
 

Anne Hammer – byrådskandidat for SF i Aarhus 

For mig er der ingen tvivl om, at børn er det vigtigste, vi har, og de er vores fælles ansvar. Derfor er det helt 

afgørende for mig, at vi forbedrer vilkårene for vores børn og unge. Mit hjerte brænder især for børne- og 

ungeområdet, både fordi jeg til dagligt arbejder som lærer, fordi jeg er mor til to børn i daginstitution, men 

også fordi børn og unge er vores fremtid. 

Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg ønsker at skabe forandringer på børne- og ungeområdet. 

Forringelser og besparelser har alvorlige konsekvenser for vores børn, for det er dem, der betaler prisen, 

når de sidder 27 elever i klasselokalet med dårligt indeklima, og det er dem, der betaler prisen, når 12 

treårige skal deles om én pædagogs opmærksomhed i børnehaven. Sårbare børn og unge klarer sig 

markant dårligere i skolen og har brug for særlige indsatser, der hjælper dem godt på vej. Der er nok at 

tage fat på, og jeg vil være med til at finde holdbare løsninger, der sikrer vores børn og unge de bedste 

betingelser i fremtiden.  

Vores børn skal gå i en folkeskole med velforberedte lærere og flere timer med to voksne. Vores børn skal 

gå i en daginstitution, hvor der er minimumsnormeringer, og hvor de får den nødvendige omsorg, så de 

trygge og trives, og i de skal gå i en SFO, hvor fællesskaber, leg og fantasi kan blomstre. Vores børn skal 

inddrages og have den rette hjælp og støtte, når der er behov for det. 

Da jeg for seks år siden blev færdiguddannet som folkeskolelærer, kom jeg ud i en virkelighed, som i høj 

grad var præget af en ’mere for mindre’-tankegang. Hvor kassetænkning præger hverdagen, og hvor 

økonomiske hensyn vejer tungere end pædagogiske. Som mor til to har jeg mødt en virkelighed ude i 

daginstitutionerne, som har givet mig ondt i maven, og jeg ved, at mine oplevelser ikke er enestående. Det 

ønsker jeg at ændre.  

Jeg har de seneste par år deltaget aktivt i debatten på børne- og ungeområdet, hvor jeg har skrevet flere 

debatindlæg, og hvor jeg ved flere lejligheder er blevet inviteret til at udfolde mine synspunkter i både 

radio og tv. Jeg har fundet ud af, at jeg ikke dur til at tie stille, hvis der er noget, jeg brænder for, eller noget 

jeg er utilfreds med – jeg har brug for at råbe op i forsøget på at ændre det. Jeg har ikke kunnet lade være. 

Nu vil arbejde for at få fagligheden tilbage i beslutningerne, og jeg vil være med til finde de nødvendige 

ressourcer og skabe ordentlige rammer for alle byens børn og unge. 

Jeg ønsker at sikre det bedste valg for SF i Aarhus. Kun med et stærkt SF i byrådet, kan vi sikre en 

kommune, hvor velfærden prioriteres. Aarhus Kommune skal turde investere i folkeskolen og 

daginstitutionerne, i vores børn og deres fremtid, og vi skal sikre at velfærden bliver til virkelighed for alle 

borgere. Vi skal turde gå forrest og vise, hvad det er for et Aarhus vi drømmer om. 

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte mig eller følge mig på Facebook eller Twitter. 
Mine kontaktoplysninger: 
 
Tlf. 22951797 
Mail hammer.anne@hotmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/AnneHammerSF 
Twitter: AnneAnneAnneH  
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