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Laura Pode

Alder 29

By København SV

Relevant erfaring Socialrådgiver og tillidsrepræsentant i Borgercenter
Handicap i Københavns Kommune og tidligere forkvinde for
Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende

Eksterne henvisninger  LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/laura-pode-b35363150)

Hvem er jeg? (præsentation)

Jyde i København, kattedame uden kat og stolt socialrådgiver
med en drøm om forandring. Jeg kommer fra Nørup og er vokset op med, at vi løfter bedst i flok.
Derfor tror jeg på vores fag og vores faglige fællesskab.

Jeg bor i Sydhavnen, betaler alt for meget i husleje, er glad for rødvin og savner min kat, som bor i
Jylland. Til daglig prøver jeg kræfter med handicaplovgivningen og som TR for verdens sejeste
kolleger.

Hvorfor stiller jeg op?

Mit engagement for vores fagforening startede allerede på socialrådgi-
veruddannelsen i Aarhus, hvor vi i klubben kæmpede for mere studenterdemokrati, imod besparel-
ser og for mere praksis. Engagementet er ikke blevet mindre siden da og jeg ønsker at komme
endnu mere ind i maskinrummet af vores fagforening.

https://www.linkedin.com/in/laura-pode-b35363150
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Jeg prøvede kræfter med arbejdet i hovedbestyrelsen som forkvinde for SDS. Siden da har jeg ta-
get hul på min socialrådgiverkarriere og lært meget mere om vores fag. Jeg er ikke gammel og gar-
vet, men jeg har meget på hjerte om vores fag, vores arbejdsforhold og vores borgere. Derfor me-
ner jeg, at jeg kan bidrage til hovedbestyrelsens arbejde og jeg vil være med til at sætte vores fag
og vores stemmer endnu mere på dagsordenen.

Jeg ønsker og håber at kunne bruge min kampgejst og iver for socialt arbejde til at gøre vores fag-
forening endnu bedre at være medlem af og vores fag endnu bedre at være socialrådgiver i.

Hvad vil jeg arbejde for?

Der er rigeligt at tage fat på! Noget af det vigtigste er i mine øjne:

- En god overgang fra socialrådgiverstuderende til socialrådgiver  
Alt for mange nyuddannede socialrådgivere bliver ramt af praksischok i deres første job. Det
samme gjorde jeg. Uddannelsen skal være praksisnær, men ikke på bekostning af kritisk blik på
praksis. Praksis skal derimod give tid og rum til god introduktion og oplæring.

- Arbejdsmiljø  
Jeg er så træt af at snakke om stress. Ikke desto mindre ser jeg det fortsat som et af de vigtigste
fokuspunkter. Vi skal ikke blive syge af at gå på arbejde, når vi dagligt kæmper for vores borgere
imod rammebudgetter og bureaukrati.

- Handicapområdet  
Alt for mange borgere med handicap får ikke den støtte, som de har behov for og græsrodsbevæ-
gelser af pårørende er opstået som modsvar på den førte politik og kommunernes forvaltning. Jeg
drømmer om, at vi kan samarbejde om at råbe politikerne op og skabe bedre forhold.


