KOMMUNALVALG 2009

Bedre forhold for udsatte børn
Brit Hindborg Skovgaard arbejder i en SFO, og her møder hun nogle af de udsatte børn, som hun vil
skabe bedre forhold for. Sagsbehandlingstiden i børnesager er alt for lang, mener hun.
Af Johan Rasmussen, b&u@bupl.dk / Foto: Jakob Carlsen

Brit Hindborg Skovgaard stiller op til byrådet i
Vordingborg Kommune for første gang og regner
med at komme ind i første forsøg.
»Jeg har et bredt netværk og kender mange mennesker fra mit arbejde og som fodboldtræner, og folk
ved godt, hvad jeg står for. Der trænger til at komme
nyt liv ind i byrådet, og jeg er ung og kvinde,« siger
den 30-årige Venstrekandidat fra Møn, som blev
opfordret til at stille op af formanden for Venstre i
Vordingborg Kommune.
Hun er uddannet idrætspædagog og har både været leder af en ungdomsklub og arbejdet i børnehave.
Brit Hindborg Skovgaard er nu ansat i Hjertebjerg
SFO og indskoling, hvor hun også er tillidsmand.
Hendes erklærede mærkesag i valgkampen er
at forbedre forholdene for de udsatte børn i kommunen, og det er hendes erfaringer som pædagog,
hun vil tage med ind i byrådet.
»Der er alt for lang sagsbehandlingstid i børnesager. Jeg har selv oplevet, at der gik for lang tid, før
der skete noget, da vi henvendte os til kommunen
på grund af en sag med incest i en familie. Det var
hårdt at se på, at børnene ikke havde det godt,
uden at vi kunne gøre noget,« siger hun.
Hvis Brit Hindborg Skovgaard bliver valgt ind i byrådet, vil hun arbejde på at skabe bedre arbejdsmiljø
for sagsbehandlerne, så der bliver mindre sygefravær, og bunkerne på skrivebordet bliver mindre.

»Jeg håber selvfølgelig, jeg kan gøre en forskel
og vil gerne ind i børne- og ungeudvalget, hvor jeg
kan fortælle, hvad der sker i vores verden. Hvis
jeg kommer ind i byrådet, vil jeg få et bedre indblik
i kommunens økonomi, og så vil jeg rette op på
de steder, der er blevet skåret ned,« siger hun og
forklarer, at der i kommunen er blevet færre pædagoger til flere børn, og at vikarbudgetterne er
blevet barberet ned.

Vil prioritere de svage. Brit Hindborg Skovgaard
må konstatere, at sociale problemer ikke kun hører
til i de større byer. Mange af de familier, hun møder,
har det svært.
»Der er ingen mulighed for at tage en uddannelse på Møn, og derfor flytter mange unge fra
øen. Der er heller ikke mange job at få, og derfor
er der ikke mange med uddannelser, der vender
tilbage,« siger hun.
Flere af de udsatte børn og unge, Brit Hindborg
Skovgaard møder, har brug for mere støtte i skolen
og institutionerne. Støttepædagoger og specialtilbud vil derfor også stå på hendes dagsorden.
»Jeg er godt klar over, at det koster penge, men
jeg er klar til at prioritere dette område,« siger hun.
Hun vil dog ikke komme med bud på nu, hvordan hun vil skaffe pengene til ekstra indsatser for
børnene.

PÆDAGOGER PÅ VALG
Børn&Unge har i den seneste måned efterlyst pædagoger, der er
BUPL-medlemmer, og som stiller op til kommunalvalget. Vi har
bedt dem sende et foto, en lille tekst og en henvisning til deres
egen hjemmeside – hvis de har sådan en. Her kan du se, hvem
der har ønsket at gøre reklame for sig selv hos os.
Du kan læse meget mere om de enkelte kandidaters baggrund
og mærkesager på vores hjemmeside. Her kan du også læse,
hvad BUPL-formand Henning Pedersen mener, pædagoger kan
bidrage med i byråd og regionalråd.
www.bupl.dk/kandidater
www.boernogunge.dk
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»Jeg har ikke det fulde indblik i kommunens økonomi endnu,« siger hun.

Politik gået i arv. I Brit Hindborg Skovgaards
familie er der altid blevet talt politik ved aftensbordet.
Faderen var landmand, og hendes mor har stillet op
til byrådet for Venstre én gang – uden at komme ind.
»Jeg stiller op for Venstre, fordi jeg godt kan lide
den liberale tankegang, og at vi har muligheden for
at vælge mellem flere tilbud. Jeg vil gerne være med
til at privatisere mere. Vi har private vuggestuer på
Møn, og de fungerer rigtigt godt,« siger hun.
Der bliver nogle gange diskuteret politik i tillidsmandsgruppen, hvor hun sidder, og der er hun
ofte i mindretal.
»Der er én anden, som stemmer Venstre, men
jeg synes det er en styrke, at vi er forskellige i tillidsmandsgruppen. Vi giver et bedre modspil til hinanden, end hvis vi alle havde de samme holdninger.
Jeg flytter mig nogle gange i mine synspunkter, og
andre gange flytter mine kollegaer sig,« siger Brit
Hindborg Skovgaard.
Ikke kun regeringens skyld. Mens mange pædagoger skælder ud på regeringen for at føre en
stram økonomisk politik, der efter deres mening
har betydet besparelser på børneområdet, går Brit
Hindborg Skovgaard den modsatte vej.

Anders Nørgaard
Samuelsen

Michelle
Baadsgaard

AALBORG KOMMUNE

ALBERTSLUND KOMMUNE

ENHEDSLISTEN

SOCIALDEMOKRATERNE

»Mere magt og indflydelse til fagbevægelsen vedrørende kommunens politik er i vigtigt mig. Det er
nødvendigt for ikke at skulle overrumples, hver gang, der sker tiltag
i kommunen. Fagbevægelsens råd
og advarsler skal være retningsgivende for politiske beslutninger.«

»Kodeordene er nytænkning inden
for byfornyelse, renoveringer og
belysning, alt sammen med udgangspunkt i en stærk miljøpolitik,
som viser en by i udvikling. En ansvarlig økonomisk styring er vigtig.
Albertslund skal være en attraktiv
by at bo og leve i.«

BØRN&UNGE | NR. 30 | 6. NOVEMBER 2009

»Vordingborg Kommune er socialdemokratisk

udnyttes bedre. Brit Hindborg Skovgaard mener

BRIT HINDBORG SKOVGAARD

ledet, og der har ikke været styr på kommunens

blandt andet, at institutionerne skal tilpasses mere

budgetter, så derfor er der nu underskud. Vi skal

efter forældrenes behov.

• 30 år.
• Stiller op for Venstre i Vordingborg Kommune.
• Uddannet idrætspædagog på Ballerup Seminariet.
• Erfaring fra ungdomsklub og børnehave.
• Pædagog i Hjertebjerg SFO og i indskolingen på
Hjertebjergskolen og tillidsrepræsentant samme
sted.
• Fodboldtræner i Østmøn Fodboldklub.

spare seks millioner kroner på børneområdet. Jeg

»Vi sidder nogle gange to pædagoger om mor-

mener ikke, løsningen er at hæve skatten, for det er

genen i tre kvarter, før det første barn kommer. Der

nødvendigt, at forbruget kommer i gang igen, så vi

kunne vi måske lave et samarbejde med en anden

kan komme ud af den økonomiske krise,« siger hun.

institution for at udnytte ressourcerne bedre,« siger

Ressourcerne på børneområdet skal i stedet

hun. 

Thomas Kristensen

Lars Olsen

Gitte Bertelsen

Jesper Henriksen

BRØNDBY KOMMUNE

BRØNDBY KOMMUNE

FREDERICIA BYRÅD

FREDERIKSSUND KOMMUNE

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

DEMOKRATISKE SOCIALISTER

SOCIALDEMOKRATERNE

SOCIALDEMOKRATERNE

»Mine tre mærkesager er afbureaukratisering af daginstitutioner, så
mere tid bruges på børnene. Max.
22 elever i en folkeskoleklasse og
to lærere i dansk og matematik på
de tre første årgange - og vi skal
have et Ungdomsbyråd med reelle
midler.«

»Jeg har stor interesse inden for
kultur, miljø, ældrepleje og børneog ungeområdet.
Nærdemokratiet kan blive bedre,
og de enkelte udvalg, forvaltninger
og sagsbehandlere i kommunen bør
være mere på bølgelængde og i
tættere dialog med borgerne.«

»Børn med særlige behov har en
stor plads i mit hjerte: Mere forbedring, tiltag og forebyggelse på
dette område, da det vil være mindre omkostningsfuldt for det enkelte barn og kommunen. For mig er
det vigtigt, at der er en mening og
handling bag beslutningerne.«

»De første år er nogle af de vigtigste i et menneskes liv. Det er af helt
afgørende betydning for barnets
senere udvikling, at der er tid til at
lytte og snakke med barnet om de
små og store oplevelser, det møder.
Barnet har brug for voksne, der kan
hjælpe det til at forstå verden.«
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Pædagogisk viden giver respekt
Som eneste socialdemokrat i Børne- og Skoleudvalget i Tønder Kommune er Kim Printz Ringbæk i mindretal. Men hans faglige viden som pædagog betyder, at de andre politikere lytter, når han taler.
Af Mikkel Kamp, b&u@bupl.dk / Foto: Lene Esthave

Kim Printz Ringbæk er støttepædagog, socialdemokrat og medlem af kommunalbestyrelsen i
Tønder Kommune. Som eneste socialdemokrat er
han medlem af Børne- og Skoleudvalget, hvor han
sidder sammen med tre medlemmer af Venstre og
en kristendemokrat. Selvom han politisk er i klart
mindretal, har han noget at skulle have sagt. Det
skyldes blandt andet hans faglige baggrund som
pædagog.
»Der er respekt om mig, fordi jeg har den faglige viden. De andre lytter til, hvad jeg har at sige,
selvom jeg er den eneste socialdemokrat i udvalget,« siger han.
Kim Printz Ringbæk har været medlem af Socialdemokraterne i 10 år.
»Dengang havde Venstre absolut flertal. Deres
menneskesyn ligger langt fra mit eget, så jeg tænkte, at hvis jeg skulle gøre noget, måtte jeg selv melde
mig ind i et parti,« fortæller han og tilføjer, at Venstre
stadig dominerer det politiske billede i kommunen.
Det lykkedes dog først den 49-årige pædagog
at komme ind i kommunalbestyrelsen ved valget
for fire år siden.
Selvom han var ny, blev han medlem af Børne- og
Skoleudvalget med det samme.
»Vi er otte socialdemokrater ud af 31 medlemmer af byrådet. Da vi lavede konstitueringsaftalen,
var ingen af de mere garvede socialdemokrater

interesserede i det udvalg. Og da jeg interesserer

ondt og mærke virkeligheden. Jeg kunne aldrig

mig mest for børneområdet og har mest at byde på

være levebrødspolitiker,« siger han.

der, ville jeg gerne være med,« siger han.

Øretævernes holdeplads. De seneste fire år har
Kim Printz Ringbæk blandt andet været med til at
indføre en ny skolestruktur i dele af kommunen og
udvikle en overordnet børnepolitik.
Det er ikke sket uden debat.
»Det er øretævernes holdeplads. Børnetallet i
kommunen falder med 20 procent inden for få år,
og det vil påvirke skolestrukturen. Vi diskuterer, hvor
små enheder vi kan bevare. Samtidig har vi lukket
daginstitutioner, fordi der ikke er børn nok. Det bliver
diskuteret heftigt i lokalområdet,« siger han.
Kim Printz Ringbæk arbejder i nabokommunen
Vejen. Selvom det er mere eller mindre tilfældigt, at
han ikke arbejder i kommunen, hvor han er opstillet,
er han i dag glad for, at det er blevet sådan.
»Hvis jeg arbejdede i Tønder, ville man altid kunne
hævde, at andre institutioner blev forfordelt i forhold
til den, jeg selv arbejder i,« siger han og tilføjer, at
han sidder i skolebestyrelsen på skolen, hvor det
yngste af hans tre børn går.
»Nogle mener, at det gør mig inhabil i visse sager, at jeg både sidder i kommunalbestyrelsen og
skolebestyrelsen. Det mener jeg ikke. Tværtimod
er det godt som politiker at være ude, hvor det gør

Brænder for børn. Der bliver ind imellem talt om
politik i institutionen, hvor Kim Printz Ringbæk arbejder, men han begynder sjældent selv en samtale
om det.
»Hvis jeg bliver spurgt, så svarer jeg, men jeg
forsøger at nedtone det. Jeg kan jo ikke propagandere for noget, når jeg er på arbejde. Det ville være
uprofessionelt. Jeg siger ikke til forældrene, at det er
vigtigt at stemme den 17. november,« fortæller han.
I andre sammenhænge fortæller han dog gerne
om sine politiske mærkesager, som er præget af,
at han arbejder med børn.
»Selvfølgelig er der andre emner, jeg går op i. Vi
skal for eksempel sørge for, at der er gode forhold
for de ældre, men det er helt klart børneområdet,
jeg brænder for. Jeg vil være med til at udvikle
skolestrukturen, hvor vi blandt andet skal satse på
faglig udvikling og fleksibel holddannelse,« siger han.
På daginstitutionerne vil Kim Printz Ringbæk opkvalificere det specialpædagogiske område.
»Jeg vil samle det, så vi kan flytte børn med støttebehov til enheder med en vis volumen, hvor man
bedre kan løfte den store opgave. Mit håb er, at vi i
højere grad kan klare det selv inden for kommunen
i stedet for, at vi er nødt til at købe os til ydelser fra

Gitte Lohse Åkjær

Pia Foght
GRIBSKOV KOMMUNE

Allan Berg
Mortensen

Lena Andersen

FURESØ KOMMUNE
REGIONSRÅDET REGION

SOCIALDEMOKRATERNE

HELSINGØR KOMMUNE

SOCIALDEMOKRATERNE

HILLERØD KOMMUNE

ENHEDSLISTEN

HOVEDSTADEN
ENHEDSLISTEN

»Der er fire diskriminerede grupper, som jeg gerne vil arbejde for,
får det bedre: børn, kvinder, handikappede og indvandrere. Disse fire
temaer er det i mine øjne umulige
at komme udenom, hvis/når vi vil
have et bedre Danmark. Og det vil
jeg gerne gøre mit for, at vi får.«
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»Jeg vil arbejde for gode arbejdsbetingelser i ældreplejen, hvilket sikrer stabile og dygtige medarbejdere
omkring vores ældre. Jeg vil arbejde
for god mad, der laves nær den ældre, og på en måde, der forebygger
og tager hånd om ensomhed. Fysisk
aktivitet skal tilbydes hver dag.«

»Omsorgsopgaver er en kommunal
opgave, der ikke må privatiseres.
Ved kommunalvalget er det vigtigt,
at vi får et andet flertal, men det
er ligegyldigt med et andet flertal,
hvis politikken er den samme. Derfor er det vigtigste, at Enhedslisten
bliver en del af dette nye flertal.«

»Mine mange år som pædagog og
formand for et boligselskab har
givet mig indblik i, hvor mange af
hverdagens udfordringer, der bliver
påvirket af de politiske beslutninger
og valg. Det er valg, som jeg gerne
vil være med til at forme. Derfor har
jeg valgt at gå ind i politik.«
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forskellige udbydere,« siger lokalpolitikeren.
Samtidig vil han arbejde for, at institutionerne i

og seværdigheder i kommunen,« siger Kim Printz

KIM PRINTZ RINGBÆK

Ringbæk, der ikke tør give et skråsikkert bud på,

• 49 år.
• Stiller op for Socialdemokraterne i Tønder
Kommune.
• Er gift og har tre børn.
• Uddannet pædagog på seminariet i Aabenraa.
• Har arbejdet som støttepædagog i 15 år.
• Medlem af Socialdemokraterne i 10 år.
• Medlem af Kommunalbestyrelsen i Tønder
Kommune de seneste fire år.

om han bliver genvalgt.

Tønder Kommune får en fælles bus.
»Tønder er den fjerde største kommune i landet.

»Jeg har en forhåbning om at blive genvalgt, men

Institutioner, der har en bus nu, har ikke penge

man kan aldrig vide i politik. Det kan godt være,

til at beholde den længere. Derfor ville det være

at ændringen i skolestrukturen, som jeg har været

godt, hvis institutionerne fik en fælles bus, som

med til at gennemføre, er upopulær hos nogle,«

kunne transportere dem rundt og se kulturelle ting

siger han. 

Vivi Wøldike

Peter Berg

Ole Hyldahl

Klaus Vig Ødegaard

HILLERØD KOMMUNE

HJØRRING KOMMUNE

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

KALUNDBORG KOMMUNE

SOCIALDEMOKRATERNE

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

REGIONRÅDET REGION

RADIKALE VENSTRE

HOVEDSTADEN
ENHEDSLISTEN

»Vi vokser, når vi får rum til at udfolde os på nye måder. Hillerød skal
tilbyde en bred vifte af fritidsaktiviteter og gøre det økonomisk muligt for alle børn og unge at dyrke
deres interesser og talenter. Hillerøds unge skal have et hus, hvor
de kan bruge deres kreative sider.«

»Normeringen i skoler/daginstitutioner skal være optimal. Lærerne
og pædagogerne skal have tid til
at se det enkelte barn. Jeg ønsker
en tidligere indsats. Hermed mener jeg, at der skal handles fagligt,
hurtigt og effektivt, når et barn har
problemer af forskellig art.«

»Mine mærkesager er blandt andet: Bedre offentlige hospitaler, nej
til privatisering, ret til efterbehandling efter hospitalsophold, bedre
ældrepleje, der må ikke proppes for
mange børn ind i skoleklasserne, og
der skal være pædagoger nok til at
tilgodese børns udvikling.«

»Det kommunale demokrati skal
ud til alle borgere. Der skal være
adgang til at følge kommunalbestyrelsens debatter på tv og nettet.
Borgere skal i højere grad indbydes
til at deltage i kommunernes beslutninger.«
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0Í  SEKUNDER
FORVANDLES SKABET TIL
DEJLIGE SOVEPLADSER
3E HVOR NEMT DET ER
PÍ

,
Karl Johan Kruse

Rasmus Rose

Helle Hansen

KOLDING KOMMUNE

KØBENHAVNS KOMMUNE

LANGELAND KOMMUNE

SOCIALDEMOKRATERNE

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

WWWTHYSEN NIELSENDK
ELLER RING PÍ 4LF    

<=3(
Køb på nettet: SoundEar,
opslagstavler, lydlofter eller
skærmvægge.

www.arbejdsro.dk

Alpha Akustik

»På budgettet 2010 skal der fyres cirka 400 mennesker i kommunen. Det har store konsekvenser.
Jeg vil derfor gøre alt for, at dette
problem bliver mere synliggjort,
hvis jeg bliver valgt. Vi kan ikke
være forholdene på daginstitutionsområdet bekendt.«

»I København går alle partierne til
valg på folkeskoleområdet, men det
skal ikke være på bekostning af institutionsområdet. I samspil med
skolerne skal institutionerne være
primære bærere af grundlæggende
værdier som respekt, ret til forskellighed, demokrati og fællesskab.«

Lise Hogervorst

Bent Pedersen

LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Mogens Dahl
Søndergaard

ENHEDSLISTEN

SOCIALDEMOKRATERNE

MARIAGERFJORD KOMMUNE

Aftal besøg: 70 26 14 12

SOCIALDEMOKRATERNE,

»Klimakrisen er også muligheden
for at skabe forandring og tænke
nyt. I Enhedslisten vil vi bl.a. arbejde for bæredygtig transport, solog jordvarmeanlæg ved kommunens
bygninger samt en affaldsplan, der
bygger på sortering, brugervenlighed og klare retningslinjer.«

Hoppeborg • Klatring/Rapelling • Sumo brydning
Sæbefodbold/Sæbehockey • Bungee Run
Store Eventdag (10-20 forskellige aktiviteter)

»Vi har en høj prioritering, når det
gælder fritidstilbud til vores børn,
juniorklub og aktiviteter for børn
i sommerferien. En ungdomsklub,
som samler de unge om gode aktiviteter og et ungdomshus, hvor vores ældste unge kan udfordre deres
fritid i et miljø med unge – og for
unge.«

»Den pædagogiske faglighed skal
udvikles gennem flere kurser og
tværfagligt samarbejde. Og lederne skal blive bedre i stand til at
løse de mange daglige pædagogiske problemstillinger. Udsatte børn
og unge med handicap/psykiske lidelser skal mere i fokus.«

»Jeg vil arbejde for gode institutioner, skoler og fritidstilbud.
Veluddannede voksne skal udvikle
børnenes faglige og kreative evner. Og vi skal have fritidstilbud til
unge i form af klubber og kultur- og
idrætstilbud. Faglighederne skal
udvikle deres samarbejde.«

Marie Jerup

Daniel Lillerøi

NÆSTVED KOMMUNE

NÆSTVED KOMMUNE

Lars Søgaard
Jensen

ENHEDSLISTEN

SOCIALDEMOKRATERNE

ODENSE KOMMUNE
SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Vil din kollega spare penge?

www.activefun.dk

Invitér din
kollega med i
BUPL-A.
Vi er specialiserede i
pædagogers arbejdsområde og er klar med
præcis og professionel
rådgivning målrettet
pædagoger. Og så er
vi billigere end både
ASE, Kristelig A-kasse,
og Det Faglige Hus.
• BUPL’s a-kasse kr. 380 •
• ASE kr. 392 •
• Det Faglige Hus kr. 395 •
• Kristelig A-kasse kr. 410 •

VÆR MED I
MEDLEMSPANELET
www.bupl.dk/panel
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»På miljøområdet skal kommunerne
gå forrest. Økologisk kost og miljøvenlig naturpleje er et must for
vores efterkommere. Miljøet må
tænkes ind i den måde, vi handler
og opfører os på. Kommunerne kan
være banebrydende.«

»Jeg har erfaret vigtigheden af, at
vi, der har et internt kendskab til
institutionsverdenen, er repræsenteret i Næstved byråd. Jeg vil skabe gode og veldrevne institutioner
med højt pædagogisk indhold og
gode folkeskoler med stærke faglige og sociale profiler.«

»Der skal være plads til alle. Også
til dem hvor livet er gået lidt skævt.
Disse mennesker skal mødes med
tillid og have en respektfuld behandling. Der skal sættes hurtigt
ind. Der skal gøres en stor indsats
for at tiltrække og fastholde udsatte børn og unge i foreningslivet.«

Ann Søndergaard
Pedersen

Erik Poulsen

Inge Ask

RANDERS KOMMUNE

RINGKØBING-SKJERN

RANDERS KOMMUNE

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

KOMMUNE

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

»Mærkesager: Børne- og ungeområdet: bedre normeringer og mere
forebyggelse. Miljøfokus, for det
kan altid betale sig. Mit motto er:
Gode politiske beslutninger tages
på et ordentligt vidensgrundlag.«

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

»Vi skal turde investere i ordentlige rammer for børn. Randers skal
turde bruge penge på daginstitutioner og forebyggelse. Det er sund
fornuft at sørge for et Randers, der
er i Superligaen, når det drejer sig
om børn og velfærd.«

»Jeg vil og have indflydelse på, i
hvilken retning vi skal bevæge os
kommunalpolitisk. Jeg har gennem
mit arbejde et stort kendskab til
børne- og ungeområdet i kommunen og dermed også til de vilkår,
børn, unge og forældre har i Ringkøbing-Skjern Kommune.«
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John Hedegaard
RØDOVRE KOMMUNE

Lars Nyhuus
Henriksen

Anders Riberholt
Henriksen

Mette Munkholm
Bisbo

SOCIALDEMOKRATERNE

SILKEBORG KOMMUNE

SILKEBORG KOMMUNE

SKANDERBORG KOMMUNE

ENHEDSLISTEN

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

SOCIALDEMOKRATERNE

»Der må meget gerne arbejdes
mere aktivt med sundhed og bevægelse, således at børnene
ikke i en tidlig alder risikerer at udvikle livsstilssygdomme. Jeg ser
også gerne, at forældrene inddrages endnu mere i det daglige liv i
de enkelte institutioner.«

»Mange af de unge betaler prisen
for nedskæringer. Det er deres forældre, der bliver ramt af nedskæringer i psykiatrien. Det er dem,
der har skiftet sagsbehandler fire
gange på to år. Det er dem, der ikke
må komme i den lokale svømmehal,
fordi de laver ballade.«

»Jeg vil knokle for, at gøre Silkeborg til en synlig og nærdemokratisk kommune, at alle små lokalsamfund bliver hørt, og at der
bliver skabt mulighed for udvikling
i disse, at daginstitutioner og skoler bevares i lokalmiljøet, og at der
bliver bedre normeringer.«

»Det ligger naturligt for mig at tage
aktivt del i den hverdag, jeg er en
del af, derfor brænder jeg for at få
endnu en periode i byrådet. I den
næste byrådsperiode er det mit
store ønske, at vi kan begynde at arbejde ud fra visioner og behov, frem
for hvad en dårlig økonomi tillader.«

Ruth Kristensen

Leo B. Rasmussen

Jørgen Andersen
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SORØ KOMMUNE
DE KONSERVATIVE

»Jeg drømmer om, at flere såvel
fagpersoner som politikere får øjnene op for, hvor vigtig udviklingen er
for vore børn i alderen 0-6 år. Vi ved
jo fra adskillige forskningsresultater, at det netop er i den alder, at vi
mennesker gennemgår den største
udvikling i hele vores liv.«

»Høj kvalitet i dagtilbuddene kræver, at der afsættes flere uddannelsespenge til pædagogerne i Skive
Kommune. Nej tak til ikke-uddannede skoleassistenter i folkeskolen,
og ja tak til flere pædagoger, der
kan understøtte rummeligheden og
socialpædagogikken.«

»Mine politiske interesser ligger
inden for børn og unge, handicappolitikken og ikke mindst kommunens personalepolitik. Uden gode
arbejdsmiljøer og uddannelsesmuligheder for vores personale, sker
der ingen udvikling inden for det
offentlige.«

»Jeg er opstillet som nummer tre
på den konservative liste til byrådet i Sorø. Politik handler for mig
om holdninger og værdier, og der
har jeg tre nøgleord for min valgkamp: udvikling, nytænkning og
personligt ansvar.«

Mai Voigt

Ivan Holck Jensen

Conni Nissen
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»Kommunen skal gøres til en helhed, men med lokale særpræg. Der
skal være muligheder i lokalsamfundene, men der skal også være
muligheder for at komme rundt i
kommunen. Cykelstier og busser
skal binde områderne sammen.«

»Mine primære interesser i kommunalpolitik er de traditionelle velfærdsydelser, daginstitutioner og
skoler. Der skal sikres de nødvendige ressourcer til disse områder, da
det er Danmarks fremtid det handler om. Så kan det ikke nytte, at vi
år efter år bliver ved med at skære
ned.«

»Mine mærkesager er helt klart kerneområderne. Jeg har i flere år arbejdet for flere vuggestuepladser,
og det er faktisk lige lykkedes at
få det med i budgettet, så det er
allerede en sejr for mig. SFO-klub,
tilbud og SFO-specialområdet vil
jeg også kæmpe videre med.«

»Kvaliteten i det politiske arbejde
gælder for alle samfundslag og alle
aldre, og der er rigtig mange opgaver at tage fat på i vores store
kommune. Den bedste ressource,
man kan tilbyde og få, er, at alle
løfter sammen.«

Birgitte Vind

Michael Juliussen

Dorthe Laustsen,
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»For mig er det særlig vigtigt, at
vores skoler og institutioner danner rammerne for et blomstrende
børne- og ungeliv, hvor forebyggelse og udvikling prioriteres. Det
betyder, at personalet skal have
ressourcer, der matcher de eksisterende udfordringer.«

»På daginstitutionsområdet er det
trenden at etablere områdeledelse,
og der tales om mindre belastning
til lederne. Det er naivt at tro, at
pædagogisk og administrativ ledelse ikke hænger sammen. Det handler om prioritering og dialog mellem
leder, personale og forældre.«

»Mit hjerte banker for Århus. Jeg
tror på kommunens medarbejdere.
Jeg vil vise dem tillid, fjerne unødigt bureaukrati og forsvare deres
ytringsfrihed. I fællesskab skal vi
skabe en kommune, hvor tilfredse
medarbejdere sørger for god service til byens borgere.«

»Jeg vil arbejde med den bureaukratisering, der har fundet sted i de
senere år inden for børn og ungeområdet. Bl.a. en ledelsesstruktur,
der fjerner ressourcer og beslutninger fra den enkelte børnehave, med
store forringelser til følge i det konkrete pædagogiske arbejde.«
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