
1 

 

Kandidatpræsentation  

Medlemmerne i FOA Frederikshavn kan vælge imellem tre kandidater, når der skal 

vælges ny afdelingsnæstformand. 

 

Valget finder sted på afdelingsgeneralforsamlingen tirsdag den 27. marts 2012. Ved 

opstillingsfristens udløb er der opstillet 3 kandidater til næstformandsposten, som 

medlemmerne nu kan vælge imellem.  

 

På den lokale hjemmeside www.foa.dk/frederikshavn findes alle praktiske oplysninger 

vedrørende afdelingsgeneralforsamlingen, herunder dagsorden, afdelingslove etc.  

 

HUSK sidste frist for tilmelding til spisning på generalforsamlingen er torsdag den 22. marts 

kl. 15.00. Tilmelding skal ske til afdelingen på telefon 46971170.  

 

Brevafstemning! 

Bemærk at det jf. afdelingslovenes § 5 stk. 8 kun er muligt at afgive en brevstemme for 

medlemmer, der er bosiddende på Læsø eller for medlemmer der grundet tjenstlige forhold 

er forhindret i at deltage på generalforsamlingen.  

Stemmemateriale kan rekvireres i afdeling ved personlig henvendelse tidligst 6 kalenderdage 

før generalforsamlingen. Stemmesedlen samt dokumentation skal være afdelingen i hænde 

senest dagen før generalforsamlingen.  

 

Herunder kan du møde de tre kandidater, og på de følgende sider læse kandidaternes egen 

præsentation af sig selv. Kandidaterne er oplistet i alfabetisk rækkefølge (efter fornavn).  
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Joan Pedersen 

Jeg hedder Joan Pedersen er 57 år, gift med Bjarne som jeg har 

kendt i 41 år. Vi har 3 voksne drenge og 2- snart 3 børnebørn. Vi 

bor i Strandby alle sammen. 

 

Af uddannelser har jeg følgende: 

1973: klinik assistent på Børnetandplejen i Sindal. 

1986: sygehjælper 

1996: social og sundhedsassistent 

2005: modul ”ledelse i praksis” på akademi uddannelsen 

2009: projektleder uddannelsen 

 

Jeg har siden 1991 været valgt tillidsrepræsentant og de sidste 13 år været 

fællestillidsrepræsentant. 

 

Nu har jeg lyst til en ny udfordring i mit arbejdsliv, og stiller derfor op til næstformandsposten.  

 

I jobbeskrivelsen af næstformandsposten ligger mange udfordringer som jeg finder 

spændende. Uddannelse af de tillidsvalgte er én af udfordringerne og jeg vil være med til at 

arbejde for, at dette bliver endnu bedre, således at man som tillidsvalgt kan sparre med 

ledersiden på et højere niveau. Dette vil gavne både tillidsvalgte, men så sandelig også 

forholdene for kollegaerne. 

 

Jeg ser mig selv som en stille og rolig person, som ikke er bange for at give min mening 

tilkende, og jeg vil rigtig gerne i dialog med mine samarbejdspartnere. Samtidig ser jeg mig 

selv som en person der har let ved at samarbejde med alle. 
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Pernille Warren 

Jeg Hedder Pernille Warren, er 51 år og bor med min mand i 

Frederikshavn. Jeg er ansat ved dagplejen i Frederikshavn 

kommune.  

 

Jeg ønsker at blive valgt til næstformand i FOA Frederikshavn, 

da jeg brænder for det faglige arbejde, og for at få lov til at yde 

en faglig indsats- især på arbejdsmiljø og tillidsmandsområdet.  

 

Jeg har en del erfaring på det fagpolitiske område. Jeg har tidligere været faglig aktiv i BUPL 

Nordjylland, hvor jeg sad i bestyrelsen og deltog i udvalgsarbejde i en del år. På min tidligere 

arbejdsplads var jeg AMR gennem 5 år, og har som Souschef i Frederikshavn kommunale 

dagpleje været ansvarlig for samarbejdet med arbejdsmiljøgruppen her.  

 

De seneste 2 ½ år har jeg arbejdet som tilsynspædagog, og ser dagligt hvilket pres såvel 

dagplejere som pædagoger arbejder under, og har selvfølgelig også fulgt med i hvad der rør 

sig i de øvrige faggrupper.  

 

Jeg er blevet meget optaget, af den måde hvorpå den økonomiske krise påvirker de politiske 

beslutninger, i forhold til den kommunale service og de ansatte i kommunen.  

 

Det psykiske arbejdsmiljø har haft trange kår de seneste år. I en tid der er præget af fyringer, 

nedskæringer, besparelser, effektiviseringer og sammenlægninger, er der brug for at vores 

faglige organisation bider sig fast i de goder, der allerede er opnået, og på at skabe bedre 

vilkår, især omkring det psykiske arbejdsmiljø, for vores medlemmer. Det er her jeg kan være 

med til at gøre en forskel.  
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Rose Evelyn Ludvigsen 

Jeg opstiller som næstformand, fordi jeg synes, det er nogle 

spændende opgaver der ligger lige præcis hos næstformanden, og 

jeg mener at være i besiddelse af de kvalifikationer, der 

efterspørges. 

 

FOA Frederikshavn er inde i en dynamisk udvikling, som jeg gerne 

vil være med til at præge. 

 

På tiden er jeg fuldtidsfrikøbt fællestillidsrepræsentant på Sygehus Vendsyssel, hvor jeg møder 

hverdagens udfordringer sammen med 8 dygtige tillidsrepræsentanter. Jeg har siddet i MED på 

alle niveauer, og sidder nu i Sektor MED og i Hovedudvalget i Regionen. 

 

Mit faglige netværk er stort, og jeg samarbejder med alle FOA afdelinger i regionen og er i 

Hovedforbundet flere gange årligt i forbindelse med netværk og andet. På tiden er jeg med i 

en projektgruppe i Hovedforbundet, der skal forsøge at effektivisere MED systemet. 

 

Jeg har altid været fagligt aktiv som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og nu 

fællestillidsrepræsentant. Jeg er kendt med afdelingens arbejde via bestyrelsesposter både i 

social-og sundhedssektorens bestyrelse samt i afdelingsbestyrelsen. 

 

Jeg har altid ment, det er vigtigt at være veluddannet som tillidsrepræsentant og 

arbejdsmiljørepræsentant, og jeg har talrige kurser bag mig, og til sommer er jeg færdig med 

en Akademiuddannelse i Ledelse.  

 

Et af næstformandens kerneområder er de tillidsvalgte, og der er et berettiget fokus på dem 

dels med de nye initiativer, der er omkring udviklingssamtaler samt den store undersøgelse 

som LO foretog i 2010 omkring de tillidsvalgte. I forbindelse med min lederuddannelse har jeg 

deltaget i et HR–seminar, hvor der var fokus på tillidsrepræsentanten år 2020, og disse 

udviklingstiltag vil også være spændende at få indflydelse på. 

 

Jeg er så involveret i regionens budgetter, som jeg kan være, og jeg er med til at skrive 

høringsvar omkring dem. 

 

Rent fagpolitisk ytrer jeg mig gerne, det vil nogle have set i blandt andet ”Faget”. 


