
Christina Salkvist Frederiksen   

Stiller op som bestyrelsesmedlem 

 

Lidt om mig:  

• 47 år 

• Uddannet social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent 

• Lokal tillidsrepræsentant i Gentofte Kommune 

• Frikøbt suppleant for fællestillidsrepræsentanten 

• Har læst tre moduler på akademiuddannelsen i sundhedspraksis 

• Bestyrelsesmedlem i FOA SOSU 

 

Jeg har stadig meget at bidrage med:  

Jeg har valgt at genopstille til bestyrelsen, fordi jeg stadig mener, jeg har noget at bidrage med efter at have 

været en del af bestyrelsen siden 2019.  

Det er spændende at få lov til, at arbejde helt inde i maskinrummet - at være jeres stemme ind i vores 

fagforening. 

Når man sidder i en bestyrelse som vores, er det vigtigt at kunne se tingene oppefra, vende det hele lidt på 

hovedet, se det fra andres perspektiver og reflektere - og det kan jeg!  

Beslutninger bør træffes på et oplyst grundlag, hvor alle vinkler og perspektiver bliver drøftet til gavn for 

medlemmerne af FOA SOSU. Jeg tør stille spørgsmål til måden, vi plejer at løse opgaverne på.  

I min dagligdag er jeg særligt optaget af:  

Jeg arbejder i Gentofte Kommune som lokal tillidsrepræsentant og frikøbt suppleant for 

fællestillidsrepræsentanten. Her har jeg stort fokus på en retfærdig løndannelse, samt mulighederne for 

kompetenceudvikling og efteruddannelse inden for faget. Og måske noget af det vigtigste lige nu: For gode 

og ordentlige arbejdsvilkår, hvor man ikke bliver syg af at gå på arbejde, men har overskud til at leve det liv, 

man ønsker efter arbejdstid.  

Det gør jeg gennem et godt samarbejde som er kendetegnet ved ordentlighed, den gode dialog og tillid til 

hinanden. 

Det vigtigste lige nu er:  

Vi skal have flere med i vores fagforening, vi skal have flere til at mærke fællesskabet i FOA SOSU. Jeg er 

oprigtig interesseret i, hvorfor nogle har valgt at stå uden for vores fællesskab. Jeg vil arbejde for, at det 

bliver tydeligt, at FOA SOSU er det bedste og eneste rigtige valg af fagforening. 

Det er vigtigt for mig at vi som FOA SOSU arbejder for de bedste løsninger og størst mulig indflydelse til 

gavn for medlemmerne, og at vi forsætter med at styrke vores faglige fællesskab og relationerne til 

hinanden på tværs af vores faggrupper. 

 

Jeg håber på din stemme! 


