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Mit hjerte banker for det sociale arbejde og for at gøre en for-

skel for de mennesker som på forskellig vis befinder sig udenfor 

fællesskabet. Mit ønske om at gøre en forskel og for at sikre li-

geværdighed for alle i alle livets forhold, motiverede mig til at 

læse til pædagog efterfulgt af en kandidatoverbygning i pæda-

gogisk sociologi fra DPU. Kombinationen af mine uddannelser 

gør, at jeg kan se praksis i et helikopterperspektiv – og dermed 

også kan se en bredere vifte af handlingsmuligheder og udvik-

lingspotentialer. 

Mine erfaringer indebærer mangesidede opgaver og samar-

bejdsrelationer med selvejende institutioner, foreninger, frivillige 

og de mennesker som disse retter sig mod. I mit arbejde som pro-

jektmedarbejder hos foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem, fik 

jeg for alvor indsigt i de mange børn, unge og familier som på for-

skellig vis står udenfor samfundet – og samtidig fik jeg indblik i 

det store fællesskab af foreninger, institutioner og mennesker, 

som hver dag kæmper en brav kamp for og sammen med netop 

disse mennesker. Jeg forlader nu en stilling som kommunal kon-

sulent indenfor det frivillige sociale område, hvor jeg på forskellig 

vis har ydet bistand til de mere end 130 frivillige sociale forenin-

ger i Skanderborg Kommune. Man kan dermed sige, at jeg kom-

mer til Ligeværd med en indsigt i og et kendskab til de mange for-

ny konSuLEnt 
for skoler og uddannelsessteder
Mit navn er June Tagmose, jeg er 34 år og føler mig meget privilegeret 
over her at kunne præsentere mig som Ligeværds nye konsulent inden for 
skole- og uddannelsesområdet.

skellige områder, som hver især gør deres for at skabe ligeværdig-

hed i samfundet. 

Privat bor jeg hver anden uge sammen med min søn på 8 år 

i Malling. Min frie tid tilbringer jeg gerne i godt selskab med mi-

ne nærmeste venner og familie. Jeg elsker kultur og at udforske 

det kulturelle liv, gerne i form af teater, musikalske oplevelser og 

film. Derudover får jeg rigtig megen glæde og energi ved at væ-

re frivillig, bl.a. som mentor og gennem bestyrelsesarbejde.

Jeg glæder mig til at skulle samarbejde med og blive en del af 

FUS og SL. Jeg er nysgerrig på, hvad der optager jer. Hvilke em-

ner optager jer? Hvor møder i udfordringer? Hvad er fællesnæv-

nerne for de mange tilbud, og hvor er det I hver især kan noget 

særligt? Hvad er jeres forventninger til vores kommende samar-

bejde, og hvordan kan jeg imødekomme det? 

Jeg er meget nysgerrig på at dykke ned i, hvordan politiske be-

slutninger og dagsordener, og samfundets syn på unge med sær-

lige behov, indvirker på den daglige praksis og på de unges mulig-

heder for at indgå i fællesskabet.  Og ikke mindst hvordan jeg selv 

og Ligeværd kan bidrage til, at skoler og uddannelsessteder for un-

ge med særlige behov fortsat kan bevare fokus på kerneopgaven, 

som er at lave god uddannelse til alle samt at være med til at ud-

vikle et rummeligt og inkluderende uddannelsessystem. 


