SF SÆTTER FOKUS PÅ BØRN OG UNGE I SYDDJURS – Mød SF’s formand Pia
Olsen Dyhr og de lokale kandidater.
På landsplan har SF fremsat forslag til en bedre folkeskole og en ”Ro på reform”, som
giver et bud på, hvordan børn kan få mere tid til at være børn, unge får tid til at finde
ud af hvad de vil med deres liv og familierne kan få familielivet til at hænge sammen.
For SF er investering i bedst mulige forhold for vores børn og unge den måske
allervigtigste for kommunen og derfor et kernepunkt for SF ved det kommende
kommunalvalg.
Det glæder vi os til at snakke mere om med alle, der har lyst, ved vores åbne
debatmøde i Caféen på Kulturhotellet i Rønde på onsdag den 27. september kl. 19.00,
hvor SF´s formand Pia Olsen Dyhr også deltager.
”Hvis alle børn og unge får muligheder for at udvikle sig optimalt ud fra deres
forskellige styrker og interesser, sikres det bedste liv og rigeste samfund på langt sigt.
Det modvirker ulighed i uddannelse og giver muligheder senere i livet. Det bidrager
til at færre børn og unge kommer i vanskeligheder med dertil hørende øgede
omkostninger for dem selv, deres familier og for samfundet”, understreger Pia Olsen
Dyhr, Formad for SF.
”Kommunen har ansvaret for de tilbud, der er til børnefamilierne, til børnene og de
unge. Kommunen skal derfor have en sammenhængende strategi for, hvordan man
bedst muligt understøtter, at alle børn og unge får de optimale muligheder for et godt
liv. Derfor går SF til valg på, at øge normeringen i daginstitutionerne, vuggestue og
dagpleje: 1 voksen per 3 børn og i børnehaverne børnehave: 1 voksen per 6 børn; at
forældrene fortsat kan vælge frit mellem dagpleje og vuggestue og der etableres flere
vuggestuepladser, hvis behovene opstår og at børnene kan gå i vuggestue eller
dagpleje indtil de fylder 3 år”, fastslår Helle Røge Røge, medlem af SF i Syddjurs
Byråd.
I SF ønsker vi en folkeskole, hvor der er plads til alle børn kan trives og fordybe sig,
uanset sociale baggrund. Vi kan hæve kvaliteten i folkeskolen yderligere. Vi skal
starte med at sætte lærerne fri fra den rigide målstyring. Vi vil gøre nationale test
frivillige og droppe nationale karakterranglister. Styringen fra centralt hånd har taget
overhånd, og vi tror på, at lærerne bedst ved, hvordan de sætter deres faglighed i spil.
SF går til valg på et klasseloft på 24 elever pr. klasse og to voksne i 0. – 2. klasse; en
rummelig skole, hvor der arbejdes med inklusion af flest mulige elever i
normalklasserne; at bevare den eksisterende skolestruktur i Syddjurs - SF er derfor
imod lukning af skoler; en tildeling af penge til skolerne, som er fleksibel og
solidarisk – vi ved, at skolerne over tid får elever med forskellige behov for støtte, og
derfor skal vi have et system, der kan håndtere, at nogle skoler i perioder har større
udgifter end andre og at forkorte skoledagen, så eleverne kan have flere timer med to
lærere i klasselokalet. Ved at give skoleeleverne en halv time før fri, får eleverne en
bedre balance mellem skole og fritidsliv
”I SF tror vi på, at en investering i ungdommen er en investering i fremtiden. SF vil
derfor arbejde for at der skal være et tilbud med et højt aktivitetsniveau i vores
ungdomsskole i alle skoledistrikter i Syddjurs Kommune; at behovet for flere

ungdomsboliger i kommunen undersøges og for at unges muligheder for gratis
psykologhjælp udbygges - det er vigtigt for at imødekomme det stigende antal unge,
der har det svært i livet, jo tidligere man sætter ind, desto større er chancen for et godt
mentalt helbred resten af livet samt at sikre gratis transport for studerende og elever i
Syddjurs Kommune”, slutter Morten Siig Henriksen, kandidat for SF til
kommunalvalget.

