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32. årgang

1. Møde på Birkelundgård, kl. 8.00
7. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13
10. Kommunalbestyrelsesmøde,
Rådhuset kl. 18
14. Torvedag, Albertslund centrum
11-13
16. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård,
kl. 19.30
16. Deadline for S-Posten
19. Møde i Børnepolitisk gruppe, Herstedøster skole, kl. 19.00
24. S-posten udsendes, Birkelundgård
kl. 17.30

Næste kampagne kaldes
"Vi maler Danmark rødt".
Vores kampagne er på torvet
d. 14. maj
kl. 11 - 13.

1. maj fest
Kl. 8
På Birkelundgård
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Traditionen tro indbydes du og gode venner af
partiet til

1. maj fest
Birkelundgård
Kl. 8.

Foreningen byder på morgenkaffe , hyggeligt samvær
og taler af
Mogens Lykketoft , Vibeke Storm Rasmussen,
Steen Christiansen og Lasse Nielsen (formand DSU GAV)
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Hilsen fra Jette Kammer Jensen
Den smuttede !
I årevis har kommunalbestyrelsesmøderne fundet sted den 2.
tirsdag i måneden – men ikke i
april, og det var jeg ikke opmærksom på, så………..jeg kom
ikke til mødet, og
I må undvære Set fra sidelinen.
Jette Kammer Jensen
Grise bliver altså ikke federe
af at blive vejet.
Så rammende beskrev Marianne Jelveg Regeringens svar på
de mange problemer i uddannelsessystemet.
Regeringens svar er nemlig:
tests, handleplaner og tilsyn,
efterfulgt af: Nu må kommunerne altså tage sig sammen !

I folkeskolen er det kun 21 %
af eleverne i 8. klasse, der synes vældig godt om at gå i skole, 8 % er bryder sig ikke om at
gå i skole, 16 % er ligeglade
med at gå i skole, og 55 % synes temmelig godt om at gå i
skole. Det viser en netop offentliggjort rapport af Flemming
Balvig.
Når man ved, at det er lysten,
der driver værket, så er det
alarmerende, at hele 24 % ikke
kærer sig om skolen. Det var
det 360 gr.’s eftersyn !!
Under stor ståhej proklamerede
Regeringen, at nu skulle 95 %
af en ungdomsårgang have et
uddannelse efter folkeskolen –
siden er det bare gået ned ad
bakke.
JKJ

Vel mødt til sildemøde
Lørdag d. 7. maj iv Foyeren kl. 11—13
Vi byder på en rød sild og en snak
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Vi blev rigere, men også dummere
Af Christine Antorini
Vi er på vej mod den første generation af unge, der kan mindre end deres forældre.
Vi blev rigere, men dummere.
Det er den lakoniske titel, der
kan skrives, når vi ser tilbage
på regeringens snart ti år ved
magten.
Uddannelsesniveauet er gået
fuldstændig i stå. Vi er på vej
mod den første generation af
unge, der kan mindre end deres
forældre.
Den danske uddannelseshistorie
har i årevis været den modsatte. Stadig flere har fået mere
uddannelse. År efter år.
Det sluttede i 2001.
Regeringens svar !!
Hvad er regeringens svar været
på det faldende uddannelsesniveau? Kampagner, internetportaler, skærpet tilsyn og udstilling af gode og dårlige skoler
samt dygtige og mindre dygtige
elever, som den nye undervisningsminister Troels Lund
Poulsen udtalte i sit første interview.

Uddannelsesrevolution.
Der er brug for en uddannelsesrevolution af samme omfang som i slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne. Hf-uddannelsen blev indført i 1967 for at give en studieforberedende uddannelsesvej til voksne, og hf har vist sig
at være den mest effektive uddannelse til at give voksne fra
ikke-boglige hjem en videregående uddannelse. Uddannelsespligten blev hævet fra syv til ni
år i 1972.
Samme år startede forsøg med
de erhvervsfaglige grunduddannelser, EFG, så også håndværkere fik en kompetencegivende uddannelse. Den blev
endelig vedtaget i 1977.
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Uddannelsesrevolutionen blev
gennemført, mens oliekrisen
ramt Danmark og verdensøkonomien hårdt. Vi har brug for
en lige så ambitiøs uddannelsesrevolution nu, hvis vi skal
have gang i uddannelsesmobiliteten igen. Og vi skal i gang
nu!
Lad os hæve uddannelsespligten, så alle får mindst 13 års
uddannelse dvs. folkeskolen og
en ungdomsuddannelse.
Uddannelsesgaranti
Giv unge på erhvervsuddannelserne en uddannelsesgaranti
også med skolepraktik, så de
ikke dropper ud på grund af
manglende praktikpladser i
virksomhederne. Gå i gang
med at forny folkeskolens undervisning. Ellers vil 13 års uddannelse til alle blive oplevet
som Danmarkshistoriens største sveder for de skoletrætte.
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ge fag. Mere idræt. Tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Lektiecafe så elever, der
ikke kan blive hjulpet derhjemme, også har en chance.
Nogle frygter den lange skoledag. Men se på efterskolerne,
som er det mest populære tilbud til de ældste elever. De synes, det er sjovt at gå i skole
hele dagen. De får et fagligt
løft. De kan vælge linjer i natur, idræt, musik mv. efter motivation. De er i et tæt og forpligtende fællesskab med andre
elever. Inklusiv madlavning og
rengøring. Og de gennemfører i
højere grad en ungdomsuddannelse efterfølgende.

Heldagsskoler
Sæt gang i flere helhedsskoler,
hvor folkeskolen og SFO’en
slås sammen til en sammenhængende dag med undervisning, leg og læring på kryds og
tværs gennem dagen. Vi forstår ganske enkelt ikke regeringens modstand mod helhedsskoler. Det giver flere timer til både praktiske og bogli-

Sådan et tilbud kan folkeskolen
også udvikle i en helhedsskole.
Gerne i et tæt samarbejde med
foreningslivet, så idrætsklubber, kunstnere mv. bliver en
del af helhedsskolen.
Skolen har også til opgave at
give den sociale og kulturelle
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ballast med, som mange elever
fra socialt belastede områder
ikke automatisk har med hjemmefra. Det er samtidig sjovt for
alle elever, også de dygtigste!
Vi skal samtidig gennemføre en
langt mere virkelighedsnær uddannelseskultur. Lad os styrke
de praktiske fag allerede fra 0.
klasse, så de udvikles sammen
med de boglige fag. Børn lærer
på forskellige måder, også gennem materialer, produktion og
iværksætteri. Gennemfør undervisningen i en vekselvirkning mellem praktiske forløb og
teori. En virkelighedsnær uddannelseskultur vil samtidig
være med til at give den fornødne interesse – og dermed
prestige – til erhvervsuddannelserne, hvor vi har brug for
mange flere dygtige faglærte
unge.
Åbn for forskellige undervisere
også i folkeskolen, der supplerer lærere og pædagoger fx
håndværksuddannede fra erhvervsskolerne, ligesom undervisningen kan gennemføres i
virksomheder og i forskellige
obligatoriske valgfag efter interesser i de ældste klasser i folkeskolen.
Hold fast i klassefællesskabet
Men hold fast i klassefællesska-
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bet for alle. Elever lærer af hinanden og spejler sig fagligt i forhold til hinanden, og det bliver
alle dygtigere af. Uanset forældrebaggrund.
Regeringens ideer om eliteklasser og gammeldags niveaudeling
vil til gengæld hægte de mindre
dygtige af. Lav i stedet undervisningsforløb som ekstra tilbud til
elever med særlige talenter.
Forebyg så tidligt som muligt.
Det er uacceptabelt, at hver
femte elev forlader folkeskolen
uden de basale kompetencer i
dansk og matematik. Den opgave kan man ikke bare overlade
til erhvervsskolerne.
Fagligt løft.
Giv alle elever et massivt fagligt
løft, når de starter i skolen. Max
24 elever i klasserne, tolærerordning i dansk og matematik og
et særligt læseløft til elever, der
ikke har lært at læse efter 2.
klasse.
Ordblinde børn skal identificeres
med det samme, så de kan få
den fornødne IT-støtte og faglige
træning af lærere i klassen.
Uden at vente i månedsvis for at
blive udskilt til specialklasser. Elever med læsevanskeligheder skal selvfølgelig have
deres IT-rygsæk med videre til
ungdomsuddannelsen. Det kan
de ikke i dag.
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Hvorfor skal bureaukrati gå ud
over elever, der ender med at
opgive ungdomsuddannelsen,
fordi
de
mangler
ITrygsækken?

Ligesom vi kender det med realkompetencebeviser fra voksen-efteruddannelserne. En
fleksuddannelse kan også tages
på en virksomhed, hvor den
unge primært arbejder, men
også opkvalificerer sig via en
uddannelseskontrakt.

Fleks uddannelse.
Endelig skal vi indføre en ny
fleks uddannelse til unge som
supplement til erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. Den minder om den
fri ungdomsuddannelse, som
regeringen afskaffede i 2001.
Målgruppen er de unge, der ikke kan klare den lige vej gennem ungdomsuddannelserne på
grund af massive faglige eller
personlige problemer. Den opgave skal erhvervsskolerne ikke
løse, selvom det er virkeligheden i dag med stort frafald til
følge - og for mange dygtige
erhvervsskoleelever, der heller
ikke synes, de bliver udfordret
nok.
Fleksuddannelsen

kan

sammen omkring de eksisterende ungdomsuddannelser,
produktionsskoler, sprogskoler,
højskoler mv. og kombineres på
tværs eller med længere tid, så
alle unge kan gennemføre
mindst 13 års uddannelse med
et afsluttende kompetencebevis.

skrues

Der er i den grad brug for at
sætte gang en uddannelsesrevolution nu. I et bredt samarbejde med den uddannelsesverden vi har haft som kerneråstoffet i Danmark i mange år. Vi
har brug for, at alle er med,
hvis uddannelsesrevolutionen
skal lykkes.

S‐posten
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Fra formandinden
Vi snuppede sidste dør til dør d. 6. april i Hedemarken. Vi mødte
glade, overraskede positive mennesker på turen. Alle ville selvfølgelig gå til stemmestedet og sætte deres X. Tusind tak til Folketingskandidaten, DSU-GAV formanden, DSU-Herlev formanden,
nyt partimedlem Nikolaj og konstitueret næstformand.
Næste kampagne kaldes "Vi maler Danmark rødt". Vores
kampagne er på torvet d. 14. maj kl. 11 - 13.
Kom i rødt og gør os mere synlig. Der vil være fleecetrøjer og jakker til låns. Vi skal dele selvblæste balloner på pinde ud, byde på en
snak og give en folder med Mogens Lykketoft.
Mogens Lykketoft vil selvfølgelig komme forbi.
Vil du følges til Grundlovsarrangementet så mødes vi ved
FØTEX i Albertslund og cykler derfra kl. 11.15
Hilsen Majbritt
Vil du hjælpe Mogens Lykketoft i valgkampen?
Når valget er udskrevet vil du
- lægge 10 foldere med Mogens Lykketoft på din arbejdsplads,
idrætsklub eller lignende?
- have en streamer til din bil?
- have en plakat A3 med Mogens Lykketoft i dit vindue ud til gaden,
stien, fortovet?
Send en mail til majbritt.brander@skolekom.dk eller et opkald til
42292620.
Den dag Løkke vælger at fortælle,
hvornår han vil have valg:
Alle der kan mødes ved Albertslund station kl. 16, hvor
vi vil dele flyers ud med Mogens Lykketoft.
Kl. 19 møder alle aktive op i 3F Pileallé i Tåstrup.
Kom og deltag, vi mangler flere på holdet.
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Mogens har ordet

Dårlige
regnekundskaber
eller dygtig manipulation?
Der er ingen vej uden om, lød
det fra regeringen, da den for
under et år siden lancerede den
enorme nedskæringsplan, den
misvisende nok kaldte en genopretningsplan. Finansminister
Claus Hjort Frederiksen havde
nemlig regnet sig frem til, at
underskuddet ville løbe op i
94,4 mia. kr. i 2010. De beregninger blev sendt til EU Kommissionen, der derfor gav Danmark en henstilling. I dag ved
vi, at disse udregninger må have været foretaget med meget
kreative lommeregnere. Claus
Hjort skød med sine beregninger 100 pct. forkert, idet nye
tal viser, at underskuddet i
2010 ikke lød på 94,4 mia. kr.,
men tværtimod 47,4 mia. kr. I
ly af disse forkerte tal foretog
Lars Løkke og Claus Hjort den
største økonomiske opstramning i 25 år.

Med de nye tal for det offentlige
underskud er EU-henstillingen
ikke længere aktuel – den var
baseret på urigtige tal. Men
netop henstillingen blev længe
brugt af regeringen som en pisk
til at få oppositionen og befolkningen til at sluge de massive
nedskæringer i den offentlige
sektor. EU’s henstilling blev
manipuleret med og brug som
en direkte anbefaling af regeringens politik.
Socialdemokraterne tager den
økonomiske situation meget
alvorligt, og underskuddet er
stadig stort. Men den rigtige
medicin for dansk økonomi har
aldrig været regeringens massive økonomiske stramning –
hverken med et underskud på
94,4 mia. eller 47,4 mia. kr.
Omfanget af denne stramning
vil bremse væksten, og dermed
fastholde Danmark i et økonomisk lavvande. Manglende investeringer i uddannelse og infrastruktur vil koste dyrt på den
lange bane. Og samtidig rammer stramningen socialt skævt,
hvilket kan vise sig at få store
konsekvenser for den enkelte
og for samfundet.
Det er ikke til at sige, om regeringens forkerte tal var et ud-
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slag af rendyrket manipulation
eller dårlige regnekundskaber.
Begge dele er for så vidt lige
plausible. Men med sagen om
overbetalingen af privatsygehusene i baghovedet ville afsløringen
af
endnu
en
talmanipulation til fordel for minimalstaten ikke overraske.
Konflikten i Elfenbenskysten
spidser til
Den blodige konflikt i Elfenbenskysten spidser til i disse
dage, hvor støtter af Allasane
Ouattara, vinderen af det internationalt overvågede valg i november sidste år, har tilkæmpet sig kontrollen med landet
fra den tidligere præsident Laurent Gbagbo. Der meldes både
om kampe og forhandlinger i
præsidentpaladset, men Gbagbo har indtil videre nægtet at
forlade sin præsidentpost og
anerkende
valgnederlaget.
Valgsejren til Ouattara er ellers
blevet anerkendt af både FN,
den Afrikanske Union (AU) og
den regionale samarbejdsorganisation ECOWAS.
Drab og overgreb på civile præger landet, og den humanitære
situation i Elfenbenskysten er
dybt bekymrende. Parterne anklager hinanden, men de mest
pålidelige rapporter fortæller
om overgreb begået Gbagbostøtter.
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I den hjemlige debat har der
været spurgt til, hvor det internationale samfund er henne i
Elfenbenskysten. Selvom det er
rigtigt, at stormagterne er tilbageholdende overfor at gribe
ind med hård magt, så er det
internationale samfund rent
faktisk engageret i Elfenbenskysten. FN har en fredsbevarende styrke på knap 10.000
mand, Sikkerhedsrådet har
vedtaget sanktioner mod Gbagbo, FNs nødhjælpsorganisationer yder bistand, og den internationale straffedomstol kigger
i øjeblikket på muligheden for
at indlede en officiel undersøgelse af forbrydelser i forbindelse med konflikten. Franske specialstyrker har også taget kontrol med lufthavnen i Elfenbenskystens største by Abidjan.
I denne tragiske konflikt har
det været meget positivt at se
de regionale organisationer, AU
og ECOWAS, og de omkringliggende lande stille sig på demokratiets og civilbefolkningens
side og søge at spille en konstruktiv rolle for fred og demokrati. De har også en fantastisk
vigtig rolle fremadrettet i forhold til at sikre en fredelig løsning på konflikten, og at støtte,
fred, demokrati og udvikling i
Elfenbenskysten. Selvfølgelig
med støtte fra det internationale samfund.
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Grundlovsmøde i Vallensbæk
Søndag d. 5. juni 2011
kl. 12.00
på Højrupgård
Program:
Underholdning:
Musikken leveres af Henning Munk Og Plumperne
kl. 1300 Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel underholder
Taler:
kl. 12.30 Susanne K. Larsen, Præsident for Dansk Røde Kors
kl. 14.20 MF Sophie Hæstorp Andersen (A)
kl. 15.00 MF Mogens Lykketoft (A)
Grill buffet, kaffe, øl, vin, sodavand.

Susanne K. Larsen,
Præsident
Dansk Røde Kors

MF Sophie Hæstorp
Andersen

MF Mogens Lykketoft

Arrangør: Socialdemokraterne i Vallensbæk, Ishøj, Høje-Taastrup og
Albertslund

S‐posten
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På kampagne med Lykketoft
Af Nikolaj K. Carlsen
Der er et land hvor folk kan gå
på kampagne med deres toppolitikere og der er lande hvor der
er stor afstand mellem toppolitikere og folket. Jeg var på
kampagne med Mogens Lykketoft i Hedemarken og holdt folderne, mens han delte roserne
ud.
Tyrkisk glæde ved at møde
Lykketoft
Et sted lukkede en ældre herre
døren op. Han talte dansk med
tyrkisk accent og hans øjne
skinnede, da han så det var
Lykketoft som stod ude foran
hans dør. Hans stemme steg et
par oktaver og ordene væltede
ud af hans mund, mens Lykketoft lo og hørte efter.
Vi skal løse konflikter
Der er så meget fremmedhad i
luften for tiden. Dansk Folkeparti spyer det ud over vores
land. Lykketoft fortalte mig at
han var stolt af aldrig at være
faldet for deres retorik og frygten for de fremmede. Vi skal
løse de konflikter der opstår
mellem tilflyttere og os andre.
Bare på en konstruktiv måde.
Så kan vi sandsynligvis også

mindske risikoen for at der breder sig parallelsamfund ud over
Danmark, med andre normer
end den danske lovgivning udstikker.
Valget er vigtigt
Dette folketingsvalg er vigtig.
Vigtigt fordi det afgør, hvilken
vej vi skal gå. Skal vi kæmpe
for det åbne samfund med kort
afstand mellem politikkere og
folk? Eller skal vi have fire år
mere med fremmedhad og et
land der lukker sig om sig selv?
Danmark er et land hvor vi kan
gå på kampagne med en politikker som Lykketoft. En politikker der bekender sig til en
tolerance der løser problemer
mellem tilflyttere og danskere,
og en fornuftig kurs i udenrigspolitikken, hvor der kan skabes
grobund for fred mellem Palæstina og Israel.
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Klip fra Socialdemokraternes nyhedsmail
Skråplan for Danmark
Regeringens udspil til afskaffelse af efterlønnen og forringelse
af folkepensionen er ikke en
reformplan for Danmark. Planen er derimod et skråplan for
Danmark. Danmark har brug
for vækst og flere arbejdspladser her og nu. Der er brug for,
at vi alle arbejder og bidrager
mere, så vi kan forny og udvikle vores velfærd.
- Regeringens forslag om forringelser af folkepensionen og
afskaffelse af efterlønnen skal
skabe penge til nye store skattelettelser. Ingen vækst her og
nu, men udsigt til fortsat smalkost for velfærden til børn, ældre og syge er ikke en reformplan for Danmark. Det er et
skråplan for Danmark, siger
Socialdemokraternes finansordfører Morten Bødskov.
Socialdemokraterne vil sætte
gang i Danmark igen. Væksten
halter. Derfor skal væksten op
i gear. For at skabe flere arbejdspladser har Socialdemokraterne fremlagt et nyt
vækstudspil, der sikrer virksomheder en kontant skatterabat ved investeringer, der skaber produktion og arbejdspladser.

- Regeringens fejlslagne krisepolitik betyder, at væksten i
Danmark halter af sted, mens
landene omkring os har godt
gang i økonomien igen. Ingen
vækst og milliardbesparelser på
uddannelse og forskning er en
giftig cocktail for Danmark. Det
spænder ben for væksten. Vi
skal sikre arbejdspladser her og
nu. Derfor er der behov for en
hjælpende hånd til vores erhvervsliv og deres investeringer, siger Morten Bødskov.
Mistede dagpenge
Nye
beregninger
fra
Akassernes Samvirke og Arbejderbevægelses Erhvervsråd viser, at 17.000 ledige ville have
mistet dagpengene, hvis dagpengeforringelserne havde været fuldt indfaset. Det er omkring fem gange flere end regeringen beregnede i forbindelse
med lovarbejdet i sommeren
2010, hvor de vurderede, at
2.000 til 4.000 personer ville
miste dagpengene.
- De nye beregninger viser
klart, at regeringen manipulerer
med tallene. Hvis dagpengeforringelserne havde været gennemført i dag, så ville 17.000
danskere have stået uden dagpenge, og rigtig mange af dem
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ville ikke engang kunne få kontanthjælp. For nogle ville det
utvivlsomt have medført , at de
måtte gå fra hus og hjem, siger
Socialdemokraternes gruppeformand Carsten Hansen.

Fra Pia Kjærsgaard har der ellers tidligere lydt andre klare
meldinger: Hun har sagt, at det
vil være "halsløs gerning" at
fremrykke velfærdsaftalen fra
2006.

Regeringen gennemførte i 2010
en voldsom forringelse af dagpengeordningen sammen med
Dansk Folkeparti. Konkret medfører forringelserne, at dagpengeperioden halveres fra fire til
to år i juni 2012. Samtidig har
regeringen gennemført milliardbesparelser på aktivering og uddannelse af ledige
og ufaglærte.

Med andre ord: Partiet er ved
at gøde jorden for at hæve
pensionsalderen og dermed
begå et klokkeklart løftebrud.

- Det, vi allerede kan se nu, er,
at regeringens forringelser af
dagpengeordningen vil blive
katastrofale for de mennesker, der bliver ramt af regeringens asociale politik, siger Carsten Hansen.
Løftebrud
Dansk Folkeparti er godt på vej
til at begå et eklatant løftebrud.
Op mod en halv million danskere står til at blive snydt, fordi
partiet nu gør klar til at hæve
pensionsalderen med to år.
Partiet siger det ikke direkte –
endnu – men pakker det ind i
en formulering om, at "alt er i
spil"

Dansk Folkeparti er havnet i en
ubehagelig klemme.
Partiets ide om, at der skulle
være masser af penge i et optjeningsprincip for sociale ydelser, har vist at være en fuser.
Det er ikke en metode, der batter, når de langsigtede økonomiske problemer skal løses.
Derfor bliver partiet nødt til at
lægge stemmer til markant at
forringe folkepension og efterløn for helt almindelige lønmodtagere.
Jeg er ikke det mindste i tvivl
om, at vælgerne – også DF's
egne – let kan gennemskue, at
det er et løftebrud.
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Overvægt er et samfundsproblem
Vi hører det dagligt. Vi danskere bliver større og større. Jeg
synes, at det er et samfundsmæssigt problem, som vi ikke
kan sidde overhørig.
I min nye bog "FoodFight.eu"
sætter MF Benny Engelbrecht
og jeg netop fokus på, hvordan
usunde og dårlige fødevarer
forringer danskernes helbred.
De gør os tykkere, og vi har
som politikere et ansvar for, at
oplysninger omkring fødevarer
er tilgængelig og til at forstå.

ser viser, at 8 ud af 10 danskere bestræber sig på at leve
sundt.
Som politikere har vi derfor et
ansvar for at guide folk, så de
kan træffe det valg, som de
ønsker.
Storbritannien bruger de trafiklysets farver til at vise om en
vare er sund, usund eller midtimellem. Det er en simpel ordning, som er til at forstå. Det
burde vi også indføre i Danmark.
Jeg er som politiker ikke bange
for at tage ansvar for danskernes sundhed.
Jeg ønsker en lovgivning, som
kan hjælpe forbrugerne med at
gennemskue, hvorvidt der er
tale om gode og sunde fødevarer, når de står i supermarkedet for at købe ind til middagen.

De liberale siger, at man har
sin frie ret til at vælge, hvad
man spiser. Ja, selvfølgelig,
men desværre er det frie valg
en illusion. Det er ikke et frit
valg, hvis man ikke kan gennemskue, hvorvidt fødevarerne
er gode og sunde. Undersøgel-

Af Christel Schaldemose, Smedlem af EU-parlamentet
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.
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Der er møde i Børnepolitisk gruppe
Torsdag den 19. maj kl. 19.00
Sted:
Herstedøster Skole

Sidste gang talte vi om ”Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund kommune 2010 – 2014” , nu er turen kommet til vore skoler.
Der skal udarbejdes en skolestrategi 2011 – 15.
Hvor skal skolerne i Albertslund bevæge sig hen?
Vi skal tale om inddragelse af både faglige, personlige og sociale
kompetencer.
Der er fire overskrifter:
- Evaluering.
- Ungestrategi.
- Indskoling. En stor del af vore unge får ikke en
ungdomsuddannelse.
- Inklusion.
Vi når naturligvis ikke alt dette. Men vi tager fat! Den endelige strategi behandles i kommunalbestyrelsen i februar 2012 – så vi har
tid.
Slutteligt får vi aktuelt fra børneudvalget og taler om indhold og
sted for næste møde.
Alle er velkomne til at møde frem og
deltage.
Venlig hilsen
Steen Poulsen, Rytterhusene 50
tlf. 43 64 65 94
E-mail: sp@dcl.dk

d. 5. juni

0
upgård
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KALENDER:
Maj
1.
7.
10
14.
16.
16.
19.
24.

Møde på Birkelundgård, kl. 8.00
Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13
Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18
Torvedag, Albertslund centrum 11-13
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Deadline for S-Posten
Møde i Børnepolitisk gruppe, Herstedøster skole, kl. 19.00
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

Juni
5.
14
20.
20
28.

Grundlovsarrangement, Højerupgård Vallensbæk kl. 12
Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Deadline for S-Posten
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

ARBEJDSGRUPPER
Børnepolitisk gruppe:
Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94
E-mail: sp@dcl.dk
Miljøpolitisk gruppe
Per Scheye, Lodager 32, 43 62 70 06
E-mail: prs@webspeed.dk
IT-koordinator
(Hjemmeside)
Jan Kristensen, Elefantens Kvt. 5 D, 43 62 88 17
E-mail: vang@image.dk
Sundheds– og socialpolitisk gruppe - SUS-A
Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48, 43 42 01 64
E-mail: Fjalb@net.dialog.dk
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Kommunalbestyrelsesmedlemmer:
Borgmester,
Økonomiudvalg (F)

Steen Christiansen
Præstehusene 59

Tlf.: 40 50 85 07
E-mail:
Steen.Christiansen@albertslund.dk

Teknisk udvalg (F)
Miljø- og planudvalg

Finn Aaberg
Bymosevej 8

Tlf.: 43 96 64 96
E-mail:
finn.aaberg@markgaarden.dk

Miljø- og planudvalg
Børneudvalg

Dogan Polat
Topperne 20,2. dør 23

Tlf.: 61 79 05 76
E-mail:
Trustdogan@yahoo.dk

Folkeoplysn.udvalg (F)
Kulturudvalg
Socialudvalg

Susanne Storm Lind
Randager 100

Tlf.: 43 62 14 79
E-mail:
susanne.lind@ft.dk

Børneudvalg (F),
Økonomiudvalg
Arbm.udvalg

Jens Mikkelsen
Porsager 89

Tlf.: 43 62 41 40
E-mail:
jensmik@post.tele.dk

Børne- ungeudvalg (F)
Tekn. udvalg,
Økonomiudvalg,
Arbm.udvalg
Miljø– og planudvalg

Michelle Baadsgaard
Kratager 1

Tlf.: 43 62 21 68
E-mail:
michelle@fam-baadsgaard.dk

Socialudvalg (F),
Teknisk udvalg
Arbm.udvalg

Nils Jensen
Rytterhusene 25

Tlf.: 43 62 18 49
E-mail:
nilsulla@yahoo.dk

Arbm. udvalg
Kulturudvalg
Folkeoplysningsudvalg

Paw Østergaard Jensen
Kærgården 4. 2. th

Tlf.: 43 64 94 50
E-mail:
pawjensen950@hotmail.com

Kulturudvalg (F) .
Børneudvalg

Lars Toft Simonsen
Galgebakken Vester 2-20

Tlf.: 31 60 72 15
E-mail:
toftsimonsen@hotmail.com

1. suppleant

Jakob Storm
Robinievej 102

Tlf: 43 42 74 74
E-mail:
jakob@jsn.dk

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.
Regionsrådsformand
Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: 43 64 25 21 mail: vstorm@regionh.dk
Folketingsmedlem:
Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34
E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk

Partiforeningens bestyrelse
Formand

Majbritt Brander (f)
Faklens Kvt. 8 A
Tlf: 42 29 26 20

E-mail:
Majbritt.Brander@skolekom.dk

Næstformand

Claus Heje (f)
Pilehusene 104
Tlf: 35 36 37 89

E-mail:
Ch_dk@hotmail.com

Kasserer:

Else Boel (f)
Stjernens Kvt. 5 C
Tlf.: .52 30 78 09

E-mail:
eboel@stofanet.dk

Sekretær:

Elisabeth Bentzen (f)
Fosgården 4,1 tv
Tlf.: 43 64 52 20

E-mail:
eb@fay.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Elmer Jensen
Kanalens Kvt. 176, 1.tv.
Tlf.: 22 27 49 51

E-mail:
elmer@afd5.dk

Aage B. Jensen
Nyvej 69, 1. mf.
Tlf.: 43 62 24 74

E-mail:
aage_bj@hotmail.com

Steen Poulsen
Rytterhusene 50
Tlf..: 43 64 65 94

E-mail:
sp@dcl.dk

Aase Elkott
Snebærhaven 56
Tlf.. 43 96 54 36

E-mail:
aase@prime-asp.com

Britta S. Jørgensen
Snebærhaven 48
Tlf..: 43 42 01 64

E-mail:
Britta.Schneider.Joergensen
@skolekom.dk

Joan Stubtoft
Bjørnens kvarter 1 C
Tlf.: 43 64 57 88

E-mail:
joan@stubtoft.net

Bergitte Pedersen
Ravnens kvt. 7 C
Tlf: 29 45 29 32

E-mail
Bergitte@4syd.dk

Suppleanter:

(label)

(F) betyder medlem af forretningsudvalget

