Jeg hedder Jette og er 52 år. Jeg er gift på 26. år med Christian og sammen har
vi 2 børn, Ida på 22 år og Emil på 20 år - begge vores børn er flyttet
hjemmefra. Sidste år rev min mand og jeg vores rødder op efter 19 år i Jeksen
uden for Skanderborg. Vi solgte huset og flyttede til Tilst, i et nybygget
område.
Som person er jeg meget relationel, humørfyldt, fuld af gå på mod, modig,
kommunikativt stærk, stædig/vedholdende, og med alderen er jeg blevet meget
reflekterende. Jeg er ikke bange for at være nysgerrig på andre mennesker og
stille spørgsmål omkring dem og det der optager dem. Jeg kan mærke, at jeg samtidig lærer nye
ting om mig selv, hver gang min omverden er nysgerrige og undrer sig på mig.
Jeg er uddannet Pædagogisk Assistent. Jeg har arbejdet i vuggestue, gennem de sidste 17 år og har
de sidste 10 år været TR for Pædagogiske Assistenter og Pædagogmedhjælpere i, Hørning
Dagtilbud, Skanderborg kommune.
FOA er gennem årene kommet dybere og dybere ind under huden på mig. Jeg er igennem mit TR
erhverv blandt andet blevet uddannet i Lønforhandlinger, Bisidderrollen, Konflikthåndtering,
Arbejdsmiljø og Samarbejde. Jeg har haft et tæt samarbejde med min FTR og Skanderborg
kommune. Jeg er i gang med min 3. valgperiode i Pædagogisk sektors bestyrelse. Og jeg sidder som
suppleant i Afdelingsbestyrelsen, hvor jeg har været suppleret ind en del gange. Jeg sidder,
derudover, som FOA repræsentant i LUU (Lokal Uddannelses Udvalg) på Sosu skolen omkring
pædagogisk Assistent uddannelsen, både den ordinære og EUV 1.
I gennem de sidste 2 år har jeg ryddet op i mig selv og haft en fornemmelse af, at være på vej ind i
et nyt kapitel. Jeg har brugt min fritid på, at tage 3 Akademi moduler på Erhvervsakademiet Dania i
Ledelse i praksis. (Teamledelse, Ledelse i Praksis, samt Organisation og Arbejdspsykologi).
Grundet ovenstående tænker jeg derfor, at det er tid til at afprøve, at stille mit kandidattur til
rådighed til Næstformandsposten. Jeg har en stor bevidsthed om, at afdelingen repræsenterer
forskellige sektorer. Det vil jeg gøre alt for, at få et kendskab til også selvom jeg kommer fra den
pædagogiske sektor, og har min største viden derfra. Jeg har også en mindre viden om brandfolket
med 2 stk. i familien, samt en bror med 35 års erfaring som ambulanceredder.
Mit udgangspunkt er, at jeg gerne vil lære og være nysgerrig på de forskellige sektorer. Jeg vil
kæmpe for alle, fordi at jeg tror på at alle har ret til et ordentligt arbejdsmiljø /arbejdsforhold samt
en ordentlig og anerkendende løn. Det værende sig uanset hvilken sektor man kommer fra. Alle skal
kunne mødes, ses og anerkendes for den arbejdsindsats, man leverer hver dag på de forskellige
arbejdspladser.
Det at stille op her, sidestiller jeg med at være modig, at have mod og turde vove at miste fodfæste
for en stund, som Søren Kierkegaard skriver. Jeg er klar til at møde nye udfordringer og være med
til at tro på, at jeg med en stor portion ydmyghed og arbejdsomhed kan være med til, at vise i
handling, at lighed løfter os alle og sammen gør vi en forskel.

