
Jeg er snart 42 år, uddannet i journalistik og 
offentlig administration fra Roskilde Universitet 
og har som politisk ildsjæl været SF’er siden 2000. 
Jeg arbejder til daglig i Københavns Kommune 
med at sikre en god hjemmeside på tværs af 
kommunens forvaltninger. Jeg kender derfor en 
kommune rigtig godt - både indefra og udefra.

Jeg stiller op for SF til kommunalvalget 2021 
i Hørsholm, fordi jeg som mor og Hørsholm’er 
gennem 9 år ønsker at gøre byen bedre for alle 
børn og familier. Navnlig dem, der har særlige 
behov, er udsatte og har ekstra brug for en 
hjælpende hånd fra politikerne. De har ventet alt 
for længe, og det kræver åbenbart en SF’er at gøre 
noget ved det. Det er nu eller aldrig.

Jeg er 74 år, uddannet cand.polit. og har tidligere i 
22 år været ansat i Hørsholm kommune og arbejdet 
især med byudvikling, økonomi og service på alle 
områder. De sidste 14 år som kommunaldirektør. 
Jeg har boet i Hørsholm siden 1972.

Udbygning af de sidste udbygningsmuligheder i 
kommunen skal ske roligt og meget velovervejet 
med nogle bygninger og områder, som er værd at 
se på de næste 50-100 år. Kommunens karakter 
af en grøn kommune skal bevares ved at friholde 
mange områder for bebyggelse blandt andet ved 
fredning. Et godt serviceniveau for børnefamilier 
og ældre borgere skal sikres samtidig med en sund 
kommunal økonomi.
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Har du spørgsmål eller konstruktive 
input til os? Skriv til os på   kontakt@sf-horsholm.dk



1 
SF vil være kritisk, konstruktiv sam-
arbejdspartner i kommunalbestyrelsen
Det politiske samarbejde bør ske bredt, involverende og 
gennemsigtigt. Vi politikere skal lytte til hinanden, så be-
slutningerne træffes med åbne øjne af alle politikere – ikke 
kun et snævert flertal. Der skal være tid nok, så beslutnin-
gerne ikke hastes igennem – det kræver færre sager at 
forholde sig til. Måske tiden er til at indføre nye arbejdsud-
valg, hvor borgere kan komme helt tæt på udfordringer og 
løsninger i konkrete indsatser.
    

2
Reelle normeringer sikrer tid til 
nærvær, omsorg og fordybelse
Børnene i daginstitutionerne har været nedprioriteret i 
årevis grundet dårlig økonomi, og der mangler pædago-
ger på stuerne med tid til nærvær. Vi må sikre reelle mi-
nimumsnormeringer, der kan mærkes af børn og voksne, 
med brug af en ”omsættertabel” som i Fredensborg, så 
det er faktiske tal, ikke gisninger fra Danmarks Statistik, 
der afgør behovet. Og årlige kvalitetsrapporter på hver in-
stitution, så forældrene får bedre indsigt i kvaliteten.

3 
Skolerne har brug for en fælles, 
opdateret inklusionsstrategi
Inklusion er svært. Strategien for 2014-2018 skal opdateres, 
og der skal følge penge med til faste inklusionsteams på alle 
skoler til de elever, der har brug for ekstra og særlig hjælp 
til at gå i skole. Det må ikke være hver enkel familie, der skal 
kæmpe sig i stykker for at få hjælp – ofte alt for sent. Men-
nesker vil som udgangspunkt gerne selv, hvis de kan. Men det 
bør ikke være en skam eller en kamp at bede om hjælp.

4 
De store børn og unge har også brug for 
stærke fællesskaber i fritiden
I fritiden skal vi styrke de tilbud og fællesskaber, vi har til 
børn fra 6. til 9. klasse. Mange går til sport, men alt for man-
ge har ikke et sted at være sammen med kvalitetstilbud og 
fritidspædagoger, der står klar. Store børn og unge føler sig 
ofte ensomme og går alene hjem til ipad eller computeren. 
Lad os skabe en Klub Hørsholm med attraktive tilbud, der sker 
som god brobygning fra vores SFO’er og med voksne og plads 
nok til, at det kan lykkes. Fællesskab giver mennesker håb.

5 
Kvalitet og tryghed i 
plejen af vores ældre 
Vi skal sikre kvaliteten på vores plejehjem med samarbejde 
og koordinering på tværs, så vi styrker indsatsen over for 
ældre med særlige økonomiske, fysiske og mentale udfor-
dringer. Ikke alle har pårørende, der kan hjælpe eller råbe 
kommunen op, når behovet er størst, så vi skal forbedre 
det forebyggende arbejde i de ældres hjem. Helst med et 
fast team af medarbejdere i den ældres hjem.  

6 
Sæt tempo og omfang ned 
på nye byggerier og involver 
borgerne fra start af
Hørsholm er stort set udbygget, så de sidste muligheder skal 
benyttes med stor omtanke for natur, miljø og mennesker. 
Det skal ske i et roligt tempo, behersket omfang og med ind-
dragelse OG indflydelse fra borgerne fra start af. Flere byg-
ninger og indbyggere er IKKE altafgørende for økonomien.  
Vi skal tænke grønt, klimavenligt og langsigtet med plads til 
liv, luft og grønne byrum, gerne med brug af et arkitektråd. 

7 
Vi skal bevare Hørsholm 
som en grøn kommune 
Naturen og biodiversiteten er vigtig, og kommunen skal 
være aktiv, ikke fodslæbende på klimaområdet. Vi skal 
have en konkret handleplan for, hvordan vi kommer videre 
bl.a. med mindre CO2-forbrug som en ægte klimakommu-
ne. Fx med fredning af Nattergaleengen; bedre cykelfor-
hold ved butikkerne; grøn indkøbspolitik og udvidet brug af 
solceller hos kommunen.

HER ER      GRUNDE TIL
    AT SF     SKAL I 
KOMMUNALBESTYRELSEN 

7  

ER DU ENIG? Så støt os. Vi har brug for al den opbakning, vi kan få. Find SF HØRSHOLM på Facebook og 
på www.sf-horsholm.dk. Og STEM SF til kommunalvalget 16. november 2021. 


