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socialdemokratiet

Regionsrådsformand i Region Sjæl-
land Heino Knudsen fortæller om sit 
arbejde i regionen og visionerne for 
fremtiden.  corona vacciner, infrastruk-
tur (bl.a. motorvej Næstved - Røn-
nede), en generelt status på arbejdet 
i regionen og et kig frem mod næste 
valg, herunder fremtidsvisioner mv. 

Da der er lange udsigter til, at vi kan 
mødes, har vi besluttet at ændre silde-
mødet med Heino Knudsen til et møde 
via Teams. 

Tilmelding
For at deltage skal du sende en mail 
til Ketty på kettylp@gmail.com senest 
den 10. februar. 

Du vil senest den 12. februar mod-
tage en mail med et link til mødet.

Online møde med Heino Knudsen
Lørdag den 13. februar klokken 10.30 - 12.00
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Fællesskab 
i en 

coronatid
Af Lissie Andréa

 formand

Inden længe rammer vi årsdagen for 
opdagelsen af den første coronaramte 
borger i Danmark, og sikke et år det har 
været.

På afstand har vi fulgt, hvordan vores 
regering med Mette Frederiksen i spid-
sen har været i stand til at træffe svæ-
re beslutninger for at sikre den generel-
le folkesundhed og for at sikre at vi som 
samfund kommer helskindet igennem 
pandemien. 

Det har været nødvendige tiltag, som 
ikke har været nemme. 

Rigtig mange er blevet ramt på deres 
økonomi og deres velbefindende. Det er 
regulære problemstillinger, som regerin-
gen arbejder på at mindske følgevirknin-
gerne af.

Hos os
Set i den store sammenhæng kan det 
virke fattigt at pege på, hvordan vores 
partiforening er blevet påvirket, men nu 
bliver det gjort alligevel.

Corona har på alle måde påvirket vo-
res hverdag og nedlukningen af Dan-
mark har sat sine spor. I forlængelse af 
sundhedskrisen og de deraf følgende 
restriktioner er vores aktivitetsniveau på 
grund af forsamlingsrestriktioner, blevet 
stærk begrænset.

Vi har rykket generalforsamlinger og 
andre aktiviteter rigtig mange gange. Og 
det bliver måske ikke sidste gang.

Det er frustrerende at vide, at der nu 
er mindre end et år til kommune- og re-
gionsrådsvalg og at vi ikke kan gøre os 
synlige i gadebilledet. Alle vil gerne i 
gang – ikke mindst vores kandidater.

Vi prøver med virtuelle løsninger, men 
det er ikke det samme at tage de sto-
re drøftelser og at drikke sin kaffe bag 
skærmen, men lige som i andre sam-
menhænge klarer vi det sammen.

Inden længe er vi alle vaccineret mod 
covid-19 og restriktionerne løsnes for-
håbentlig.

I bestyrelsen ser vi frem til at vende 
tilbage til den normale hverdag, hvor alt 
det gode ved at være socialdemokrat 
kan mærkes i vores samvær med hinan-
den. Hvor vi mødes til kaffe- og sildemø-
de og hvor vi kommer »på gaden« med 
vores budskaber.

Vi håber på, at vi i år kan fejre 1. maj 
på vandrerhjemmet og at det bliver i år, 
at vi kan starte en Grundlovs-tradition, 
hvor vi mødes i Gryden i Faxe Kalkbrud 
til hyggeligt samvær, sange og taler.
Indtil da er der kun at sige; Pas på jer 
selv og hinanden, indtil vi kan ses igen.
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Jeg har i den seneste tid fået mange 
henvendelser vedrørende min holdning 
til Østbanen. Det kan der svares ganske 
klart på, for jeg mener det samme, som 
jeg altid har gjort: Østbanen er vores 
livsnerve her i Faxe og på Stevns.

Statsministeren har med sin minister-
rokade taget hul på en særdeles vig-
tig dagsorden: Forholdet mellem land 
og by. Som ny bolig- og indenrigsmini-
ster skal Kaare Dybvad nu beskæftige 
sig med decentralisering og udvikling – 
han kalder endda sig selv for minister for 
nærhed. Både statsministeren og den 
nyudnævnte minister fremhæver, at der 
skal være balance mellem land og by, 
og det er jeg meget enig i.

Forholdet mellem land og by er nemlig 
i min optik nøglen til at sikre sammen-
hængskraften – ganske enkelt at vores 
land hænger sammen. Mit valgslogan 
var »Livet leves lokalt«, og jeg mener, at 
det er helt selvfølgeligt, at det skal være 
attraktivt og fedt at leve såvel i byerne 
som i landdistrikterne.

Uddannelse, sundhed og god trans-
port er nogle af de ting, som skal være 

tilgængelige i hele landet, hvis det skal 
være attraktivt også at bo og arbejde 
uden for byerne. For mig er Østbanen 
løsningen på mange af de problema-
tikker, som vi i Faxe og på Stevns står 
overfor. Den sikrer, at vi kommer til og 
fra skole, til og fra arbejdet, til og fra sy-
gehuset, til og fra besøg hos familie og 
til og fra en aften i Køge eller Køben-
havn. Den er vores livsnerve og vores 
forbindelsesled til at blive koblet op på 
resten af Sjælland. Ikke mindst set i ly-
set af forlængelsen til Roskilde, som 
startede i december, samt muligheden 
for at skifte til Lille Syd.

Østbanen er – som jeg ofte har udtalt 
– mit smertensbarn, og det var en stor 
glæde for mig, da regionsrådet sidste 
sommer vedtog, at der skal lægges nye 
skinner på banen. Den beslutning bak-
kede jeg op om dengang – det gør jeg 
naturligvis fortsat.



Østbanen
og de nye skinner

Af Tanja Larsson
 MF for Socialdemokratiet
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socifaxe•nyt

er det lokale medlemsblad for alle 
Socialdemokrater i Faxe partifor-
ening og omdeles til vores med-
lemmer ca. 4 gange om året.

Har du kommentarer eller ind-
læg til Socifaxe•nyt, så send dem 
til Leif, der layouter bladet, eller til 
Ketty, der er  bestyrelsens kontakt.

Det sker bedst på mail og gerne 
vedhæftet billeder.

leif Jensen
Nøddevænget 20, dalby

4690 Haslev
—  —  —

leif.jensen@dalbynet.dk
+45 2129 8672

Mød os på Facebook
Faxe partiforening er på Face-
book. 
Vi har en lukket gruppe, som 
du - som medlem - kan blive 
en del af. Find gruppen og søg 
om medlemskab.

Bestyrelsen
Socialdemokrater i Faxe Kommune

Formand:
Lissie Andréa
Skuderupvej 5, 4640 Faxe
3084 3008, lissie.andre@gmail.com
Næstformand:
Jørgen Nielsen 
Ringstedvej 29, 4690 Haslev 
2291 2213, nielsen243@msn.com
Kasserer:
Mariane Hansen
Dådyrvej 4, 4690 Haslev
2943 5485, luller@post11.tele.dk 
Sekretær:
Ketty Pedersen
Borupvej 30, 4683 Rønnede. 2240 
4489, kettylp@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Flemming Olsen
Kvædevej 8, 4690 Haslev
2086 2531, jefo@haslevnet.dk 
Henning Poulsen
Jagtvej 9, 4653 Karise
2334 3446, henning1512@yahoo.dk
Ole Hartmund
Frederiksmindevej 9, 4640 Faxe
4013 6482, olh@live.dk

A
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Jeg har for nylig meldt mig ind i Social-
demokratiet med et ønske om at kunne 
påvirke udviklingen i vores samfund 
både lokalt, nationalt og internationalt. 
Jeg er en meget stor fan af Mette Frede-
riksen, som jeg mener har givet nyt håb 
til vores bevægelse.

Jeg mener, at vi har en stor opgave i at 
forsvare de goder, vores velfærdssam-
fund stiller til rådighed for os alle. Vel-
færdssamfundet er skabt på skuldrene 
af mange generationer og i dag nyder 
mange ressourcestærke borgere godt af 
de gode muligheder, der gives dem. Jeg 
håber at vi kan få disse mennesker til 
anerkende dette og således skabe mu-
lighed for at vi også får de mindre res-
sourcestærke borgere med på vognen, 
så de også kan skabe sig et godt liv.

Hvis I mener, at jeg skal have en mu-
lighed for at komme i Faxe Byråd, vil jeg 
gerne arbejde for at de svageste borge-
re i vores kommune får det bedre, det 
gælder primært de ældre medborgere, 
de unge der mangler uddannelse og de 
borgere, der har svært ved at blive inte-
greret i vores samfund.

Jeg mener, at vores principprogram 
giver en rigtig god mulighed for at få 
fremmet den dagsorden og jeg håber 
at kunne påvirke vores valgprogram 
til Kommunalvalget den 16. november 
2021 i den retning.

Jeg er 63 år og bor i Haslev på 15. år, 
arbejder i Ballerup som Client Director 
og er uddannet som Cand. Polit. 



Hvorfor 
stiller jeg op til 
Kommunalvalget?
Af Peter Vilson

 kandidat til Faxe byråd

Spids pennen
... og skriv et indlæg!
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Der skal også i Faxe Kommune 
være let adgang til tests for og 
vaccine mod Corona
I byrådsgruppen er vi aktuelt meget op-
taget af, hvor og hvordan vi politisk kan 
medvirke til at bremse Coronakrisen. 

Det er kendt viden, at lang afstand til 
et sundhedstilbud har negativ indflydel-
se på anvendelse af tilbuddet. Derfor 
arbejder vi fra den socialdemokratiske 
byrådsgruppe på, at både mulighed for 
tests og vacciner kommer så tæt på bor-
gere og medarbejdere, som det er mu-
ligt. 

Vi må alle gøre hvad vi kan for at bry-
de smitten. Vi efterspørger og ønsker, at 
få præsenteret politiske sager så vi po-
litisk kan påtage os nødvendigt ansvar 
og beslutte, hvordan vi i Faxe kommune 
understøtter smitteopsporing og fore-
bygger gener i relation til Corona. 

Vi vil som ansvarlige lokalpolitikere 
påtage os det politiske ansvar vi er valgt 
til!  Og vi ønsker at prioritere forhold der 
kan medvirke til bekæmpe Coronaen og 
reducere generne hermed for borgere, 
medarbejdere og virksomheder i Faxe 
kommune.

Det aktuelle Corona-fokus: 
Smitteopsporing, Tests og 
Vacciner
I de sidste uger har jeg stillet flere kriti-
ske spørgsmål til organiseringen af Co-
rona-indsatserne i vores nærområde – 
og jeg har efterspurgt mulighed for mere 
politisk indflydelse. 

Det har jeg ikke gjort for at kritisere al 
det gode arbejde som konstant gøres. 
Men jeg har gjort det for, at tale de sva-
ges sag, at »lægge ryg til« medarbejder-
nes daglige prioriteringer, og for at tage 
et nødvendigt lokalpolitisk ansvar via det 
mandat jeg er valgt med. 

Vi kan fra Socialdemokratiet ikke se 
stiltiende til ulighed i såvel placering af 
vaccinesteder, som i adgangen til tests 
for borgerne i Faxe kommune. 

Sundhedstilbud bruges ikke i samme 
omfang, når det er bøvlet med besvær-
lig tidsbestilling, og når tilbuddene ligger 
alt for langt væk. Det kan vi ikke være 
bekendt overfor de udsatte borgere med 
nedsat funktionsevne og overfor vores 
medborgere med stort hjemmeplejebe-
hov i høj alder. 

Det er min holdning, at vi som social-
demokrater og som indvalgte politikere, 

Testcentre, 
vaccinesteder, 
smitteopspøring
Af Camilla Meyer

gruppeformand for den social
demokratiske byrådsgruppe samt 
medlem af Senior & Sundheds
udvalget og Økonomiudvalget.



Socifaxe•NYT     Side 7

skal tage de svages parti. Vi må gøre alt 
hvad vi kan, for at få tilbuddene gjort let 
tilgængelige og få indsatsen tæt på de 
borgere vi repræsenterer. 

Coronaen skal bekæmpes med alle 
kræfter – også lokalpolitisk skal vi tage 
opgaverne på os! 

Derfor vil jeg som politiker, og som 
gruppeformand, søge mere indflydel-
se. Vi vil også i den kommende tid efter-
spørge viden og beslutningsrum i relati-
on til Coronaindsatsen.

Kritiske spørgsmål vedr. pla-
cering af vaccinesteder 
Den 2. januar 2021 så jeg regionens 
prioriterede placering af vaccinesteder. 
Jeg så, at der slet ikke var vaccineste-
der i nærheden af Faxe kommune. Jeg 
stillede mig undrende, idet placerin-
gerne og de lange afstande bevirker, at 
borgere i høj alder og med stærkt ned-
sat førlighed, og deraf stort kommunalt 
hjælpebehov, således skal køres fra 
Faxe kommune til et vaccinested langt 
udenfor kommunen. 

Det er ikke i orden, at særligt udsat-
te borgere i høj alder skal behandles på 
den måde, når vi samtidig oplever, at re-
gionen trods skrøbelig vaccine godt kan 
vaccinere på alle vores plejecentre. Li-
gesom jeg ser, at Region Nordjylland 
kan tilbyde vaccinecentre tæt på deres 
borgere. I Region Nordjylland beslutte-
de de hurtigt, at etablere vaccinesteder i 
alle deres kommuner. 

Derfor stillede jeg spørgsmål til kom-
munens administrative involvering i til-
buddenes placering. Og med god medi-
edækning stillede jeg kritiske spørgsmål 
til regionens organisering af de borger-
rettede vaccinetilbud. 

Den 8. januar meldte Region Sjæl-
land, at der var truffet beslutning om at 

etablere flere vaccinesteder (blandt an-
det pop-up vaccinesteder i alle kommu-
ner), når der kom flere vacciner til Dan-
mark! 

I mellemtiden har regionen været en 
enkelt gang i Faxe kommune på Sund-
hedscentret, for at vaccinere ca. 30 af 
kommunens ca. 350 ældre i den nu-
værende vaccinemålgruppe (+65-årige 
med personlig pleje og praktisk hjælp).

De øvrige udsatte ældre, som er i den 
aktuelle vaccinemålgruppe, må fortsat 
selv elektronisk med Nem-Id booke en 
vaccinetid (når der er vacciner og tider 
at booke), og de må med støtte fra på-
rørende eller med kommunal kørsel fort-
sat køre til et af regionens vaccinesteder 
½-1 time udenfor kommunen. 

Det er en stor belastning for mange 
at komme afsted til vaccinen. Derfor er 
det væsentligt for os, at kommunen med 
stor fleksibilitet og hjælp stiller transport 
til rådighed til de med behov herfor - så 
alle kan komme trygt frem til deres vac-
cine. 

På det kommende møde i Senior- og 
Sundhedsudvalget præsenteres vi i ud-
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valget for en sag omkring etablering af 
6 vaccinestationer i idrætshallen på Ve-
sterled i Haslev. Heraf fremgår det, at det 
forventes, at der kan tilbydes vaccinati-
on i Haslev fra den 10. februar 2021. Der 
er på nuværende tidspunkt ikke nærme-
re kendskab til hvordan Testcenter Dan-
mark vil organisere vaccinationsindsat-
sen i Faxe kommune. Er der noget, som 
vi politisk kan understøtte med, så skal I 
ikke være i tvivl om, at vi er parate til at 
træffe nødvendige beslutninger.  

Kritiske spørgsmål vedr. med-
arbejdernes adgang til kviktest
I den seneste uge har det særligt været 
adgangen til kviktest som har fyldt en 
del. Den 21. januar stillede jeg til borg-
mester, administration og på Facebook 
spørgsmål til, hvorfor der ikke blev til-
budt kviktest til vores medarbejdere i 
Faxe kommune. Spørgsmål kom i køl-
vandet på, at Justitsminister Nick Hæk-
kerup meldte ud, at der var stor ledig 
testkapacitet. 

Kommunerne blev opfordret til at gøre 
mere brug af kviktests på de kommuna-
le arbejdspladser - fx plejecentre, socia-
le institutioner, daginstitutioner og skoler 
– og jeg fik henvendelser fra personale i 
daginstitutioner, som var utilfredse med, 
at de ikke fik tilbud om test på deres ar-
bejdsplads. Dette undrede mig, da kom-
munerne var blevet bedt om at sætte 
turbo på tests. 

Senere samme torsdag den 21. janu-
ar blev Byrådet orienteret om, at der nu 
var indgået aftale med et kviktestfirma, 
og at de i den følgende uge ville køre ud 
og teste Faxe kommunes medarbejde-
re i daginstitutioner, skoler og nødpas-
ning, samt på det sociale område. Det 
var der mange medarbejdere der er rig-
tig glade for. 

Aftalen med det aktuelle kviktestfir-
ma udløber desværre i skrivende stund 
og samtidig er der centralpolitisk opnå-
et enighed om en lidt ændret strategi for 
prioriteringen af en mobile kviktestkapa-
citet. Prioriteringen indebærer, at pleje-
centre de næste 14 dage (uge 5 og 6) er 
hovedprioriteten for kviktests. Det bety-
der, at der de kommende uger vil være 
tilsvarende mindre kapacitet til at teste 
på vores daginstitutioner i bl.a. Faxe 
kommune med det nye mobile testfirma.

De to eksempler vedr. vacci-
necentre og kvik-tests viser, 
at vores politiske engagement 
har betydning
Vores vedholdende politiske pres med-
virker til at få ulige indsatser belyst, og 
vi opnår at få bedre prioriteret indsats 
igangsat lokalt. Vi får ændret noget til 
det bedre. 

Derfor skal vi vedblive med at spørge 
interesseret ind - og vi skal fortsat søge 
politisk indflydelse, hvor vi kan. 

I Senior og Sundhedsudvalget vil 
Steen og jeg fortsat engagere os og 
søge politisk indflydelse, så vi kan støtte 
de ældre borgere til en let adgang til test 
og vaccine. Ligesom Per og jeg i Økono-
miudvalget fortsat vil arbejde for, at sikre 
medarbejderne gode og lette forhold for 
eksempelvis tests, men også let adgang 
til vacciner til frontpersonalet på sund-
hedsområdet. 

Sammen vil alle i vores byrådsgruppe 
efterspørge viden og søge indflydelse, 
hvor vi kan. Sammen vil vi sikre, at det 
bliver så let som muligt for alle borgere, 
medarbejdere og virksomheder i Faxe 
kommune, at gøre det som skal til jf. de 
nationale anbefalinger. 

Vi vil holde øje med, at vi bibehol-
der og gerne udvider testmuligheder-
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ne i kommunen, samt at vi reelt vil få de 
lovede pop-up-vaccinesteder til Faxe 
kommune fra den 10. februar. 

Dertil vil vi gøre alt hvad vi kan, for at 
vi som Byråd fortsat får løbene oriente-
ringer og indsigt, samt at vi får mulighed 
for at »lægge ryg til« og træffe nødven-
dige politiske beslutninger om fx priori-
teringer og økonomi. Vi påtager os det 
nødvendige politiske ansvar. 

Vi insisterer på at understøtte en sam-
let prioriteret indsats politisk, så vi sam-
men kommer godt igennem krisen i 
Faxe kommune. 

Støtte fra baglandet motiverer 
og engagerer os i byrådsgrup-
pen
Som bagland må I meget gerne under-
støtte os i byrådsgruppen med viden til 
det videre politiske arbejde. 

Vi tager gerne imod jeres ideer til æn-
dringer og forbedringer. Skal vi foran-
dre noget, så er det altid godt at bygge 
en politisk argumentation på konkrete 
eksempler fra den virkelige verden. Så 
sendt os gerne både de gode og mindre 
gode eksempler på oplevelser fra jeres 
dagligdag. Vores mailadresser og tele-
fonnumre fremgår på kommunens hjem-
meside under fanen politik – www.faxe-
kommune.dk

Dertil hjælper det også altid at få op-
bakning og kommentarer på vores deba-
tindlæg i den lokale presse og på vores 
facebookopslag. Særligt kan jeg anbe-
fale, at I tilgår, »liker« og kommenterer 
vores og andre lokale politikeres opslag 
på Facebook-siden: »Politik og debat i 
Faxe kommune«. 

Pas godt på jer selv og hinanden til vi 
ses. 
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Ja tak hr. lærer!
Uddannelse er fundamentet for vores 

velfærdssamfund. Alligevel har vi i Faxe 
Kommune alt for mange unge, der ikke 
får nogen kompetencegivende uddan-
nelse og for få tager en erhvervsfaglig 
uddannelse. Det er et alvorligt problem 
for os som kommune og det er et alvor-
ligt problem for den enkelte person.

Vi mangler som kommune allere-
de nu kvalificeret arbejdskraft og det 
er svært som kommune at rekrutte-
re medarbejdere. Det gælder des-
værre også til de vigtige velfærdsom-
råder, som for eksempel ældrepleje, 
pædagogiske fag og lærergerningen. 
Samtidig har vi i Faxe Kommune en be-
tydelig andel ufaglærte. Lad os se det 
som en mulighed, og sammen arbejde 
for, at de kan blive faglærte.

Hvis vi her i Faxe kommune får lokale 
uddannelsesinstitutioner, vil flere af de 
unge og voksne, som hidtil ikke har ud-
dannet sig, få chancen for at gøre det. 
For selvfølgelig betyder tilgængelighed 
og nærhed til uddannelse noget for, om 
man tager en uddannelse.  

Uddannelse er nøglen til frihed. For at 
kunne leve op til de krav, der er til ud-
dannelse og til fremtidens arbejdsmar-
ked, er vi nødt til at tage børn og unge 
alvorligt. Den opgave starter i vuggestu-
er og børnehaver, og skal i den grad løf-
tes videre i Folkeskolen. 

Lærere i Folkeskolen skal ikke kun 
have tid, men også frihed, til at træf-
fe de vigtige beslutninger, der er behov 
for, når de står derude i undervisningens 
fællesskab.

Som socialdemokrater skal vi stå på 
børnenes side. Ikke kun inden for et en-
kelt område eller på én bestemt ugedag, 
men på alle områder, hele tiden. Det er 
socialdemokratisk grundstof.

Forleden hørte jeg Frederik Vad (for-
bundsformand for DSU) tale om, hvor-
dan forældre skal vænnes til igen at bru-
ge Folkeskolen. Det er jeg enig i. Vi har 
en pligt til at spørge os selv om, hvad 
der skal til, for at almindelige menne-
sker stadig vil vælge Folkeskolen: Her 
er nøgleordet tryghed.

Det nytter ikke, at forældre skal være 
usikre på, om deres barn får den nød-

Tryghed, dannelse 
og uddannelse er 
nøgleord i dagens 
folkeskole
Af Christina Birkemose
 borgmesterkandidat



Socifaxe•NYT     Side 11

vendige og vigtige uddannelse, eller om 
barnet er i et trygt socialt miljø. 

Det nytter ikke, at uromageren i en 
klasse får lov at dominere og skræmme 
andre elever væk, fordi der mangler tid 
og ressourcer til at hjælpe dette enkelte 
barn. Som regel vil flere børn forlade en 
klasse, hvis der ikke tages hånd om pro-
blemerne. 

Problemerne kan være faglige, men 
det kan også være sociale problemer.

Vi svigter børnene, hvis vi ikke kan 
skabe et trygt klasseværelse og trygge 
relationer i den skole, de bruger flertallet 
af deres vågne timer i. 

Sker det, svigter vi i sidste ende også 
folkeskolen som samfundsinstitution.

For at leve op til løftet og intentioner-
ne om tryghed, dannelse og uddannel-
se i skolen, kræves frihed for den en-
kelte lærer. I første omgang må læreren 
have lov til at tage ansvar for det, de kan 
se: Hvis læreren kan se, at lille Ole ikke 
trives i klassen, skal den enkelte lærer 
selvfølgelig have råderummet til at gøre 
sin pligt: Tage hånd om problemet. Alt 
andet vil, af en del forældre, blive opfat-
tet som et brud på den garanterede ret, 
som forældre også synes Folkeskolen 
er: En garanti for både uddannelse og 
dannelse.

Folkeskolen kommer til at fylde me-
get som tema i valgkampen op til det-
te års kommunalvalg. Der vil blive dis-
kuteret ledelsesstruktur, nærhed og 
nærvær, og selvfølgelig: Økonomi. 
Undervejs skal vi holde fast i, at det al-
tid kan betale sig at investere i menne-
sker. Både lærere, børn og forældre skal 
kunne se sig selv og hinanden i øjnene i 
fremtidens skole – og forhåbentlig vil det 
medføre, at flere i fremtiden vil være ru-
stet til en uddannelse efter folkeskolen. 
Det ansvar skal vi tage, også når diskus-

sionerne bliver svære. For det ved vi, at 
de bliver.

En skole for alle, folkets skole, optager 
selvfølgelig en stor del af et kommunalt 
budget. Men den giver også et afkast til-
bage til os alle, både som enkeltperso-
ner og som samfund. Socialdemokra-
tiet ser ikke kun på hvad det koster at 
drive skole, men også på hvad den skal 
rumme. En skole med tryghed for bør-
nenes dagligdag i form af nærvær. En 
skole der både kan danne og uddanne. 
En skole med tiltro til lærerne.

Ansvar for økonomi, rammer og vilkår, 
er også at tage ansvar for mennesker.



Brug »S-aktiv« 
På S-aktiv har du mulighed for at 
tilmelde dig både lokale og centrale 
møder.

Der annonceres møde udbudt af 
alle dele af vores parti. Du kan f.eks. 
tilmelde dig fyraftensmøder med en 
af vores minister eller temamøder 
med medlemmer af regionsrådet. 
Vores egne møder lægges fremover 
også på S-aktiv.

Det er også på S-aktiv, du kan ret-
te dine kontaktoplysninger, hvis du 
f.eks. har fået ny mailadresse eller nyt 
telefonnummer.                  

For at finde S-aktiv skal du gå på 
Socialdemokratiets hjemmeside 
www.socialdemokratiet.dk
Nederst på siden under punktet med-
lemmer findes S-aktiv. Tryk på linket 
og kalenderen kommer frem.
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cbirk@faxekommune.dk - 2499 1385

Knud Erik Hansen
keha@faxekommune.dk - 3050 8614 

Camilla Meyer
came@faxekommune.dk  - 4046 4973

Finn Hansen
fihn@faxekommune.dk - 3050 8613

Per Thomsen
petha@faxekommune.dk - 5120 9574

Steen Andersen
stana@faxekommune.dk - 2166 4813

Laura Andréa
landra@faxekommune.dk - 2166 4676

Inger Andersen
inan@faxekommune.dk - 2426 2245


