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"Vi ankommer 

ikke alle med 

det samme 

skib, men vi er 

alle i samme 

båd" 

 

Posten som 2. bestyrelsessuppleant 
 

Jeg er som tillidsrepræsentant frikøbt to timer om ugen, og repræsenterer ca. 110 
kollegaer. Jeg sidder i lokal MED, central MED og hoved MED samt repræsenteret i lokalt 
grupperåd for beboere og pårørende og centralt Beboer- og pårørenderåd. 
 

Privat er jeg beboervalgt medlem af afdelingsbestyrelsen i den boligforening, hvor jeg bor. 
Afdelingsbestyrelsen repræsenterer 1.181 lejemål. Derudover er jeg medlem af 
repræsentantskabet, hvilket betyder, at jeg har kendskab til demokratiets gang. 
 

Der har været mange udfordringer og bump på vejen i min tid som tillidsrepræsentant, 
men jeg er begyndt at se resultater, når det drejer sig om kommunikation med ledelse, 
personaleafdeling og direktion samt overholdelse af overenskomsten og 
arbejdstidsaftalerne. 
 

I min tid som tillidsrepræsentant, er jeg blevet klogere på forskelligheder, hvilket mit citat 
henleder til. Vi har alle en baggrund og bagage, men i bund og grund ønsker vi det 
samme; nemlig at gøre en forskel, give den bedste pleje og omsorg samt at opretholde en 
værdig livsførelse for det enkelte individ. 
 

Jeg brænder for et bedre arbejdsmiljø og vilkår, både når det gælder normering, faglighed, 
kvalitet og udvikling. 
 

Tendensen med vedvarende besparelser og nedskæringer er ikke i orden, fordi 
”plejetyngden” bliver tungere og mere krævende. Der er utvivlsom brug for flere ”varme 
hænder” og mere faglighed, men det vi ser, det er trist nok færre og "lunkne hænder” med 
stress og udbrændthed til følge. 
 

Jeg stiller op til 2. suppleantposten for at få muligheden for at være med i den politiske 
ledelse, hvor vores fremtid og vilkår drøftes. 
 

Jeg har en målsætning, der omhandler bedre vilkår for alle lag i sektoren, og ønsker at få 
en større viden inden for organisationen. 
 

Jeg er stadig forholdsvis "ny" tillidsrepræsentant og vil gerne udvikle mig, og blive endnu 
dygtigere for mine kollegaer. 
 

 

Stem på mig på FOA Social- og Sundhedsafdelingens generalforsamling tirsdag den 

29. november! 


