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Politiske visioner og politisk program SF KV2021 

 

SF arbejder for #ETALBERTSLUNDDERHÆNGERSAMMEN 

 

Albertslund har potentiale til mere. Mere nærvær, mere velfærd. Større bæredygtighed. Mindre byggeri i 

højden og større klimavenlighed. Derfor arbejder vi i SF for en by, som hænger sammen. Fra syd til nord. For 

børn og for ældre. For mennesker og natur. Vi ønsker at skabe mulighed fremfor ulighed for hvert enkelt 

menneske og har derfor sat os for at skabe de bedste rammer for alle Albertslundere.    

Der er nemlig kun et Albertslund, og det er vores. Dit, mit, vores fælles ly og by. Og der er nok at gøre, hvis 

Albertslund skal være en attraktiv by at leve og arbejde i. Det nytter for eksempel ikke noget, hvis vi ikke har 

nok pædagoger, lærere og sosu’er til vores børn. Vi skal have en plan for at kunne tiltrække medarbejdere, 

give dem tid og rum til at udvikle sig og forblive ansatte i Albertslund år efter år. Det er en politisk opgave, at 

rammerne er på plads. Den opgave tager vi på os.   

  

Børn, unge,  skole og fritid 

Plads til leg, trøst og udvikling 

Det er afgørende at vi har gode vuggestuer, dagplejere og børnehaver for at skabe trygge og udviklende 

børneliv. 

I SF arbejder vi for reelle minimumsnormeringer og sørger for, at hvert barn oplever at blive set, hørt og 

rummet. Desværre oplever mange børn at blive presset fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til 

skole. I SF mener vi at der skal være plads til leg, trøst og udvikling.  

Minimumsnormeringer er ikke bare ord for os, nej de skal kunne mærkes i hverdagen i vores vuggestuer og 

børnehaver både af vores børn men i høj grad også af de voksne, som tager sig af børnene. Konkret betyder 

det, at der skal være en voksen for hver tre børn i vuggestuen og en voksen for hver seks børn i børnehaven. 

Og nej, vi tæller ikke medarbejdere, der er på kursus, er syge eller har fri med! Vores måde at tælle på er den 

samme, som den pædagogernes fagforening BUPL anbefaler.  

SF arbejder også for at få flere uddannede pædagoger ansat i vores institutioner og få opkvalificeret vores 

pædagogmedhjælpere. Det kan fx ske ved at tage  en uddannelse som pædagogisk assistent og meget gerne 

læse videre til pædagog.  

Overgang fra vuggestue til børnehave 

SF vil arbejde for en minimumsalder på 3 år for overgangen fra vuggestue til børnehave. Vi mener, at senere 

børnehavestart kan medføre mere modne børn, og det kan frigive tid hos personalet til pædagogiske opgaver 

med børnene.  

 

Sund økologisk mad 
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SF vil fortsat arbejde for at bevare, at børnene i daginstitutionerne får sund og nærende økologisk mad, der 

er tilberedt i institutionen. Vi vil også arbejde for, at råvarerne indkøbes fra lokalområdet, så udledningen af 

co2 mindskes, og så råvarerne er så friske og appetitvækkende som muligt. 

Ret til skoleudsættelse  

Overgangen fra børnehave til skole skal ikke være en automatisk oprykning, hvis ikke barnet er klar. Det er 

ikke alle børn, der er klar til at starte i skole i det kalenderår, de fylder 6 år. I dag er det en kommunal 

beslutning, om barnet får lov til at blive et år mere i børnehaven; vi mener, at beslutningen skal ske med 

inddragelse af børnehaven og især forældrene. Manglende skoleparathed kan spille en stor rolle i resten af 

barnets skoletid, hvis barnet ikke er klar og lider fagligt og / eller socialt nederlag, fordi det ikke var parat til 

at starte i skole, da det fyldte 6 år.  

SF mener, at forældrene i samarbejde med pædagogerne i børnehaven og den kommende skole skal beslutte, 

om det er bedre at udskyde barnets skolestart.   

Fællesskabets skole – med plads til alle 

Folkeskolen er en af vores vigtigste samfundsinstitutioner og en livsnerve i vores lokale fællesskaber. 

Folkeskolen skal være med til at give alle børn stærke faglige kundskaber og færdigheder, ligesom den skal 

bidrage til at udvikle børnenes fantasi, erkendelse og virkelyst, så de får tillid til egne muligheder.  

I SF mener vi, at folkeskolerne i Albertslund er vigtige og fortsat skal være  stærkt medvirkende til at mindske 

betydningen af børnenes sociale baggrund. I skolen mødes elever og forældre på kryds og tværs af 

samfundslag. Det er her, børnene bliver dannet og forberedt på at deltage aktivt i samfundet.  

Styrk skolerne og giv dem mere frihed 

I SF mener vi, at skolerne skal have de rette ressourcer og større faglig frihed. Vi tror på, at eleverne, lærerne, 

pædagogerne og lederne sammen kan skabe en god skoledag for alle børn.  Vi ønsker en stærk folkeskole, 

som skal sikre, at alle børn får de bedste muligheder for at lære.  

Hver skole skal tage afsæt i sin elevgruppe i sit arbejde. Det vil sige, at skolerne i Albertslund skal sættes fri 

til at opnå overordnede mål via den praksis, der passer til deres skole.  

SF arbejder for mere tid til forberedelse til lærerne og skolepædagogerne, fordi god undervisning kræver 

forberedelse. Vi fortsætter med at arbejde for, at skoledagen afkortes, og at vi får brugt ressourcerne på flere 

timer med to voksne.  

Plads til at lege og lære i fritiden 

Mad over bål, værksteder med perlesyning og træ og læder, systue og e-sport og teater. Der skal være masser 

af muligheder for en fritid med mening for børn og unge i Albertslund. Derfor vil vi sikre gode fritids- og 

klubpædagogiske tilbud af høj kvalitet, da det er værdifuldt for børn og unges samlede udvikling. SFO’erne 

og klubberne danner rammen om børn og unges fritid, hvor relationer på tværs af alder opstår og plejes.   

SF vil arbejde for at styrke fritidstilbuddene i Albertslund. Derfor kæmper vi for at opnå 

minimumsnormeringer i vores Fritids- og klubpædagogiske tilbud. 

Ro på! 
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En stor del af vores børn og unge oplever en stresset og travl hverdag. En hverdag med stigende forventninger 

til dem og deres præstationer. Eleverne skal have tid til kreativitet og fordybelse og ikke til flere tests.  

I SF ønsker vi en folkeskole, hvor der er tid til dem, der har svært ved at læse, dem der har krudt i røven og 

dem der har brug for at blive stimuleret lidt ekstra. Hvor larm, mistrivsel og testkultur erstattes med mere 

tid til at lære, tid til kammerater – tid til at få alle børn med. Tid til at blive til nogen – før man skal blive til 

noget. 

 

SF vil arbejde for, at de nationale test gøres frivillige, og at skolerne har mulighed for at arbejde med 

karakterfrie klasser. Fokus må og skal være på elevernes læring og trivsel  - ikke på karakterer. 

Inklusion må ikke blive en spareøvelse 

Folkeskolen er en af vores absolut vigtigste samfundsinstitutioner. Her dannes og uddannes vores børn og 

unge på tværs af køn, geografi, sociale skel, religion osv. Alle børn har brug for at føle sig en del af et 

fællesskab.  

 

Inklusionstanken er smuk, men over de sidste mange år oplever SF, at det desværre også er blevet en 

spareøvelse. Børn bliver inkluderet i store klasser, som de ikke kan rumme at være en del af, de mistrives og 

får højt fravær og føler sig mere og mere udenfor det fællesskab, de skulle blive en del af.  Følger ressourcerne 

og den nødvendige specialviden ikke med barnet, har det store menneskelige konsekvenser for børnene og 

familierne.  

I SF arbejder vi derfor for, at Inklusion ikke bliver en spareøvelse. Det skal give værdi for barnet, deres familier 

og skolen - ikke det modsatte. Ressourcer og specialviden skal følge med. 

Bevar byen grøn og byg bæredygtigt 

Grønt byggeri, vild natur og åndehuller 

I SF brænder vi for mere vild natur, større biodiversitet og flere grønne åndehuller. Vi arbejder for en by, hvor 

naturen får plads og ikke altid skal vige for etagebyggerier og byudvikling.  

Naturen skal have plads til at udvikle sig på sine egne præmisser, så vi får skabt plads til biodiversiteten i  

vores fælles grønne områder, i vores egne haver og på altanerne. I SF vil vi have vores vilde natur tilbage, 

insekterne skal summe, sommerfuglene flagre, og edderkopperne skal spinde deres spind om byttet.  

I SF tror vi på, at overordnede målsætninger på globalt plan er vigtige, men at klimaet er for vigtigt til at blive 

overladt til lange forhandlinger og for lave ambitioner. Derfor skal vi også tage handling lokalt her i 

Albertslund for at  gøre en forskel for vores natur og for klodens overlevelse. Kun ved at tage ansvar kan vi 

forme en bæredygtig og grøn fremtid.  

Træerne og åen  

De grønne områder er meget vigtige for det gode liv i vores by. Det er her, vi sanser, trækker vejret og har 

en modvægt til et ellers ofte hektisk liv. Naturen er vigtig og har værdi i sig selv. Det gælder også de store 



 

  4 
 

træer, som er vokset igennem årtier og har bredt deres kroner ud over byen.  

I SF vil vi værne om træerne og har derfor fået skrevet en træpolitik ind i flere politiske aftaler. Vi mener, at 

de gamle træer skal bevares, og derfor skal det begrundes med andet og mere end, at det gør en 

byggeproces lettere eller billigere, hvis træer skal fældes. Desuden skal der plantes nye træer hver gang et 

træ fældes, så det erstattes. Er der tale om store træer, som er bevaringsværdige, skal de erstattes af store 

træer – også selv om det er dyrt for entreprenøren!  

 

SF har kæmpet imod boliger i Vestskoven hele vejen igennem. Vi har støttet Bevar Vestskoven, en 

borgergruppe som hurtigt voksede sig stor og tog et kæmpe arbejde på sig. Målet var at stoppe 

boligbyggeri i skoven. Vores egen spidskandidat Vivi Nør Jacobsen er talsmand for gruppen. Gruppen kørte 

sammen med bl.a. Danmarks Naturfredningsforening en sag om fredskov på grunden. Kommunen ankede  

sagen, da Bevar Vestskoven fik ret, men det ændrer ikke ved, at der forsat ikke er bygget på grunden. Det 

kan vi bestemt takke gruppens mange aktive medlemmer for. Og står det til os, kommer der ikke boliger i 

skoven på noget tidspunkt -skoven skal være for os alle.   

I SF vil vi arbejde for et Albertslund, hvor der bygges bæredygtigt, hvor materialer genbruges, og hvor 

klimabelastningen er regnet med, når nye boliger tager form.  

 

St. Vejleå skal have mere liv 

Albertslund har en lille naturperle, som trænger til mere opmærksomhed. Den hedder Store Vejleå og er et 

åløb, som bugter sig fra Høje Taastrup via vores Albertslund videre til Vallensbæk og Ishøj. Åen og ådalen, 

som den løber igennem, fortjener mere liv, flora, fauna og flere fisk. Åen skal igen sno sig direkte ud til havet 

og være fyldt med haletudser, vandinsekter og vandplanter og fiskeliv. Det er godt for vores natur og kan 

skabe gode oplevelser for alle.. 

SF vil vi derfor kæmpe for, at Store Vejleå igen kan løbe frit fra å til hav, så åen kan få en rigere fauna og kan 

være gydeplads for laksefisk. 

Byudvikling 

Nogle vil bygge højt- vi vil bygge grønt. Vi vil en grønnere fremtid, og den starter ikke med beton i 7, 8 eller 

9 etager men ved at stille krav om bæredygtighed og klimavenlighed.  

Vi har allerede taget handling og fik derfor med i budgettet for 2022, at der skal stilles krav til nye 

byggerier, som svarer til DGNB, som er en standardisering for bæredygtigt byggeri, som er anbefalet 

internationalt. Det vil sætte en retning, så vi undgår negative miljøpåvirkninger og tager højde for 

klimapåvirkninger, når vi bygger Albertslund større.  

For os i SF er det afgørende, at vi selv sætter retningen og ikke lade entreprenører og pensionsselskaber 

bestemme, hvilken by vi ønsker at bo, arbejde og leve i.  

SF vil passe på Albertslund og værne om byen. Vi skiller sig ud på Vestegnen ved at have lavt byggeri og 

plads til naturen, og det ønsker vi fortsat at gøre. 

  

 



 

  5 
 

Albertslund skal være en god og attraktiv arbejdsplads 

Albertslund kommune skal være en arbejdsgiver, der sætter en ære i at være en ordentlig arbejdsgiver, der 

sikrer, at den ansatte kan balancere sit arbejdsliv og familieliv og arbejde i et sundt og trygt arbejdsmiljø. 

 I SF er vi overbeviste om, at et godt arbejdsmiljø kan fastholde, udvikle og rekruttere fremtidige ansatte til 

vores arbejdspladser, så vi også i fremtiden har nok pædagoger, lærere, sosu-uddannede og alle mulige andre 

faggrupper. 

Arbejdsmiljø, trivsel og gode, ordnede og moderne arbejdsvilkår er vejen til, at Albertslund også i fremtiden 

har nok og kvalificeret arbejdskraft. Lad os starte med at få styr på, at lærere og pædagoger får en lokalaftale 

om deres løn- og arbejdsvilkår.  

Ældrepolitik 

Heldigvis lever flere albertslundere længere og bedre liv. Vi bliver flere ældre de kommende år, men i takt 

med at flere bliver ældre, får flere også brug for hjælp i hjemmet. Den hjælp skal de have – og de skal have 

besøg af de samme hjælpere uge efter uge, så borger og medarbejder kender hinanden.   

I SF er vi overbeviste om, at en ældre- og hjemmepleje, som leverer praktisk og følelsesmæssig omsorg og 

hjælp og støtte af høj kvalitet, vil være til glæde og gavn både for vores ældre medborgere og de ansatte. De 

ældre skal ikke opleve, at deres hjem er en banegårdsplads, hvor mange forskellige medarbejdere render ind 

og ud flere gange om dagen. 

Der er stor forskel på den hjælp, som borgerne har brug for, men oplevelsen af at være i trygge hænder skal 

være den samme, uanset om man får hjælp til et indkøb eller har brug for omsorg og pleje flere gange i 

døgnet, og uanset om det sker i eget hjem eller på et af Albertslunds Plejecentre. 

I SF har vi opnået, at der nu er faste teams i hjemmeplejen; det arbejde skal styrkes og bredes ud i hele 

ældreplejen, også i vores plejecentre. Det vil ikke kun skabe trygge rammer for vores ældre medborgere men 

også bedre rammer for de ansatte. 

Omsorgstid 

Der skal være plads til omsorg, et kram og en lille snak. Derfor arbejder SF for, at der skal afsættes omsorgstid 

i ældreplejen. Øremærket tid som den enkelte medarbejder kan afsætte til at drage omsorg for en ældre 

medborger, som har brug for det netop den dag. 

Et aktivt ældreliv 

Det er vigtigt, at vi skaber plads til, at de ældre, som kan og vil, kan forsætte et aktivt ældreliv. I SF vil vi 

arbejde for seniorordninger, så ældre kan fortsætte på arbejdsmarkedet. Ældre bærer på en masse 

kvalifikationer og ressourcer, og det skal være nemmere at bidrage både i det lokale foreningsliv og på 

arbejdsmarkedet. I SF mener vi, det er vigtigt at respektere forskelle og lade den enkelte vælge, hvordan 

han/hun vil leve sit liv.   
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Social og handicappolitik 

Ligeværd, tryghed og deltagelse  

SF ønsker, at flest mulige medborgere i Albertslund skal føle sig som en del af vores lokalsamfund, og flest 

mulige skal have lige muligheder for at deltage i byens fællesskaber og sociale netværk. 

Omkring en femtedel af den voksne befolkning i Danmark er ramt af udfordringer med helbredet, psyken, 

nære relationer og arbejdslivet og oplever sig ikke som en del af et socialt fællesskab, både fordi de ikke selv 

magter at opsøge de tilbud, som findes, men også fordi de ikke oplever at få den støtte, der skal til for at 

indgå i lokale fællesskaber. 

Vi har stadig alt for mange børn, unge og voksne I Albertslund, som ikke føler sig som en del af et socialt 

fællesskab både i form af netværk og i forhold til deltagelse i foreningslivet. Derfor vil SF arbejde for, at flest 

mulige af vores borgere bliver inkluderet i vores lokalsamfund og får oplevelsen af at kunne bidrage til og 

føle sig som en del af trygge og ligeværdige fællesskaber. 

 

Bedre retssikkerhed og sagsbehandling for børn og voksne 

Borgere med et fysisk eller psykisk handicap skal have samme muligheder som andre for deltagelse, støtte 

og omsorg. 

De skal opleve at have medindflydelse på kommunale beslutninger, som vedrører deres liv, og opleve at 

kunne bidrage med egne ressourcer på arbejdsmarkedet og i privat- og foreningsliv. 

Anerkendende, professionelt og tillidsskabende 

I SF ser vi med bekymring på situationen på det specialiserede område. På trods af initiativer og gode 

intentioner om bedre fælles dialog og samarbejde med bl.a. Forældrenetværket står vi stadig i en situation, 

hvor mange familier oplever mangelfuld kommunikation og sagsbehandling, der trækker i langdrag. Udover 

de børn og voksne, der er ramte, så har de pårørende også brug for stor hjælp og støtte. Det er dem, der er 

i front, og træder til og støtter. Og i sidste ende går det også udover børnene, som får dårlig samvittighed 

over at være syge og stresse deres forældre.  

I SF ønsker vi, at sagsbehandlingen og indsatserne for de medborgere, som har brug for vores hjælp og støtte, 

skal foregå i samarbejde med familierne – ikke rundt om dem. Det koster alt for meget også på det 

menneskelige plan for familierne, det er dem, der ofrer ferier, fridage, job og karrieremuligheder. Familierne 

bliver syge med stress i kampen for den bedst mulige løsning i deres magtesløshed for at hjælpe deres børn 

eller pårørende.  

Familierne ender alt for ofte der, hvor de oplever indtægtsnedgang eller kommer på sygedagpenge eller 

kontanthjælp, fordi de ikke kan få enderne til at hænge sammen. Det har ingen gavn af hverken menneskeligt 

eller økonomisk. Hverken den enkelte borger eller kommunekassen. 

SF mener, det kan og skal gøres bedre. Mødet med kommunen skal opleves anerkendende, professionelt og 

tillidsfuldt. Derfor vil vi arbejde for, at hver sagsbehandler har færre sager, og at familierne bliver inddraget i 

løsningerne. Lad os hente inspiration fra andre kommuner, som har gode erfaringer i lignende projekter og 

indsatser. Det har vi brug for, hvis vi skal sikre en bedre retssikkerhed for de borgere, som vi har ansvar for. 
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SF vil endvidere arbejde for bedre tilgængelighed for borgere med et fysisk handicap i den offentlige rum. I 

SF mener vi, at det er alfa omega, at der bliver udarbejdet en handleplan for handicap- og psykiatriområdet 

for sikre, at den bliver implementeret bredt i kommunen. 

Bedre trivsel for vores børn 

Et stigende antal børn og unge mistrives i hverdagen og skolen. 6 ud af 10 børn under 10 år oplever psykiske 

udfordringer, og en stor andel af vores unge oplever et stigende pres og krav, som gør, at en større andel af 

de unge får angst, depression og selvskadende adfærd. 

I SF er vi bekymrede over udviklingen og ser med stor alvor på, at så mange børn og unge mistrives. Vi vil 

derfor arbejde for at forbedre trivslen og skabe bedre rammer for vores børn og unge i skolen og i fritiden. 

I SF mener vi, at der stilles alt for store krav til vores børn og unge, og de bliver udsat for et stort pres i form 

af et stigende antal test og prøver i skolen. Der er alt for meget fokus på karakterer fremfor elevens 

individuelle kompetencer, ressourcer og muligheder. 

Når børn og unge er i mistrivsel, skal hjælpen igangsættes hurtigere. Alt for mange forældre føler sig 

magtesløse, og oplevelsen af den hjælp, familierne får, varierer alt for meget. Det vil SF lave om på. Den 

forebyggende indsats skal skærpes, og den eksisterende hjælp til familierne skal kvalificeres og styrkes.  

Foreningsliv og deltagelse  

Albertslund har et godt og levende foreningsliv på tværs af det sociale område, kultur & idrætslivet. Et 

foreningsliv som skaber livsglæde, gode oplevelser, bevægelse og netværk. SF ønsker, at endnu flere borgere 

skal have muligheden for at deltage aktivt i vores forenings- og kulturliv, for det er der, man oplever, hvad 

fællesskaber og medborgerskabet kan. 

SF vil derfor arbejde for: 

• At foreningslivets indsatser tænkes ind i kommunens sociale indsatser, udviklingsprojekter og- 

lokalplaner 

• At vores borgere får støtte til at indgå i det lokale foreningsliv, herunder særligt borgere som normalt 

ikke har adgang til foreningslivet 

• At vores lokaler og faciliteter opgraderes, så det er attraktivt at deltage og være frivillig, 

SF vil desuden arbejde for at styrke muligheden for at yde en frivillig indsats og sørge for, at frivilligcenteret 

har de rigtige rammer og potentiale til at yde deres arbejde, så flere borgere kan deltage eller være frivillige 

i foreningslivet. Derudover vil SF arbejde for, at hele foreningsområdet har gode vilkår for at udføre deres 

arbejde. 

 

 


