
 

 

 
Michel Kikkenborg opstiller til faglig sekretær, Hovedbestyrelsen samt 
kredsbestyrelsen 
 
Lidt om mig: Jeg er 45 år og bor i Køge med mine 4 børn. 
Jeg har arbejdet som Socialpædagog i Børne- og ungdomspsykiatrien siden jeg 
blev færdiguddannet i år 2000.  
Derudover har jeg været TR i ca. 15 år og fællestillidsrepræsentant i de sidste 
10 år. 
 

Jeg har ligeledes været en del af kredsbestyrelsen og det politiske arbejde i ca. 10 år og i hovedbestyrelsen i 
2 år. 
 
Hvorfor faglig sekretær:  
Først og fremmest har jeg en kæmpe lyst til, at gøre en forskel. Det havde jeg, da jeg valgte at blive 
pædagog og ville forbedre hverdagen og livet for de borgere, der har brug for socialpædagogisk støtte.  
Det er samme drivkraft og indignation der gør, at jeg nu ønsker, at bruge mine kræfter, på at bedre 
socialpædagogernes arbejde og deres arbejdsliv. 
Jeg har igennem mit virke i SL gennem mange år, opbygget en del viden og erfaring med det politiske 
arbejde der foregår både ude i kommuner og regioner og i kredsen. Jeg mener selv, at jeg har både 
kompetencer og ideer til at videreudvikle på den positive retning, som jeg oplever kredsen arbejder imod.  
Jeg vil først og fremmest arbejde for det, der for mig er fagforeningens kerneopgave nemlig gode løn og 
ansættelsesvilkår for vores medlemmer, samt et godt og sikkert arbejdsmiljø, fordi ingen må blive syge af at 
gå på arbejde.  
Så skal vi have medlemmerne tættere på fagforeningen. I alle mine år i bestyrelsen har jeg “prædiket” for 
mere medlemsdemokrati og involvering. Vi skal have fundet løsninger på, hvordan vi gør 
medlemsinddragelsen større og får aktiveret flere. 
Jeg mener også vi skal arbejde mere strategisk med, at synliggøre vores faglighed og få bredt kendskabet til 
det socialpædagogiske arbejdsfelt mere ud i befolkningen og offentligheden. Alle skal vide, hvad 
Socialpædagoger laver og hvorfor vores indsats er vigtig, både for de mennesker vi arbejder med og for 
samfundet som helhed.  
Slutteligt synes jeg det ville klæde os, hvis vi bidrog mere i den socialpolitiske debat, både i medierne men 
også lokalt. Jeg mener, vi som fagpolitiske aktører, bør have tydeligere holdninger til nogle af de værdiskred 
som sker i samfundet.  
Jeg ser mig selv som hårdtarbejdende, insisterende og god til at skabe faglige relationer til gavn for 
medlemmerne af SL. Jeg har et bredt netværk i de andre faglige organisationer og mener, at jeg forstår de 
politiske arenaer, hvor vi skal gøre os gældende i fremtiden. 
Jeg håber, at I vil give mig chancen for, at bidrage endnu mere til Socialpædagogerne Storkøbenhavns 
fremtid.  
 
Hvorfor Hovedbestyrelsen (HB): 
Jeg har siddet i hovedbestyrelsen de sidste 2 år og vil meget gerne fortsætte dette arbejde.  
Det at komme ind i hovedbestyrelsen og repræsentere kreds Storkøbenhavns faglige og politiske 
synspunkter er en spændende og relativt krævende opgave.  
Jeg vil mene, at Kreds Storkøbenhavn og i særdeleshed mig selv, er med til at skabe kant i vores 
organisation og jeg er en af dem der altid italesætter medlemsdemokratiet.  
Jeg har samme ideer og ideologiske holdninger, som jeg har beskrevet i mit indlæg til faglig sekretær og det 
er de arenaer jeg vil arbejde på i HB også. Men jeg vil også stadig garantere, at jeg tør være den kritiske røst 
i HB og en af dem der holder Benny Andersen ansvarlig for Socialpædagogernes Landsforbunds politiske 
holdninger og interesse varetagelse. 
Jeg håber meget at få endnu en periode i HB, så jeg kan fortsætte det arbejde jeg har påbegyndt.  
 
 
 


