
 

Opstillingsgrundlag 

 

 

 

Mit navn er Katrine Friborg 

Jeg er 30 år, gift og har 2 børn.  

Jeg genopstiller til Regionsbestyrelsen i syd  

Jeg blev valgt ind i Regionsbestyrelsen i 2018.  Dengang var alt nyt og jeg var et stort 

spørgsmålstegn, til mange ting. 

Det er ikke længere nyt for mig, som det var i 2018, men der er fortsat ting jeg skal og vil 

lære - Jeg finder arbejdet i regionsbestyrelsen spændende og vil rigtig gerne fortsætte. 

Noget af det jeg bl.a. har været med til, var at planlægge diverse arrangementer. Jeg synes, det er en vigtig del af 

Dansk Socialrådgiverforening, at der eksempelvis foredrag, der kan give os ny viden på de områder vi sidder med, 

eller andre områder vi gerne vil lære om. 

Derudover synes jeg at det er vigtigt, at vi som socialrådgivere mødes på tværs af kommunerne og samler netværk 

og inspiration fra hinanden.  

Det er vigtigt for mig, at der er fokus på det gode arbejdsmiljø. Hvis der er et godt arbejdsmiljø med tid til vores 

kerneopgaver, vil det ikke bare styrke vores arbejdsglæde, men også bidrage positivt til borgernes oplevelse af det 

kommunale arbejde.  

Derudover er det også vigtigt, at vi har fokus på vores TR, da det er dem der ude blandt medlemmerne. 

 

Blå bog: 

 Jeg er uddannet socialrådgiver i januar 2013. 

 Med undtagelse af 1 år i børn- og ungeområdet, har jeg arbejdet i jobcenterregi siden 2013.  

 Jeg har været tillidsrepræsentant på min arbejdsplads hvor jeg også har deltaget i en række forskellige 
udvalg. 

 Herunder ansættelsesudvalg, diverse udvalg under hovedudvalget og været mødeleder på 
rehabiliteringsteamet.  

 Jeg holder af det politiske arbejde og vil gerne være med til at definere vores hverdag og give vores indsats 
den opmærksomhed, den fortjener. 

 

Jeg håber derfor på at kunne fortsætte i Regionsbestyrelsen i Syd 

 

  

 

 

 

 

 


