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Mette Søe 
 
Mit navn er Mette Søe og jeg er 46 år.  
 
Jeg er mor til to teenagere – en dreng og en pige. 
Jeg er opvokset i Tårnby, hvor hele min familie bor og så har jeg under min studietid og 
som småbarnsmor haft enkelte år på den anden side af kommunegrænsen. 
 
Af profession er jeg oprindeligt uddannet pædagog og har både før og sideløbende med mit 
studie arbejdet i både vuggestue, børnehave, fritidshjem og som lærervikar.  
Efter uddannelse arbejdede jeg et par år i en vuggestue i København, men da jeg ret hurtigt 
oplevede at tiden til nærvær og omsorg blev mindre og mindre, skiftede jeg til 
skoleverdenen.  
 
I mit civile liv arbejder jeg på 18.år på en Københavns folkeskole. Jeg har i løbet af min 
ansættelse fået en hel del efter-/ videreuddannelse i både inklusion, begynderlæsning, 
udeskole og har fået linjefag. 
 
Da det ene af mine børn ret tidligt i sit skoleliv fik behov for nogle pædagogiske tiltag og 
støtte, oplevede jeg at ramme panden mod en mur. Det var chokerende for mig, da jeg 
ellers havde et meget rosenrødt billede af et barneliv i Tårnby. Det var mit kendskab indtil 
da.  
Min oplevelse var at, man (og her taler jeg i forvaltningsregi og bestemt hverken lærere 
eller pædagoger) så passivt til et barn, som var i voldsom mistrivsel.  
 
En lang historie kort er, at det tog 5 år før mit barn fik det tilbud, som behovet efterhånden 
havde udviklet sig til. I mit perspektiv blev det en både dyrere økonomisk og menneskelig 
konsekvens fremfor, at der havde været en tidlig indsats.  
 
Jeg stiller op for Tårnbylisten, da jeg brænder for mennesker og mener vi som kommune 
skal levere bedre på alle fronter end vi gør i dag. Der skal være transparens og en tydelig 
linje, når man som borger skal i kontakt med sin kommune. Hvad enten det drejer sig om en 
byggetilladelse eller ansøgning til handicaphjælp. 
  
Derudover ønsker jeg at der tænkes meget mere innovativt i miljø og skybrudssikring. 
Hvorfor skal vi have så mange velfriserede plæner, når beplantning kan medhjælpe til 
skybrudssikring og samtidig øge både biodiversitet, give os nogle nuancerede byrum og 
støjreducere.  
 
Jeg har deltaget i borgerudvalg og fulgt det lokalpolitiske ophav i en årrække og derfor så 
jeg en lokalliste som Tårnby Listen, som et godt kvalificeret initiativ jeg ønsker at være en 
del af. 
 
Jeg har de seneste 4 år været en del af bestyrelsen i LEV Tårnby/Dragør. 
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