mor var ung” MEN jeg tænker at det er tiden vi 
kigger kritisk på den uddannelse vi har i dag. Burde vi eks. ikke have 2 praktikker og mere 
undervisning med tilstedeværelse på skolen og ikke selvstudier?  

 
Blå bog: 

• Uddannet i 2001. Bor alene og er mor til 3 store børn.  
• Min første ansættelse var i Jobcenteret/Odense/Vollsmose.  
• Lige nu er jeg ansat som jobkonsulent i Odense kommune. 
• I 2007 blev jeg valgt som TR, jeg var FTR fra -10 til -16. Jeg har siden mit valg 

dengang i -07 engageret mig aktivt politisk i både RB og HB.   
• Jeg er et politisk engageret nysgerrigt menneske og har qua min private status den tid 

det kræver, at lægge kræfter i endnu en periode til RB & HB. 
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