
 

 

Mit hjerte banker for børn og unge. Derfor er det vigtigt for mig at vi har ordentlige rammer for vores 

børn både i daginsitutionen og i folkeskolen. Jeg er selv folkeskolelærer, så jeg kender godt til, 

hvordan besparelser rammer børn og unge.  

Jeg stiller op til byrådet fordi jeg ønsker forandringer på børne- og ungeområdet. Forringelser og 

besparelser har store konsekvenser for vores børn og ikke mindst hos de børn som er mest sårbare. 

Det er børnene der betaler prisen, når der i en klasse sidder 28 elever med dårligt indeklima eller der 

i børnehaven er 14 børn der må kæmpe om én pædagogs opmærksomhed. 

 

Mærkesager      

       

• Vi skal have en stærk folkeskole for alle. Det kræver at vi investerer i vores skoler med 

flere to-voksentimer, så der bliver mere tid til den enkelte elev. Mindre klasser med max 24 

elever vil skabe bedre arbejdsmiljø for både elever og de voksne. Inklusion må aldrig blive 

en spareøvelse og derfor inklusionen være mere målrettet ud fra barnets behov.  

 

• Et godt liv for børn og familier. Derfor er det vigtigt med flere uddannede personale i 

daginstitutionerne, fordi det vil understøtte et godt, trygt og stimulerende børneliv. Nogle 

børn har brug for ekstra hjælp derfor skal der være en tidlig indsats i børnehaven og bedre 

muligheder for at tilgodese børn med særligt behov. Der er brug for en legepladsstrategi, 

hvor alle børn i kommunen har nem adgang til en grøn legeplads i nærheden hvor de bor.  

 

• Bæredygtige udvikling i lokalsamfund. Der være større fokus på inddragelse af 

lokalsamfundet ved byudviklingen – så vi får bæredygtig udvikling i lokalsamfundene. Der 

skal være flere grønne og rekreative områder. En god skole er omdrejningspunktet for et 

lokalsamfund.   

 

• For en mere grøn udvikling. Vi skal have et øget fokus på biodiversiteten og 

grundvandsbeskyttelsen. Der skal være flere cykelstier, som gør cyklen til et mere attraktivt 

alternativ til bilen og vi skal have bæredygtige energiløsninger ved renovering og nyt 

byggeri. 

 


