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Jeg genopstiller til posten som kredsformand  

Jeg har været kredsformand siden 2007 og har fortsat mod på at stå i spidsen for 

Socialpædagogerne Storkøbenhavn. 

Jeg mener fortsat, at jeg har noget at byde ind med i forhold til opgaven som kredsformand og 

finder stor glæde og inspiration i de mange opgaver der knytter sig til formandsposten.  

På Forbundets kongres i 2018 blev det besluttet, at kredsformanden fremadrettet er født 

medlem af Hovedbestyrelsen. Så bliver jeg valgt som kredsformand, kommer jeg også til at 

sidde i Hovedbestyrelsen. 

 

De politiske pejlemærker for Socialpædagogerne er fastsat af kongressen, og retningen er klar. 

Vi skal være en tydelig og synlig organisation, som arbejder målrettet på at sikre 

medlemmernes løn- og ansættelsesforhold. 

Vi skal arbejde på at få indflydelse på de politiske dagsordner og vi skal arbejde stenhårdt på 

at positionere og fastholde socialpædagogikken, som den faglighed der er svaret på rigtig 

mange udfordringer på det specialiserede socialområde.  

 

Vi har en stærk organisation, som, på lange stræk, ”leverer” i forhold til medlemmernes 

forventninger.  

Vi har en kredsbestyrelse, som formår at udpege de rigtige og vigtige politiske fokus områder 

og vi har en topprofessionel medarbejdergruppe, som med høj kvalitet yder service til 

medlemmerne.  

 

Jeg synes at vi, i de senere år, har udviklet og gennemført en række spændende projekter og 

initiativer, som bidrager til at sætte faget og fagligheden i centrum. 

I de kommende år skal vi videreudvikle på det og vi skal stille skarpt på, hvilke aktiviteter vi 

skal invitere medlemmerne ind til, så de oplever inddragelse og indflydelse på udvikling af 

deres fagforening. 

 

Så nøgleordene for det jeg vil som kredsformand har ikke ændret sig og hovedfokus for mig, 

hvis jeg bliver genvalgt, vil derfor fortsat være; 

- Som administrativ formand at sikre gode rammer for det daglige arbejde på kredskontoret i 

samarbejde med de faglige sekretærer og i god dialog med de ansatte. 

- Som politisk formand at fastholde og udvikle på de mål vi har sat os som organisation og at 

arbejde ud fra de lokale indsatsområder, som generalforsamlingen og en ny kredsbestyrelse 

skal være med til at formulere. 

- Som Hovedbestyrelsesmedlem at være med til at sætte mit præg på den overordnede 

politikudvikling og sikre sammenhængskraft i mellem de ting der besluttes hhv. centralt i 

Socialpædagogerne og i kredsbestyrelsen. 


