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Genoptiller til bestyrelsen
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Uddannelse: Pædagog, 
Storstrømsseminaret, 2001
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Hjemby: Stensved
Tillidshverv: OTR, FTR.

Jeg genopstiller til bestyrelsen, fordi jeg 
brænder for vores faglighed. Det er vigtigt, 
at vi fastholder vores fællesskab i BUPL,  
så vores faglighed fortsat kan styrkes.   
   
 I den periode, jeg har været valgt ind, 
har jeg oplevet, hvordan vi i bestyrelsen 
opsamler viden fra medlemmer gennem 
arrangementer og tillidsfolk i kommunerne. 
Denne viden bruger vi til at sætte dagsor-
denen med samt påvirke og fortælle om det 
vigtige faglige arbejde, vi pædagoger laver.   
   
Vi ser ind i en tid, hvor fastholdelse og 
rekruttering bliver en tvingende nødven-
dig opgave, som vi sammen skal løfte. I 
BUPL-fællesskabet skal vi vidensdele og 
sætte dagsordener for, hvad der skal prio-
riteres for at lykkes med den store rekrut-
teringsudfordring.  

Jeg er tilhænger af den samarbejdende 
tilgang og ønsker at være med til at sikre, 
at den styrkes lokalt. Samtidig vil jeg have 
fokus på, at vores fag bliver endnu tyde-
ligere og endnu mere betragtes som en 
værdi i samfundet.    

Med vores pædagogiske uddannelse har vi 
et fantastisk fundament. Derfor er det vig-
tig, at pædagogerne bliver medinddraget 
og derigennem kommer med perspektiver, 
så vi skaber de bedste muligheder for de 
børn og unge, vi arbejder med.  

Jeg er ikke kun pædagog af profession, 
men også af hjertet.   
   
Jeg prøver at finde veje til det menings-
fulde, og det gælder både i arbejdslivet og 
privat. Min familie og jeg bor i Stensved i 
Vordingborg Kommune, og børnene er nu 
tilpas store til, at jeg kan prioritere mere tid 
til egne interesser.  

Jeg ønsker, at I skal stemme på mig. Når I 
gør det, får I et bestyrelsesmedlem, som 
er nysgerrigt og ærligt, og som vil ska-
be større forståelse for den værdi, vores 
fag skaber.   Børn har ret til trivsel, og det 
understøtter fritidspædagogikken. Her får 
barnet mulighed for at lege, forfølge sin 
nysgerrighed og øve sig i fællesskaber, de-
mokrati, kreativitet og meget mere. Vigtige 
værdier, som hverken kan måles, vejes 
eller testes. 
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