
 

 

 

Michel Kikkenborg  

Jeg opstiller til en post som faglig sekretær og en plads i Hovedbestyrelsen 

  

Lidt om mig:  

Jeg er 47 år og bor i Køge med mine 4 børn. 

Jeg har været valgt som faglig sekretær de sidste 2 år.  

Inden jeg blev valgt som faglig sekretær havde jeg 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 10 år. 

Jeg har været en del af kredsbestyrelsen og det politiske arbejde i de sidste 12 år og har 

tidligere siddet i hovedbestyrelsen i 2 år. 

  

Hvorfor faglig sekretær: 

Først og fremmest vil jeg gerne videreføre det fagpolitiske arbejde jeg, sammen med de andre 

politiske valgte, er påbegyndt. Jeg oplever vi er en god trio og har mange af de samme 

værdier og mål for Socialpædagogerne. Ligesom jeg synes vi både fagligt og personligt 

supplerer hinanden godt.  

 

Ambition for fremtiden:  

Jeg oplever at der lige nu er rigtig mange fagpolitiske dagsordener, der er vigtige for os 

Socialpædagoger. Der er en national kvalitetsdagsorden, som vi skal forfølge lokalt, hvor vi 

skal skabe synlighed på de udfordringer vi ser og hører fra kredsens arbejdspladser. Det 

handler bl.a. om manglen på uddannet arbejdskraft, generelle rekrutteringsudfordringer og en 

pædagoguddannelse, hvor kvaliteten og læringen ikke er god nok.  

 

Vi skal have fokus på regeringens nye nærhedsreform og kigge ind i/ påvirke til, hvordan 

styringen i den offentlige sektor i langt højere grad end nu, skal være drevet af faglighed og 

tillid til den enkelte medarbejder.  

Vi skal fortsat have stor bevågenhed på socialpædagogers arbejdsmiljø. Vi skal hele tiden 

sørge for at italesætte de urimelige vilkår og de ødelæggende strukturer der præger det 

socialpædagogiske arbejdsmarked i disse år. Det skal laves om og her skal vi bl.a. gøre brug 

af de resultater og den viden vores treårige arbejdsmiljøforskningsprojekt giver os.  

 

Derudover mener jeg også, at der er nogle større socialpolitiske kampe der skal kæmpes. Der 

er både kampen for ligeløn imellem køn på det offentlige arbejdsmarked, større fokus på 

minoriteters rettigheder på arbejdsmarkedet, genopretning af et anstændigt dagpengesystem 

og retten til en værdig alderdom, for bare at nævne nogle stykker.  

Jeg vil fortsat arbejde på flere fronter i mit politiske arbejde, hvor jeg oplever, at vi både opnår 

indflydelse ved at være samarbejdende og løsningsorienterede, men hvor der også skal være 

plads til aktivisme når det kræves…  

  

Jeg ser mig selv som hårdtarbejdende, insisterende og god til at skabe faglige relationer til 

gavn for medlemmerne i Socialpædagogerne. 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 tidligere siddet i hovedbestyrelsen og kan mærke, at jeg i mit nuværende daglige 

fagpolitiske arbejde savner at være tættere på HB, hvor mange af organisationens vigtige 

beslutninger træffes. Lige nu oplever jeg, at jeg både formidler og agerer på beslutninger, 

visioner mm., som jeg ikke altid føler mig forbundet til eller enig i. Sådan tror jeg også mange 

medlemmer har det og dem vil jeg gerne repræsentere. Jeg vil gerne være talerør og 

bindeleddet imellem medlemmerne ude i kredsen og forbundet.  



 

 

Jeg vil arbejde ud fra de samme holdninger og værdier som nævnt ovenfor og garanterer, at 

jeg altid siger min mening og gerne repræsenterer den aktivistiske del af Socialpædagogerne 

også i HB.  

 


