
 
 
 
Kort fortalt om mig: 
 
Jeg hedder Jon Skriver og er bosiddende i Haderslev, er 41 år og har to børn på 7 og 9 år.  
 
Til dagligt er jeg forstander af to Fonde, Fonden Tagkærgaard og Fonden I Reden som er for børn 
og unge.  
Fonden Tagkærgaard er for unge med misbrugsproblematikker, og vi havde i 2018 20-års 
jubilæum. Tagkærgaard består af tre bo afdelinger og egen skole, der er plads til 24 unge fordelt 
på afdelingerne. Alle Tagkærgaards aktiviteter er beliggende i Kolding kommune 
 
Fonden I Reden er stiftet i 2019, her er målgruppen børn og unge fra 8-18 år som har været udsat 
for omsorgssvigt. I Reden er normeret til 9 pladser, og er beliggende i Haderslev. (I Reden var 
tidligere en del af Under Kastanjen, som desværre er gået konkurs) Så selvom Fonden I Reden er 
en ny virksomhed, er er navnet kendt for mange. 
 
Mine ambitioner for at genopstille til bestyrelsen for LOS er at jeg mener at vi som branche har et 
stort behov for en stærk interesseorganisation, som kan tale vores sag og pleje vores interesser.  
Jeg har i næsten 2 år været en del af bestyrelsen, det har været en super spændende tid men det 
har også været meget travlt. Er stolt af at være en del af en bestyrelse, som har taget emnet om 
med vægtet stemmeret og ny kontingent struktur op. Som jeg forstår historien, er det nogle 
emner som der flere gange har været arbejdet med, men som tidligere er blevet henkastet igen. 
Men nu efter en demokratisk proces, er der et udkast klar til generalforsamlingen. Alle vil nok ikke 
være enige i forslaget, hvilket jeg tænker ofte er tilfældet ved ændringer. Men ikke desto mindre 
er jeg stolt af det arbejde der er sket i bestyrelsen, det arbejde vil jeg gerne være med til at tegne i 
fremtiden. 
Derudover mener jeg også at det har stor værdi, at bestyrelsen repræsenterer medlemmerne 
geografisk og jeg vil gerne repræsentere Syddanmark. 
 
Bedste hilsner  
Jon Skriver  
 
 


