
 
 
 
 
 
 
 

Begrundelse for opstilling: 
Jeg vil fortsat arbejde for en faglig organisation, hvor fællesskabet vægtes og hvor fagligheden og ar-
bejdsmiljøet opprioriteres. Som fagforening skal vi medvirke til at sikre fremtidens velfærd. Der skal 
være sammenhæng mellem arbejdet med den socialpolitiske indsats og interessevaretagelsen for 
medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår. 
Tillidsvalgte skal fortsat veluddannes, så de opleves som værdige medspillere i forhold til samarbejdet 
med ledelsen, i TRIO-samarbejdet og MED-strukturen. 
Kredskontoret skal være en velfungerende arbejdsplads, så medlemmerne oplever at få råd, vejledning 
og støtte af engagerede og kvalificerede medarbejdere.  
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Begrundelse for opstilling: 
Jeg vil fortsat arbejde for en synlig fagforening, hvor det enkelte medlem oplever, at der bliver arbejdet 
for gode løn- og arbejdsvilkår. 
-at den enkelte socialpædagog bliver endnu bedre til at forklare sit fag og arbejde. 
-arbejde hen imod, at ingen socialpædagoger bliver syge af at passe deres arbejde.  
-at kredsens sunde økonomi fastholdes og at økonomien bruges til at understøtte de mål, kredsbesty-
relsen har sat.  
Mine arbejdsområder i dag er bl.a. forhandling af lokalaftaler og overenskomster, kredsens økonomi 
og AMR. 
Jeg vil i den næste periode, i samarbejde med bestyrelsen og ansatte på kredskontoret, arbejde hårdt 
for at opnå de bedst mulige resultater for Socialpædagogerne Nordsjælland.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Begrundelse for opstilling: 
Jeg genopstiller til bestyrelsen, da jeg synes det er et meget spændende arbejde.  
At være med til at præge hvilken retning vores fagforening bevæger sig i, synes jeg er vigtigt og meget 
spændende at kunne bidrage til. Mine særlige mærkesager er vilkår for tillidsvalgte og ”ny løn”-
systemet, som jeg ikke synes fungerer efter hensigten.   
Jeg stiller op til hovedbestyrelsen for at kunne være endnu tættere på, hvor beslutningerne tages. Jeg 
mener, at have noget at kunne bidrage med, i forhold til nye vinkler og måder at gøre tingene på. Jeg 
synes det er et utroligt spændende og vigtigt stykke arbejde, som jeg også gerne vil være med til at 
præge. 
Som nyligt uddannet fagpolitisk ambassadør for Socialpædagogerne, vil jeg kunne drage nytte af mine 
nye politiske kompetencer både i HB- og kredsbestyrelsesarbejdet.  

Karen Holte—Genopstiller som kredsformand og medlem af HB. 
 

Arbejdsplads:  Socialpædagogerne Nordsjælland. 
Arbejdsområde: Kredsformand siden 2009 – tidligere Pædagogisk 
Konsulent og Centerleder på misbrugsområdet. 

Thomas Svendsen—Genopstiller som  faglig sekretær og 

Kredskasserer. 
 

Arbejdsplads: Socialpædagogerne Nordsjælland. 
Arbejdsområde: Faglig sekretær – tidligere Børne- og Ungeområ-
det. 
Tillidshverv: Faglig sekretær, HB-medlem og Kredskasserer 

Kandidater til kredsbestyrelsen 

Lene Ek Christensen—Opstiller til HB og genopstiller til kreds-

bestyrelsen. 
 

Arbejdsplads:  Bofællesskabet Langkærgård, Furesø Kommune. 
Arbejdsområde: Voksne med psykisk funktionsnedsættelse  
Tillidshverv: TR, Næstformand i Hoved-MED, bestyrelsesmedlem.  



 
 
 

 
 

 
 
 

 
Begrundelse for opstilling: 
Jeg genopstiller, da jeg stadig vil arbejde på større gennemsigtighed i SL. Gennem mit netværk som 
meningsdanner var jeg med til, at sidste kongres vedtog, at HB skal arbejde på, at overenskomstkrave-
ne skal tilbage til kongressen og ikke ligge i HB. 
Ligeledes er det vigtigt for mig, at være med til at forbedre arbejdsmiljøet og højne fagligheden med 
større fokus på medlemmerne, og ikke på de udsatte grupper vi arbejder med. Jeg vil arbejde for større 
anerkendelse af faget med dertil hørende bedre løn og bedre sikkerhed på de arbejdspladser, hvor der 
er mennesker med problemskabende adfærd. 
Derfor stiller jeg også op til HB, som jeg mener vil have gavn af medlemmer, der til daglig er ude på 
arbejdspladserne. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Begrundelse for opstilling: 
Jeg ønsker fortsat at være med til at styrke faget og bidrage med mine erfaringer fra et langt arbejdsliv 
indenfor forskellige socialpædagogiske områder. Har før frikøb været ansat i over 20 år i socialpsyki-
atrien. 
Det er vigtigt, at fagbevægelsen hele tiden udvikler sig og lytter til, hvad medlemmerne efterspørger. 
Mine udvalgte fokusområder i bestyrelsesarbejdet vil bl.a. være arbejdsmiljøet på især de arbejdsplad-
ser, hvor flere og flere af vores medlemmer bliver syge af at gå på arbejde. Jeg finder endvidere, at 
kredsen fortsat skal arbejde målrettet med organisering af nye medlemmer – for jo flere vi er, jo stær-
kere er vi. Social dumping skal fortsat have vores opmærksomhed, samt at flere socialpædagoger bli-
ver ansat i nye jobområder som f.eks. indenfor ældre-/demensområdet. 
 

 
 
 
 
 
 

Begrundelse for opstilling: 
Jeg har valgt at genopstille, da jeg har stor interesse for det fagpolitiske. Jeg er med i en netværksgrup-
pe hvor vi har fokus på faget, uddannelse af de nye kollegaer vi får i fremtiden. En gang om måneden 
er jeg på UCC for at snakke med de studerende , et område jeg synes er spændende og lærerigt.  
Jeg ser frem til et par år med masser af nye spændende faglige og politiske opgaver.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Begrundelse for opstilling: 
Jeg har været med i bestyrelsen i 2 år, og syntes det er spændende at være med i det fagpolitiske ar-
bejde. 
Derfor genopstiller jeg. 

Benny Nielsen—Opstiller til HB og genopstiller til kredsbestyrelsen. 
 

Arbejdsplads:  Botilbuddene, Halsnæs Kommune. 
Arbejdsområde: Voksne med fysiske- og psykiske funktionsnedsættelse 
– Døgninstitution anbragte unge  
Tillidshverv: TR, Næstformand i MED-udvalg, medlem af Hovedudvalg, 
kredsbestyrelsesmedlem. 

Birgit Larsen—Genopstiller  til kredsbestyrelsen. 
 

Arbejdsplads:  Socialpædagogerne Nordsjælland. 
Arbejdsområde: Frikøbt til arbejdet med Socialpædagogerne i Fremti-
den samt telefonservice, bisidderfunktion m.m.  
Tillidshverv: Kredsbestyrelsesmedlem og PKA - delegeret . 

Christina Hoffstetter—Genopstiller til kredsbestyrelsen.  
 

Arbejdsplads: Botilbuddene Halsnæs / Trekløveret. 
Arbejdsområde: Voksne med fysiske- og psykiske funktionsnedsættelser.  
Tillidshverv: Kredsbestyrelsesmedlem. 

Ib Flemming Hansen—Genopstiller til kredsbestyrelsen. 
 

Arbejdsplads: Socialpædagogisk Center, Rudersdal Kommune. 
Arbejdsområde: Socialpædagogisk støtte / socialpsykiatrien.  
Tillidshverv: AMR, kredsbestyrelsesmedlem, medlem af Lokal-Med og 
Område-Med. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Begrundelse for opstilling: 
Det gode arbejdsmiljø skaber ikke sig selv! Som bestyrelsesmedlem vil jeg have stort fokus på rammer-
ne om vores arbejdsliv. Hvad skaber den gode kollega? Hvordan sikrer vi, at medarbejdernes kompe-
tencer bliver udnyttet? Trivsel og et godt arbejdsmiljø hænger uløseligt sammen. 
Vi kan uddanne/videreuddanne os og ville fagligheden, MEN hvis ikke de rette betingelser er til stede, 
herunder god kontakt til ledelsen og ordentlige arbejdsvilkår, lider fagligheden derunder. Socialpæda-
gogik handler netop om at skabe de bedste rammer for de mennesker, vi arbejder med og for. Derfor 
må vores pædagogiske bagland naturligvis være i orden.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Begrundelse for opstilling: 
Som kredsbestyrelsesmedlem er jeg med til at påvirke de overordnede retningslinjer og at Kreds Nord-
sjælland organisatorisk drives på forsvarlig vis. Et arbejde, som giver mig lejlighed til at reflektere over, 
og skabe pædagogiske strategier for vores pædagogiske praksis og fremtidens pædagogiske opgaver. 
Bestyrelsens drøftelser baserer sig på konsensus, personlige refleksioner og afsøgning af de nyeste 
vidensmål indenfor alle vore kerneopgaver. Mit fokus er især socialpsykiatrien og internationalt arbej-
de . Hvor bevæger vores faglighed sig hen, både her hjemme og internationalt. 
Jeg deltager i de næsten alle møder og yder gerne en ekstra indsats i andre fagpolitiske sammenhæn-
gen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begrundelse for opstilling: 
Jeg synes det kunne være spændende, at man igennem fagforeningen vil være med til at præge og 
sætte Socialpædagogernes faglighed og vilkår i fokus. 
Igennem min uddannelse til fagpolitisk ambassadør for socialpædagogerne, fik jeg en introduktion til 
SL`S strategisk arbejde og fremtids visioner for socialpædagogernes arbejde og områder.  I den globale 
fremtid og udvikling er det vigtigt, at den socialpædagogisk DNA får en vigtigt plads. Det kræver, at vi 
som socialpædagoger får fortalt, hvorfor vores faglighed er et vigtigt for de borgere og områder vi ar-
bejder indenfor.  
Min store interesse er faglighed og arbejdsmiljø. Samt ligeløn for socialpædagogerne, som har taget en 
mellemlang uddannelse, men stadig får væsentligt mindre end andre fag med mellemlange forlød. 

Ingelil Batenburg—Genopstiller til kredsbestyrelsen. 
 

Arbejdsplads:  Lyngby-Taarbæk kommune. 
Arbejdsområde: Socialpædagog/Hjemmevejleder. 
Tillidshverv: AMR og kredsbestyrelsesmedlem.  

Kate Jensen—Genopstiller til kredsbestyrelsen. 
 

Arbejdsplads:  Slotsvænget, Lyngby-Taarbæk kommune. 
Arbejdsområde: Socialpædagog. 
Tillidshverv: TR og kredsbestyrelsesmedlem. 

Tine Sofia Jensen—Opstiller til kredsbestyrelsen. 
 

Arbejdsplads:  Den sociale virksomhed Rønnegård. 
Arbejdsområde: Voksne med psykisk funktionsnedsættelse. 
Tillidshverv: TR.  



 
 
 
 
 
 
 

Begrundelse for opstilling: 
Jeg genopstiller, fordi arbejdet i bestyrelsen er berigende for mig både fagpolitisk og pædagogisk. 
En af de ting, som jeg finder spændende, er at fremme de demokratiske processer. 
Tonen og sprogbruget er vigtigt at have fokus på i en tid, hvor forråelse er i højsædet. Det er vi op-
mærksomme på i bestyrelsen, og det skal vi blive ved med at være. 
Jeg synes, det er vigtigt at klæde TR og AMR-erne godt på til TR og TRIO møder, så de bliver bedre ru-
stet til at tage sig at vores medlemmer og samarbejdet med lederne.  
Og så glæder jeg mig til, vi sammen skal finde de krav, vi gerne vil have med til overenskomstforhand-
lingerne. 
Sammen er vi stærkere. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Begrundelse for opstilling: 
Granbohus har altid været styret af udbud og efterspørgsel.  
Vi, ledelsen og medarbejdere, har sammen skabt et godt fundament for en god arbejdsplads. Vi er løs-
ningsorienteret til et fælles bedste. Det har jeg været med til gennem mit virke som AMR, TR og MED-
repræsentant. Sidstnævnte på alle 3 niveauer . 
SL’s strategi om at være løsningsorienteret er meget positiv.  Her kunne jeg byde ind med den erfaring, 
jeg har erhvervet via mine tillidsposter. 
Udover det daglige arbejde i kredsbestyrelsen er jeg pt en del af den styregruppe, nedsat af hovedbe-
styrelsen, som skal komme med et forslag til en revideret og tidssvarende TR-uddannelse.  
Jeg finder arbejdet interessant og føler at jeg stadig har meget at give. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Begrundelse for opstilling: 
Min baggrund for at genopstille til kredsbestyrelsen er min lyst til at arbejde videre med de ting, vi har 
været med til at sætte på dagordenen. Det er bl.a. vores arbejdsmiljø. Her har der har været fokus på, 
hvordan vi passer på hinanden. 

Jeg vil kæmpe for det nære - hvad får vi ud af SL som fagforening?.  Jeg vil være med til at præge dags-
ordenen, så vi som socialpædagoger, kan se os selv i vores fagforening.  

Jeg mener, vi må have en mere tidssvarende tilgang til vores overenskomst. Så vi ud over dage til fami-
lier med mindre børn og seniorer, også får dage til dem midt i livet, i en overenskomst hvor alle bliver 
set og hørt.  

Katrine Rygård—Genopstiller til kredsbestyrelsen 
 

Arbejdsplads:  Julemærkehjemmet Kildemose. 

Arbejdsområde: Børn og unge. 
Tillidshverv: TR og kredsbestyrelsesmedlem. 

Martin Jeppesen—Genopstiller til kredsbestyrelsen. 
 

Arbejdsplads:  Granbohus. 
Arbejdsområde: Ferie og aflastningshjem. 
Tillidshverv: Kredsbestyrelsesmedlem.   

Pia Saltoft —Genopstiller til kredsbestyrelsen. 
 

Arbejdsplads:  Allerød Bo og Støtte. 

Arbejdsområde: Voksne med særlige behov. 
Tillidshverv: TR, lokalt MED, kredsbestyrelsesmedlem. 


