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Toni Hansen Djurhuus

By Roskilde

Relevant erfaring 2016 socialrådgiver fra UCL, 2018 arbejdsmiljørepræsentant,
2018 Region Øst Bestyrelse, 2020 Faggruppebestyrelse
Akademiske socialrådgivere, 2021 Faggruppebestyrelse
Børn & Unge, 2022 cand.soc fra AAU

Eksterne henvisninger  Mail (mailto:toni.hansen77@gmail.com)

 LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/toni-hansen-djurhuus-15683941/)

Hvem er jeg? (præsentation)

Jeg er en stolt socialrådgiver!  
Siden 2015 har jeg arbejdet på familieområdet i forskellige kommuner. Jeg er netop blevet færdig
som kandidat i socialt arbejde og arbejder nu på et privat opholdssted for børn, unge og familier. 
Privat har jeg været sammen med min mand i 15 år og vi har tilsammen 4 voksne børn mellem 20
og 25 år. Vi bor midt i Roskilde med den yngste datter. 
Når jeg ikke er fagpolitisk aktiv, så er jeg stor fodboldfan, hvor jeg sidder i bestyrelsen for fanklub-
ben. 
Som datter af en fynbo, elsker jeg brunsviger, men er så inkluderende, at jeg godt kan putte fløde-
skum på.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg stiller op fordi jeg ikke kan lade være!  
Fordi jeg brænder for DS, den danske model og ordenlige arbejdsvilkår for socialrådgivere. Jeg øn-
sker fokus på dårlig løn og arbejdsvilkår, så der kan skabes ændringer. 
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Jeg er dedikeret til fagpolitisk arbejde, sidder i bestyrelsen for Region Øst og i 2 faggruppebestyrel-
ser og elsker arbejdet i DS. 
Vi har en rigtig god fagforening, og jeg vil gerne bidrage til at gøre den endnu bedre. 
Med den manglende søgning til professionsbacheloruddannelserne, er jeg optaget af, hvordan DS
kan formidle, hvorfor det er et problem at mangle socialrådgivere i fremtiden. 
Jeg stiller op fordi jeg har noget relevant at byde ind med. Jeg har god praksiserfaring, jeg har ar-
bejdet med myndighed og nu i det private. Jeg har et bredt fokus på både det kommunale, private
og det akademiske arbejdsområde og har stor interesse i flere fagområder, både børn, unge, han-
dicap, uddannelse og hele jobcenterdelen.

Hvad vil jeg arbejde for?

Autorisation  
Debatten om autorisation er fortsat meget aktuel og jeg mener, at vi skal i den kommende valgperi-
ode få afklaret, om vi ønsker autorisation eller ej. Hvis ja, hvordan skal det se ud. Beslutningen bør
sættes til urafsteming inden næste valgperiode

Nyuddannede  
Jeg vil aktivt arbejde på, at DS skaber fokus på at understøtte de nyuddannede, så de ikke drukner
i praksischok. Vi skal passe godt på dem

Studerende  
DS skal, sammen med SDS, understøtte gode vilkår på studiet

DS for medlemmerne  
Vi kan ikke adskille lovgivning og borgernes vilkår, som påvirker vores arbejdsvilkår. Det skal vi hel-
ler ikke, men jeg vil arbejde for, at man som medlem kan mærke, at DS vægter fokus på vores vil-
kår først

Ledere, akademikere og enkeltarbejdspladser  
Det er vigtigt, at DS rummer alle facetter af faget og typer af ansættelser og arbejdspladser. Alle
socialrådgivere skal kunne se sig selv i DS.

OK  
Krav om efteruddannelse som del af næste overenskomst


