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Sammen gør vi forskellen 

Jeg er social- og sundhedshjælper og har været tillidsrepræsentant (TR) siden 1999 i FOA Social- og 
Sundhedsafdelingen og fuldtidsfrikøbt fællestillidsrepræsentant (FTR) siden 2009 i Københavns 
Kommune – Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 
Jeg repræsenterer 2.200 kollegaer fordelt på 22 plejehjem samt 20 tillidsrepræsentanter og 
suppleanter.  
Jeg har i alle årene som lokal TR siddet i vores SU/MED udvalg og efterfølgerne som FTR i 
hovedudvalget. 
Jeg har gennem min tid som TR været drevet af min faglige stolthed og et ønske om at trufne 
beslutninger skal være retfærdige, hvilket har resulteret i, at jeg både som TR og FTR har kæmpet 
for medlemmernes rettigheder. Især for et godt og sikkert arbejdsmiljø, herunder afholdelse af 
pauser og frokostpauser. Ligesom jeg har arbejdet på at få valgt TR og TR-suppleanter, for at sikre 
at overenskomsten, ansættelse- og lønforhold bliver overholdt, og at vi som ansatte har 
medindflydelse og at vi bliver medinddraget i hverdagen. 
Mine resultater er altid opnået gennem en konstruktiv dialog med ledelserne og de politiske 
beslutningstagere. 
Mit arbejde i bestyrelsen har givet mig en stor indsigt i fagforeningens forskellige og mangeartede 
opgaver samt en forståelse for den enkelte arbejdsplads udfordringer og egenart. 
Jeg føler mig klar til at blive en del af den politiske ledelse og påtager mig gerne det store ansvar, 
der er i posten som faglig sekretær. 

Hvis I vælger mig som faglig sekretær, lover jeg at arbejde for: 

 At sikre vores medlemmer et godt og sundt arbejdsmiljø 

 At alle vore faggrupper kan fastholde deres job og deres funktioner 

 At sikre alle den nødvendige kompetenceudvikling til fremtidens opgaveløsning 

 At uddannelserne er fremtidssikrede 

 At vi husker de ”gamle” grupper, de unge og vores elever og det private område 

 At vi hele tiden uddanner vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 

Mød op til generalforsamlingen den 29. november 2016 på Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 
København Ø og afgiv din stemme eller i fagforeningen den 23. eller 28. november. 
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