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Jeg stiller op som afdelingsnæstformand fordi jeg brænder for fagforeningsarbej-
det og jeg gerne vil gøre en forskel for vores medlemmer. Jeg har de kompetencer 
og egenskaber der skal til for at vi som afdeling kan imødekomme fremtidens ud-
fordringer og medlemmers forventninger til os. Jeg vil kunne bidrage med mang-
foldighed til afdelingen både i kraft af min alder, køn, baggrund og personlige kom-
petencer. Jeg er som person meget analyserende, nysgerrig og nytænkende.  

Jeg har arbejdet som pædagogmedhjælper i SFO’en på Hvinningdalskolen i 5 år. Siden 2018 har jeg været 
fællestillidsrepræsentant (FTR) for pædagogmedhjælperne og de pædagogiske assistenter i Silkeborg Kom-
mune, for både skole og dagtilbud. Som FTR og bestyrelsesmedlem har jeg haft et godt samarbejde med 
afdelingen, både de valgte og de ansatte, og jeg er blevet opfordret af flere i afdelingen til at stille op som 
næstformand. Ved siden af mit arbejde som FTR, er jeg underviser på FOA’s TR-grunduddannelse og lønkur-
ser, hvor jeg underviser tillidsrepræsentanter i en bred vifte af emner indenfor det faglige arbejde.  

Jeg vil som afdelingsnæstformand arbejde for: 

 Attraktive arbejdspladser: Vi skal have arbejdsgiverne til at forstå, at det er nødvendigt at vi kan 
skabe attraktive arbejdspladser for vores medlemmer, så vi kan fastholde og rekruttere nye medar-
bejdere. Jeg vil som afdelingsnæstformand, fortsætte og styrke den gode tradition vi har i afdelingen, 
med at indgå gode lokalaftaler, gå i dialog med forvaltningerne når der opstår problemstillinger og 
igennem de tillidsvalgte sikre gode arbejdspladser med høj anerkendelse, faglig udvikling og gode 
vilkår til vores medlemmer. Jeg sidder i HovedMED i Silkeborg Kommune, og her er vi i gang med at 
tematisere begrebet attraktive arbejdspladser overfor politikerne og den øverste ledelse i kommu-
nen. Som FTR har jeg bistået afdelingen i forhåndsaftale forhandlinger og samarbejdet med forvalt-
ningen på mit område, om eksempelvis hvordan vi kan få flere fra deltid til fuldtid. 

 

 Bakke op om de tillidsvalgte: De tillidsvalgtes arbejde er helt centralt for en velfungerende fagfor-
ening. Det er dem der har fingeren på pulsen og som står i første række i forhold til udfordringerne 
på arbejdspladserne. Vi skal som afdeling yde den bistand, viden og værktøjer som de tillidsvalgte 
har brug for, og overtage opgaverne når det bliver nødvendigt. Med min erfaring som FTR og under-
viser i FOA, har jeg hjulpet et utal af tillidsvalgte i at lykkes med deres hverv, og klædt dem på så de 
kan hjælpe deres kolleger og arbejdspladser bedst muligt, og fungere som bindeled imellem FOA, 
arbejdspladserne og medlemmerne. 

 

Det er helt centralt at man som afdelingsnæstformand kan favne samtlige af afdelingens faggrupper. Med 
min erfaring som FTR, bestyrelsesmedlem og underviser, er jeg meget bredt funderet i FOA. Jeg er kommet 
fra skoleområdet, for også at skulle sætte mig ind i hverdagen og arbejdsgangene i daginstitutionerne som 
FTR for begge områder. Jeg har undervist stort set alle FOA’s faggrupper, både fra kommunale og regionale 
arbejdspladser, og har en bred erfaring med de problemstillinger de står i. Jeg synes det er spændende at 
sætte mig ind i andre fagområder, og ser frem til som afdelingsnæstformand at få et endnu større kendskab 
til lige præcis de tillidsvalgte, faggrupper og arbejdspladser vi har i vores afdeling.  


