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GODT FRA START I (BØRNE)LIVET  
Vi vil give Albertslunds børn den bedste start i livet. Derfor skal Albertslunds pasningstilbud have 

nok voksne til at det er trygt, godt og udviklende at gå i dagpleje, vuggestue og børnehave. Vi tror 

på at glade børn leger og udvikler sig bedst. Det gælder i øvrigt også de større børn i SFO’erne og 
klubberne. 

SF arbejder derfor for:  

 Sundhedspleje lige fra livmoderen – Det gode børneliv starter allerede før en ny 

albertslunder er født. Vi ser gerne at både jordemoder og sundhedsplejersker kan opsøge 

og støtte der, hvor der er behov. 

 Flere hænder i daginstitutionerne – Pædagoger, medhjælpere og dagplejere er 

hverdagens helte, men selv de har kun to hænder. Normeringen på seks børn per voksen i 

børnehave, tre børn per voksen i vuggestuen skal overholdes – også når kollegaen er på 

kursus eller barsel. Vi holder øje med, at fordelingen med 70% pædagoger og 30% 

medhjælpere holdes. 

 Gode rammer – Børn og voksne skal have et ordentligt arbejds- og legemiljø i tidssvarende 

lokaler i alle vores institutioner.  

 Sund mad – vi vil bevare, at børnene får sund og nærende øko-mad, der er tilberedt i 

institutionen. 

STÆRKERE SKOLER  
Folkeskolen er en livsnerve i vores lokale fællesskaber. Albertslunds folkeskoler er ikke ens, og 

derfor skal de have frihed til at bruge nye læringsformer, spille sammen med billed- og 

musikskolen eller lægge idrætstimerne i park og skov. Skolerne skal have de bedste vilkår for at 

være skole for netop deres elever. 

SF arbejder for  

 Max 24 elever -  fordi klasseværelset er læreres og elevers arbejdsplads.  

 Mere tid til forberedelse – fordi god undervisning kræver forberedelse 

 Opbakning til at afkorte skoledagen –fordi tiden, som eleverne bruger i skolen, skal være 

god – ikke lang. Læring, trivsel, faglighed og udvikling skal afgøre skoledagens længde. 
 Stærke samarbejder med forældre - Skoler med et stærkt samarbejde med familierne, har 

glade elever og tillidsfulde forældre, som kan bakke op om skolen og dens udvikling.  

 At styrke skolepædagogernes rolle – efter skolereformen er skolepædagogen blevet en 

central voksen for mange elever, og det skal anerkendes i skolelivet.   



 

 

 

EN SUND BY SATSER PÅ FOREBYGGELSEN 
Vi satser på mere og bedre forebyggelse – fordi det kommer både den enkelte og fællesskabet til 
gode. Det skal være sundt at bo i Albertslund – vi skal væk fra de mange huller i børnenes tænder, 
begrænse livstilssygdomme og overvinde, at alt for mange albertslunderne lever kortere liv end 
andre danskere.  
 

SF arbejder for: 
 Flere penge til forebyggelse af sygdom. Vi satser på tværfaglige projekter, der skal sikre at 

byens børn får sunde tænder, at unge lever et sundt liv og at ældre får kvalificeret faglig 
rådgivning til at forebygge sygdom og ensomhed. 

 At gøre det er let at komme i kontakt med hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, via ét 
eneste telefonnummer, som bliver besvaret døgnet rundt. 

 At Sundhedshuset bliver et aktivt, inddragende, åbent sted for alle – hvor borgere kan 
komme og få hjælp til et sundere, længere og gladere liv. Her samarbejder 
sundhedsformidlere og professionelle som ergoterapeuter, læger og psykologer, men også 
foreninger, som bidrager til at sikre fællesskab om sundhed. Det skal være via 
Sundhedshuset at kommunen laver den koordinerende indsats mellem forebyggelse, 
behandling, rehabilitering og bygger bro på tværs til gavn for både fagfolk og borgere.  
 

SF fortsætter med at prioritere den mentale sundhed. Hjælpen skal også være nær, når det er 
psyken, der knækker. Vi står bag kommunens gratis tilbud om psykologhjælp til byens børn og 
unge. Sundhed skal gælde både krop og sind. 
 

 

DET BEDSTE SENIORLIV 

Albertslunds seniorer er en ressource for vores by. De er aktive i foreningerne og deltager flittigt i 
kulturelle og sociale aktiviteter. De bidrager med masser af liv og ånd. Men når man op i alderen, 
kan man få brug for hjælp, også skal den være tilgængelig og nærværende. SF arbejder for at hver 
eneste borger kan få det bedste seniorliv i Albertslund. 
 

Derfor mener vi at hjemmehjælp skal være en hjælp – ikke et stressende indslag. For os er det 
åbenbart, at den enkelte borger skal have mulighed for, sammen med hjemmehjælperen, at præge 
hvad, der er brug for i hjemmet fra gang til gang. Vi mener, at borgeren sammen med 
medarbejderen godt kan afgøre, om der skal støvsuges eller skiftes sengetøj.  
 

SF arbejder for at sikre at 

 De, der får hjemmepleje, får det af et mindre team af kendte plejere – til gavn for både 
borger og ansat. 

 De kommunale hjemmehjælps og -plejetilbud udvikles løbende – så de rummer kvalitet og 
inddrager borgerne. 

 

SF fortsætter med at  



 Kæmpe for at fastholde rengøring hver anden uge til borgere, der får hjemmehjælp. 
 

 

 

EN BY TIL OG FOR ALLE 
Albertslund er en mangfoldig by. SF ønsker en by, der hænger sammen på tværs af bydelene. Vi 
mener, at fællesskaber på tværs af generationer, køn, forskellige sociale grupper og vores etniske 
mangfoldighed styrker vores fælles by.  
 

For os er medborgerskab er grundlag for et levende og aktivt demokrati, og det er meget andet og 
mere end institutioner og regler. Derfor arbejder SF for en by, der er præget af åbenhed, og hvor 
hver borger får lyst til at tage del i og bidrage til byens liv. Demokratisk kultur og folkeoplysning 
kvalificerer os til at være med-borgere.  
SF vil sætte borgerne og kulturen fri. Barn, ung, voksen og senior skal mærke, at Albertslund er 
deres by. SF vil sikre kulturel mangfoldighed i kultur- og fritidstilbuddet, så vi kan få og skabe gode 
oplevelser sammen med andre.  
 

Derfor arbejder SF for:   
• At fritids- og foreningslivet, tænkes ind i kommunens udviklingsprojekter og lokalplaner. 

• Mange og gode fritidstilbud til børn og unge – også til dem, der står uden for foreningerne og 

klubberne. 

• Flere steder fra nord til syd i kommunen, hvor foreningerne, idrætten og kulturen får liv.  

Idrætten er en vital del af den folkelige kultur i Albertslund. Idræt skaber velvære, glæde og 

relationer til andre mennesker. Og idrætten er en vigtig del af det sunde liv. Derfor skal det være 

let at stable arrangementer og nye tiltag på benene og rammerne for vores bys idrætsliv skal 

selvsagt være i orden. 

 

SF vil arbejde for: 

• En udendørs multi-skaterpark til alle byens unge.  

• Mere plads i hallerne, så flere aktive kan komme til og være i tørvejr.  

• At foreningerne, idrætsklubberne, brugerne, ja alle der vil, får mulighed for at bruge og præge 

hvilke tilbud der skal være for at dyrke idræt i Albertslund i fremtiden. 

 

 

GRØN, GRØNNERE, ALBERTSLUND 
Albertslund er en grøn kommune, men i SF mener vi ikke, at vi skal hvile på laurbærrene. Derfor 

har vi fortsat grønne ambitioner. Vi vil samle regnvandet op, styrke CO2-regnskabet og gøre byen 

grønnere med flere træer, grønne planter på facader og gavle i centrum, og fælles køkkenhaver i 

boligområderne. Klima og miljø skal tænkes ind i alle dele af byens liv, og de bæredygtige 

løsninger, skal findes ved at inddrage de borgere, der er berørte af dem. 

 



Vi vil skabe en by, der støjer mindre  
Støj kan være en dræber. Det viser forskningen. Særligt når vi ikke får ro til at sove godt og trygt. 

Derfor har vi i SF sat støj på dagsordenen for flere år siden, og vi har nu fået sat penge af til 

konkrete tiltag, der vil begrænse støjen. 

 
Nemt at ta’ bussen eller toget 
Lange de fleste albertslundere har få hundrede meter til nærmeste busstoppested. SF har opnået 

bedre busdækning af centrum og sundhedshuset. Men vi stopper ikke her. Vi vil arbejder videre 

for:  

 bedre busdækning ved Albertslund Stadion og på Herstedvestervej.  

 flere cykeldropzoner ved meget benyttede busruter. 

 

OP PÅ CYKLEN 

I SF drømmer vi om flere cykler. Dét kræver gode cykelstier uden huller. 

Vi arbejder for: 

 flere midler til vedligeholdelse af stierne 

 cykelsti igennem eller rundt om Albertslund Centrum og igennem industrikvartererne 

 cykelsti langs jernbanen til Glostrup og hele vejen til København. 

 


