
SF-Folketingskandidat Charlotte Vindeløv 

Kontaktoplysninger:

Mobil: 21 688 778

Mail: 
charlotte.vindelov@mail.com

Facebook – politikerside: 
https://www.facebook.com/CharlotteVindelov

Facebook – privat side: 
https://www.facebook.com/profile.php?
id=1258712323

Jeg opstilles som kandidat til Folketinget af SF Skanderborg-Odder-Samsø og Horsens-kredsene.

Oprindeligt er jeg født i Odder, har afholdt ferier på Samsø og er nu bosiddende i en mindre landsby i 
udkanten af Skanderborg kommune.

Erhvervsmæssigt er jeg uddannet socialrådgiver, og arbejder i Horsens Kommune som skole- og 
dagtilbuds-socialrådgiver med fokus på tidlig indsats og forebyggelse indenfor børneområdet.

Gennem de sidste 2 år har jeg deltaget aktivt i SF´s socialudvalg, som jeg fortsat er en del af. 
Ligeledes skal jeg være med til at udvikle SF´s familiepolitik i en kommende arbejdsgruppe.
Stillede op som kandidat for første gang ved seneste valg, og er i dag 2. suppleant til Folketinget.

Jeg er desuden aktiv i fagbevægelsen som valgt Hovedbestyrelsesmedlem i Dansk 
Socialrådgiverforening, hvor jeg aktuelt har været med til at udfærdige et udspil til Barnets Lov.

I min fritid er jeg frivillig ved Natteravnene i Ry, De Anbragtes Vilkår (da jeg selv har en 
anbringelsesbaggrund) og hos Smukfest i Skanderborg. Jeg er desuden vild med Næstehjælperne, som
jeg synes yder en kæmpestøtte for de udsatte voksne, som falder gennem vores velfærdssystem.

Privat er jeg mor til en datter på 19 år, som blev student i sommers.

Som kandidat er jeg optaget af flere temaer politisk set, som også udspringer af, hvem jeg er:

 Børne- og familieområdet, med særligt fokus på udsatte børn og familier, som kæmper med 
manglende trivsel, fattigdom, misbrug, handicaps og psykiske lidelser. Herunder også, hvordan 
vi kan skabe gode anbringelser, når det er nødvendigt.

 Skole- og uddannelsessystemet, da jeg i hverdagen ser mange børn og unge mistrives. 
Både i folkeskolen, samt på ungdoms- og videregående uddannelser. Jeg synes, at vi må gøre 
op med den meget præstationsorienterede tilgang til læring.

 Minimumsnormeringer er afgørende for at sikre de mindste børns gode start på deres liv 
udenfor hjemmet med plads til leg og udvikling.

 En værdig socialpolitik, hvor mennesket er i centrum og kan tilbydes en målrettet støtte til at
leve et værdigt liv. Der hersker i dag et menneskesyn, som er gennemsyret af, at vi skal kunne 
arbejde og bidrage, ellers har vi ikke samme værdi for samfundet.

 Generelt et ønske om en stærk offentlig velfærd, hvor vi også investerer i den. Dertil har vi 
brug for en retfærdig omfordeling via skatter og afgifter, samt sikring af, at Skat har de rette 
ressourcer for at sikre vores fælleskasse ikke udhules af skattely, hvidvask mv.

 At vi tager del i vores globale ansvar vedr. kvoteflygtninge, samt yder en menneskelig 
integrationspolitik.  

 Klima og miljø interesserer mig mere og mere, men det er ikke noget, som jeg har meget 
viden indenfor. Men tager gerne ved lære! 

Giver dette anledning til spørgsmål, er du mere en velkommen til at kontakte mig.
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