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Kære læser 
 
Vi startede lidt ambitiøst ud og sendte derfor 22 spørgsmål ud til kandidaterne til byrådet. Vi måtte sande, at 
vi var lidt for ambitiøse! GFO synes jo børn og unge er de vigtigste og vi er nok også lidt nørdede, når det 
kommer til forskning og statistik, men 22 spørgsmål var måske lige i overkanten. Vi udsendte efterfølgende 3 
spørgsmål, som kandidaterne havde mulighed for at svare på.  Nogle af svarene du vil se her i kataloget, er 
derfor med 22 spørgsmål, andre har svaret på 3.  
 
Vores ambition med kataloget er, at give dig som forælder (eller andre med interesse for børne-unge-
området) et indblik i, hvordan vores børn prioriteres hos de forskellige kandidater.  
 
Kandidaterne er oplistet efter parti og rækkefølgen på stillerlisterne.  
 
Vi har skrevet ud til 72 kandidater.  En del har ikke prioriteret at svare. Men dem som har, finder du her i 
kataloget. Tak for jeres tid!  
 
God læselyst! 
 
Med Venlig Hilsen 
Greve Forældreorganisation 
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Navn: John T Olsen 

Parti: A Socialdemokratiet 

 
 

 
1. Hvad ser du som de væsentligste udfordringer på børne- og skoleområdet i Greve, hvor du ønsker at 

sætte ind, hvis du bliver valgt ind i Byrådet? 
2.  

- Mangel på faglærte pædagoger i daginstitutioner  
- Mangler uddannede lærer. 
 
 
 
 
 
 

 
3. Hvordan kan Greve kommune bedst muligt imødekomme børn og unge i mistrivsel? 

Giv gerne et par eksempler. 
 

Den tidlige indsats er meget vigtig her. 
Gademedarbejderne skal opnormeres, da de kan gøre en stor forskel for de unge 
 
 
 
 

 
4. Hvad skal der til for at tiltrække og fastholde børnefamilier i Greve kommune? 

Giv gerne et par eksempler. 
 

 
Gode tidssvarende Daginstitutioner, hvor der er tid til børnene. 
Dvs opnormering af faglært personale 
 
 
 
Her er tre hurtige svar, som selvfølgelig er afhængig af vi kan finde økonomien i det nye byråd 
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Navn: Bjarke Abel 

Parti: A Socialdemokratiet 

 
 

 
1. Hvad ser du som de væsentligste udfordringer på børne- og skoleområdet i Greve, hvor du ønsker at 

sætte ind, hvis du bliver valgt ind i Byrådet? 

 

Set med min øjne ligger de største udfordringer i den tidlige indsats, faglighed, lange sagsbehandlingstider, 
overgangene og resurser i folkeskolen. Det er områder, jeg gerne vil sætte fokus på i den kommende 
byrådsperiode. 

 

 
2. Hvordan kan Greve kommune bedst muligt imødekomme børn og unge i mistrivsel? 

Giv gerne et par eksempler. 

 

 

Mistrivsel blandt børn og unge i Greve kommune er en kompleks størrelse. Derfor er der ingen “kvik fix” og 
ingen standard løsninger. Som udgangspunkt skal vi helt undgå mistrivsel, og hvis den opstår, skal der handles 
hurtigt og effektivt. Det skal gøres med den rette faglighed og den rigtige indsats.     

 
3. Hvad skal der til for at tiltrække og fastholde børnefamilier i Greve kommune? 

Giv gerne et par eksempler. 

 

 

Tryghed i dagtilbudene, faglighed i skolerne og gode fritidsmuligheder. Familielivet skal understøttes af en øget 
politisk fokus og investeringer, der skaber gode rammer for familiernes virke.   
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Navn: Charlotte Levin 

Parti: A Socialdemokratiet 

 
 

 
1. Hvad ser du som de væsentligste udfordringer på børne- og skoleområdet i Greve, hvor du ønsker at 

sætte ind, hvis du bliver valgt ind i Byrådet? 

 

  
Det er afgørende, at vi i Greve kan tiltrække og fastholde uddannet personale i vores institutioner og skoler. 
For at tiltrække og fastholde uddannet personale skal vi sikre ordentlige arbejdsvilkår samt et fagligt rum, hvor 
personalets kompetencer sættes i spil og udvikles. Det vil øge trivslen blandt medarbejderne og det vil smitte 
af på vores børns trivsel og udvikling. Derudover skal vi sætte forældrene for bordenden i deres børns sag. For 
at hjælpe det enkelte barn, skal vi have et helhedssyn på familiens udfordringer og ressourcer. Forældrene skal 
ikke fare vild i kommunen eller føle sig som en kastebold, men have rette hjælp i rette tid. 
 

 
2. Hvordan kan Greve kommune bedst muligt imødekomme børn og unge i mistrivsel? 

Giv gerne et par eksempler. 

 

 
Præmissen er forkert, da vi ikke skal vente på, at børn mistrives. Vi skal fremme børns trivsel gennem sunde og 
lærende fællesskaber. Det gør vi ved at kvalificeret uddannet personale i børneinstitutioner og skolerne virker 
som anerkendende rollemodeller for vores børn i deres hverdag. Og hvis et barn alligevel oplever mistrivsel, 
skal vejen fra konstatering af tilstanden til igangsat handling være kort og understøttende. Barnets liv og tid er 
for kort til, at der må gå system i den. Vi skal finde løsninger og må ikke tænke i kasser. 
 

 
3. Hvad skal der til for at tiltrække og fastholde børnefamilier i Greve kommune? 

Giv gerne et par eksempler. 

 

 
Udover at tilbyde attraktive boliger med nem adgang til indkøb, skoler/daginstitutioner og natur, skal vi 
investere i kvalitet i kommunens dag- og skoletilbud. Familierne skal opleve fællesskaber i deres nærområde, 
institutioner, skoler og fritidsinteresser. Vi skal tilbyde tryghed i hverdagen og muligheder for at udfolde sig i 
fritiden. 
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5. Hvad ser du som de væsentligste udfordringer på børne- og skoleområdet i Greve, hvor du ønsker at 

sætte ind, hvis du bliver valgt ind i Byrådet? 

 
Jeg ser hele børne og skoleområdet svært udfordret efter mange års besparelser.  
Daginstitutioner  
Jeg vil sætte børnenes daginstitutioner øverst på den politiske dagsorden. 
Vores børn har brug for, at REELLE minimumsnormeringer indfases før ASAP, en øget andel af uddannet 
pædagogisk personale (80/20) og gode fysiske rammer med flere kvadratmeter pr. barn.  
Forskning viser, at jo tidligere i livet vi investerer i mennesket, desto større er samfundets afkast (jf. Heckman-
kurven) som viser, at det vi investerer i vores små børn kommer 7 gange igen.  
Jeg mener, at vi skal bruge pengene der, hvor vi ved, de skaber mest værdi for samfundet. Forskning viser, at vi 
til hver en tid bør prioriterevores børns velfærd – og det er min plan. 
En stemme på mig, er en stemme på Greves børn. 
 
Skoler 
Jeg vil sætte børnenes folkeskole øverst på den politiske dagsorden. 
Det faglige niveau i Greves folkeskoler er udfordret. Lærerne har behov for øget forberedelsestid, ligesom 
børnene vil drage fordel af øget kompetencedækning, reduktion af lange skoledage, tolærerordning og 
udfasning af IT indtil 3. klasse. Dette er en investering, der vil kunne reducere skolevægring, stress, angst, 
depression og andre sårbarheder blandt børn, som kan udvikle sig til psykiske lidelser.  
Vi skal i Greve have fokus på inklusion i folkeskolen og forvaltningen af denne. Alle børn har ret til trivsel, 
udvikling og læring i en form, hvor ingen lades i stikken, men modtager understøttende indsatser i den grad, 
der er behov for i eller uden for alm skoletilbud. Vi skal være ambitiøse og målet skal være, at alle børn får et 
godt afsæt fra folkeskolen.   
Forskning viser, at uddannelse er den højeste beskyttelsesfaktor i livet, og at denne sikrer en vedvarende og 
bæredygtig trivsel, sundhed og oplevelsen af at være værdifuld for sig selv og fællesskabet. 
 
Vi skal sikre en genopretning af børne og skoleområdet der gennem mange år har været udsat for gentagne 
besparelser. Vi skal investere i vores børns trivsel, udvikling og læring og vores visioner skal være langsigtede 
og bæredygtige. Alt for mange børn mistrives og det skal tages alvorligt. 
 

6. Hvad skal der til for at tiltrække og fastholde børnefamilier i Greve kommune? 

Giv gerne et par eksempler. 

 
Folkeskole og daginstitutioner af høj kvalitet, er afgørende faktorer.  
Greve har brug for tilflyttere i den erhvervsdygtige alder, som kan bidrage til skatteindtægterne og finansiere 
de mange ældre som er en voksende størrelse i omfang af pleje og støtte. 
Forældre har behov for at kunne aflevere deres børn i forvisning om at daginstitutioner og skoler varetager 
omsorgen for at sikre trivsel, udvikling og læring. Dette er for nuværende ikke tilfældet og det har mange 
negative afledte effekter og koster samfundet dyrt, når særlige indsatser skal kompenserer for/afbøde 
manglende omsorg, nærvær og støtte i Greves daginstitutioner og skoler.   
 

Navn: Tina Rottbøll 

Parti: A Socialdemokratiet  
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7. Hvordan kan Greve kommune bedst muligt imødekomme børn og unge i mistrivsel? 

Daginstitutionsområdet  
Vi skal sikre at REELLE minimums bliver effektueret ASAP.  
Reelle minimumsnormeringer tager afsæt i omsættertabellen fra Fredensborg. Et estimat, hvor der tages 
udgangspunkt i ”reel tid med børn” og derved give et mere virkelighedsnært billede af normeringer i 
børnehøjde. Greve kommune tager afsæt i tal fra Danmarks statistik, som er misvisende og blot tager afsæt i 
ressourcetrækket. 
Vi skal sikre en større andel af uddannet personale. Min ambition er 80% af personalet skal være uddannet fra 
pædagogseminariet. Tilgangen til børnene skal tage afsæt i faglighed og teoretisk funderet metoder. Man skal 
som pædagogisk medarbejder have kendskab til børns udvikling og trivsel, understøtte, differentiere og 
kvalificerer denne.  
Vi skal sikre god plads i vores daginstitutioner, da mange børn på få kvadratmeter øger støj, stress og 
konfliktniveauet. Det fysiske rammer skal adækvat understøtte børnenes sanselige og motoriske udvikling med 
afsæt i alder og børnegruppe. 
Synlig ledelse er en ligeledes en vigtig faktor. Både mhp at sikre den pædagogiske kvalitet, understøtte 
pædagogisk praksis og som kultur markør. Det er væsentligt at de øvrige ledelseslag er lydhør og accepterer at 
daginstitutionslederne leder opad mhp, at politiske og organisatoriske beslutninger træffes med respekt og til 
fordel for praksis.  
 
Skoleområdet  
Det faglige niveau i Greves folkeskoler er udfordret.  
Vi skal sikre at lærernes forberedelsestid øges markant. Dette mhp at sikre kvalitet i undervisningen, 
udarbejdelse af undervisningsmaterialer, planlægning og differentiering. 
Vi skal sikre øget kompetencedækning, hvor undervisningen varetages af uddannede lærer og nedbringe 
vikardækning.  
Vi skal sikre at de lange skoledage reduceres til et fornuftigt niveau som modsvarer børnenes alder. 
Vi skal stræbe efter tolærerordning, særligt i på indskolings niveau, men også på mellemtrin og i udskoling. 
Dette vil medvirke til at understøtte den faglige differentiering, indhold og faglig kvalificering. 
IT udfases/reduceres signifikant indtil mellemtrin. Fordi at børn lærer med kroppen og sanserne. Når børn 
skriver bogstaver hånden lagres bogstaverne i kroppen, frem for tryk på et tastatur. Vi kender det selv fra 
vores Dankort koder. Flyttes tasterne rundt kan vi pludselig ikke huske vores koder. Børns læring lagres og 
huskes bedre, hvis kroppen og sanserne aktiveres samtidig med formidling af undervisningsmateriale. En 
udfordring som har været debatteret, er manglende opsyn med elevers færden på internettet og digitale 
dannelse. Der har været talrige eksempler på børn som har set halshugninger og porno på skolernes Ipads og 
dette er i mine øjne et kommunalt ansvar som skal løses ved tilkøb af internet filtre.  En afledt effekt af 
nedprioritering af Ipads vil give mulighed for at investerer i andet og mere bæredygtige læringsmaterialer.  
Vi skal i Greve have fokus på inklusion i folkeskolen og forvaltningen af denne. Alle børn har ret til trivsel, 
udvikling og læring i en form, hvor ingen lades i stikken, men modtager understøttende indsatser i den grad, 
der er behov for i eller uden for alm skole. Vi skal være ambitiøse og målet skal være, at alle børn får et godt 
afsæt fra folkeskolen.   
Forskning viser, at uddannelse er den højeste beskyttelsesfaktor i livet, og at denne sikrer en vedvarende og 
bæredygtig trivsel, sundhed og oplevelsen af at være værdifuld for sig selv og fællesskabet. 
Disse tiltag er en investering, der vil kunne reducere skolevægring, stress, angst, depression og andre 
sårbarheder blandt børn, som kan udvikle sig til psykiske lidelser. 
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Navn: Steen Larsen 

Parti: A Socialdemokratiet 

 
 

 
1. Hvad ser du som de væsentligste udfordringer på børne- og skoleområdet i Greve, hvor du ønsker at 

sætte ind, hvis du bliver valgt ind i Byrådet? 

 

 
At vi på alle hylder får fuld normeret faglært personale. 
 

 
2. Hvordan kan Greve kommune bedst muligt imødekomme børn og unge i mistrivsel? 

Giv gerne et par eksempler. 

 

 
Jeg ved det faktisk ikke helt.  
Men et bud kunne være forskellige former for støtte tilbud der er relevant for målgruppen.  
Jeg vil godt vide mere om børn og unge i mistrivsel.  
 

 
3. Hvad skal der til for at tiltrække og fastholde børnefamilier i Greve kommune? 

Giv gerne et par eksempler. 

 

 
Vi skal have fuld normeret fagliglært personale i daginstitutioner og i vores skoler. 
Der skal være gode fritidstilbud til de unge. 
Vores unger skal ikke bare opbevares, de skal udvikle sig til harmoniske glade mennesker med de nødvendige 
kompetencer til fremtiden. 
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Navn: Dorit Schultz 

Parti: A Socialdemokratiet 

 
1. Mener du, at børneområdet er prioriteret højt nok i Greve Kommune? 

Nej 
2. Skal der afsættes flere midler til dagtilbud – hvad er din begrundelse herfor? 

Ja, der er ikke nok voksne mennesker til at dække behovet 
3. En ny rapport konkluderer, at hvert sjette barn under 10 år har mentale helbredsproblemer. Hvordan kan 

Greve kommune bedst muligt imødekomme børn i mistrivsel? 

Flere voksne og færre børn ( på stuen, i klassen ) 
4. Hvordan sikrer vi, at Greves folkeskoler bliver løftet til et ensartet, højt niveau? 

Det ved jeg ikke          
5. Skal SFO og klub-området opprioriteres i fremtiden? Hvad er din begrundelse herfor? 

Ja, børnene har brug for plads, nærvær og kreativitet 
6. I 2022 vil minimumsnormeringer på papiret blive indført i Greve Kommune, er det efter din overbevisning 

tilstrækkeligt til at løfte kvaliteten? 

Nej 
7. Mener du, at Danmarks Statistiks normeringstal er retvisende ift. de reelle normeringer? Og har du kendskab 

til grundlaget for udregningen? 

Nej. Statistikker hvor alle voksne også skrivebords voksne tæller med 
8. Vil du arbejde for at skabe gennemsigtighed for forældre, så de får adgang til viden om de reelle normeringer? 

Ja 
9. Mener du, at ”Omsættertabellen” som beregningsværktøj kan tages i brug i Greve Kommune? Og skabe et 

fælles virkelighedsnært udgangspunkt for debat om normering? 

Kender den ikke 
10. Hvad er din holdning til, at man i Greve kommune ingen prognoser udarbejder på det specialiserede 

børneområde? 

Ikke godt nok 
11. Synes du, at inklusion tjener børnenes formål? Hvad er din begrundelse herfor? 

Nej, vi er forskellige og har brug for at der handles derefter 
12. Er der efter din opfattelse tilstrækkeligt differentierede tilbud til børn med særlige behov i Greve? 

Nej 
13. Skal vi have flere eller færre lukkedage/-uger i Greve Kommune? 

Ikke flere 
14. Bør andelen af uddannede pædagoger i Greves dagtilbud hæves? Og hvilken procentandel er i din optik 

optimal? 

Ja. Har ikke en bestemt procent 
15. Skal kompetencedækningen på skoleområdet hæves i Greve? Og hvilken procentandel er i din optik optimal? 

Det ved jeg ikke nok om 
16. Skal Greve Kommune bruge de 20% i administration, som KL har forhandlet sig frem til, når de modtager 

penge til minimumsnormeringer fra regeringen, eller skal pengene udelukkende gå til aflønning af personale i 
dagtilbud? 

Udelukkende gå til aflønning af personale i dagtilbud 
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17. Mener du, at den laveste kvalitetsstandard for pladsforhold (vuggestue: min. 3 m2 pr. barn / Børnehave: min. 
2 m2 pr. barn), som vi i Greve p.t. tager afsæt i, er godt nok? 

 

Nej 
18. Hvordan sikrer vi et ordentligt indeklima (støj, udluftning, belysning, pladsforhold) i Greves daginstitutioner og 

skoler? 

Det ved jeg ikke nok om 
19. Hvad mener du, er årsagen til, at man kommunalt tidligere har nedprioriteret børneområdet så meget – 

fjernet finansieringen af frokostordningen i børnehaven, hævet taksten på klub og SFO med 5%, sammenlagt 
daginstitutioner, mindsket ledelsestiden, øget klassekvotienten og senest med budgetforliget 2022-2025 
forhøjet forældrebetalingen? 

 For at spare 
20. Hvordan kan man bedst sikre børn i Greve en god opvækst? 

Vi kan ikke sikre, men vi kan arbejde på bedre og varmere forhold. 
21. Hvordan vil du bidrage til at gøre Greve til den bedste by at være barn og børnefamilie i? 

Jeg vil være lydhør overfor børnene og borgere og ikke mindst personalet ( på gulvet). 
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Navn: Lars Bjarne Nielsen 

Parti: Radikale Venstre 

 
 

 
1. Hvad ser du som de væsentligste udfordringer på børne- og skoleområdet i Greve, hvor du ønsker at 

sætte ind, hvis du bliver valgt ind i Byrådet? 
 

 
1) Inklusion. Lærerne har ikke tid og føler sig ikke veluddannede til det 
2) For få uddannede lærere og for mange vikarer. Greve skal højere op i ressourcer pr elev 
3) Børn i mistrivsel opdages for sent og kommunikationen med forvaltningen er for dårlig 
4) Lukkethed og manglende inddragelse: Lukningen af Børnehus Syd er et ulykkeligt eksempel på 

manglende inddragelse af forældre, medarbejdere og samarbejdsudvalg 
 

 
2. Hvordan kan Greve kommune bedst muligt imødekomme børn og unge i mistrivsel? 

Giv gerne et par eksempler. 
 

 
1) Der skal være større åbenhed i forvaltningen og større vilje til at komme forældre i møde 
2) Det skal være lettere at blive visiteret til specialtilbud for børn med fysiske eller psykiske 

udviklingsproblemer 
3) Der skal være større adgang til to-lærerordning i skolerne 

 

 
3. Hvad skal der til for at tiltrække og fastholde børnefamilier i Greve kommune? 

Giv gerne et par eksempler. 
 

 
1) Greve skal satse på, at der er tilstrækkelige institutionspladser, og det skal brandes 
2) Forældre skal kunne anvises en plads på en institution i nærheden af deres hjem. Man skal ikke køre på 

kryds og tværs af kommunen i de pressede morgentimer. 
3) Der skal kommunikeres tydeligt om ventetid og mulighed for at få en plads.  
4) Det skal ikke være nødvendigt at rykke for at få at vide, om man kan få sine valg opfyldt 
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Navn: Åki Martinsson Kristiansen 

Parti: C Det Konservative Folkeparti 

 
 

 
1. Hvad ser du som de væsentligste udfordringer på børne- og skoleområdet i Greve, hvor du ønsker at 

sætte ind, hvis du bliver valgt ind i Byrådet? 

 

  
Vi er nød til at prioritere at børn og unge har og bliver opfordret til et friluftsliv at dyrke sport. 
Sports faciliteter på skoler og børneinstruktioner skal prioriteres. Det kan vække deres interesse for sport i hele 
taget 
Børn og unge får et bedre liv på alle måder hvis de er aktive i friluftsliv. 
 

 
2. Hvordan kan Greve kommune bedst muligt imødekomme børn og unge i mistrivsel? 

Giv gerne et par eksempler. 

 

 
Forældre skal tage et ansvar, og kræves at tage et ansvar for deres børns trivsel. Forældre kan have lidt travle 
med deres karriere og forsømme projekt ”børn”. 
Og så er der dem der er ikke formår. Her kan man lave forældregrubber der sammen kan få et kursus i hvad 
det er at være en god forældre. Forældre skal opmuntre deres unger i at tage en uddannelse.  
Kommunen kan hjælpe på en eller anden måde. Men det er familiernes ansvar. 
Pædagoger og lærere er ansat af kommunen til at holde øje med mistrivslen. 
 

 
3. Hvad skal der til for at tiltrække og fastholde børnefamilier i Greve kommune? 

Giv gerne et par eksempler. 

 

 
Vi skal fastholde den lave skat. Og om det er muligt nedsætte skatten. Det tiltrækker familier der kan selv og vil 
selv. 
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Navn: Hans-Jørgen Kirstein 

Parti: D Nye Borgerlige 

 

 
1. Hvad ser du som de væsentligste udfordringer på børne- og skoleområdet i Greve, hvor du ønsker at 

sætte ind, hvis du bliver valgt ind i Byrådet? 

De væsentligste udfordringer ligger jo i de politiske prioriteringer. Der er sådan set penge nok til at 
sikre en god kernevelfærd i Greve Kommune. 
NB ser jo gerne at institutioner, skoler m.m. sættes fri og frigøres fra bureaukrati, bindinger og 
tunge love og regler. Det kan vi ikke gøre lige over en sommer og indtil dette realiseres har jeg 
følgende bud: 
• Prioritering af de rette ressourcer (kan det sikres, at der er to-lærerordning?) 
• Rekruttering og fastholdelse af pædagoger og lærere 
• Sikre gode arbejdsforhold (reducere sygefravær) 
• Prognoser for udviklingen (Nye institutioner/skoler) 

 
2. Hvordan kan Greve kommune bedst muligt imødekomme børn og unge i mistrivsel? 

Giv gerne et par eksempler. 

Vi skal i første omgang identificere årsagen og graden til mistrivsel, så vi ikke bare 
symptombehandler. 
• I første omgang er det vigtigt, at de pædagoger og lærere, der har med børnene at gøre 
har kompetence og overskud til at identificere mistrivslen. Derudover skal skoleledelsen 
være gearet til at håndtere henvendelser fra lærere. 
• I et af mine børns klasse har der været mistrivsel hos andre elever. Her har oplevelsen 
været, at man ikke ville tale om ’Elefanten i rummet’. Ressourcestærke forældre kan her 
have vanskeligt ved at kigge indad og se eget barns opførsel har negative konsekvenser. 
• Forældre har et meget stort ansvar overfor mistrivsel. Der skal ikke tales nedsættede om 
andre børn/elever, lærere, forældre eller ledelse. Forældre skal tale opførelse op og 
kunne anerkende, at den lære/pædagog melder tilbage, nok er korrekt 

 
3. Hvad skal der til for at tiltrække og fastholde børnefamilier i Greve kommune? 

Giv gerne et par eksempler. 

For eget vedkommende var vi til samtale på flere skoler. Her lagde vi vægt på det skoledistrikt vi 
ligger i. Derudover omtalen fra andre forældre i det område man bor i. Vi valgte Hedelyskolen 
fordi oplevelsen med skolelederen var, at vi blev set og hørt som forældre. Derudover det gode 
stisystem, der sikrer god vej til skolen. 
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Navn: Linda Heegaard 

Parti: F Socialistisk Folkeparti 

 

1. Hvad ser du som de væsentligste udfordringer på børne- og skoleområdet i Greve, hvor du ønsker at 
sætte ind, hvis du bliver valgt ind i Byrådet? 

Kort og godt. Der mangler lærere og pædagoger. Og der skal lægges en plan for at løfte uddannelsesprocenten 
blandt ufaglært personale i disse felter. 
 
Der mangler gode overleveringer fra BH til skolen, særligt når der er tale om børn med diagnose og/eller 
udfordringer, idet evt. tildelte støtteressourcer oftes ikke følger med i skolen. Det gør det svært for lærere at 
praktisere inklusion, når der sidder elever med særlige behov.  
Inklusion bliver til eksklusion.  
 
Jeg vil arbejde for, at arbejdsgangen for både lærere og pædagoger bliver hurtigere og mindre kompliceret, når 
disse fagpersoner beder om hjælp til et barn. Tidlig indsats er vigtig og afgørende og skal falde prompte.  
 
Ligeledes skal efteruddannelse være langt mere tilgængeligt og ikke afhænge af, om det er muligt at få en vikar 
til dækning af timerne. 
Generelt ønsker jeg, at der laves en budgetteret vikarbuffer, så både lærere og pædagoger får dækket deres 
vikartimer, og ikke skal dække vikar-timer med eget budget. 
Bl.a. er det et stort problem, at skolerne bruger SFO personalet til vikar, således at deres timer går fra SFO-
tiden. Det går ud over kvaliteten i SFO’erne. 
 
Jeg vil arbejde for REELLE minimumsnormeringer i vuggestuer, BH og SFO’er.  
Kortere skoledage med frihed til skolen 
Ledelse er en desuden en afgørende faktor på disse områder. Og jeg vil sikre, at leder er klædt godt på til 
opgaven. 
 

2. Hvordan kan Greve kommune bedst muligt imødekomme børn og unge i mistrivsel? 
Giv gerne et par eksempler. 

 
Det kræver, at der nok voksne i der kan spotte og bemærke, når børn er i mistrivsel. Arbejdsgangen fra 
”observation til handling” skal være lettere. Det skal ikke være en lang sej kamp med det kommunale system, 
at kunne handle på børns mistrivsel.  
Undersøgelser viser, at stor fraværsprocent i skolen oftes skyldes mistrivsel, der ikke er opdaget i tide. 
Pædagoger skal have TID til at lægge mærke til børn og ikke kun være brandslukkere i løbet af en dag. Og det 
kræver flere voksne. Desuden skabes der en del mistrivsel alene på det vilkår, der er i vores institutioner og 
skoler, så vi skal starte med at kigge ind i det. 
Skolen skal have en fraværsstrategi, som handler om, at kunne gribe sårbare elever hurtigere, hvis fraværet 
bliver bemærkelsesværdigt højt, og ikke kun handler om advarsler, der giver anledning til endnu mere 
demotivation og mistrivsel. 
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Greve kommune skal udvise en åbenhed overfor de ansatte på gulvet, hvor de støtter den indberetningspligt 
lærere og pædagoger er underlagt, og griber den øjeblikkeligt. 
Jeg har talt med pædagoger, der har fået mundkurv på, når de har henvendt sig til kommunen ift. hjælp til 
børn i mistrivsel. Det må IKKE SKE. Pædagoger/lærere burde anerkendes for at handler således. 
 
Jeg vil arbejde på, at socialpædagoger/-rådgivere bliver en fast del ude i institutionerne og skolerne. Særligt på 
skolerne kan jeg tænke mig, at vil være en fordel, at kontakten til hjælpen er hurtig og tilgængelig. 
 

3. Hvad skal der til for at tiltrække og fastholde børnefamilier i Greve kommune? 
Giv gerne et par eksempler. 

 
Først og fremmest skal vi gøre os til en kommune, der har et godt ry, hvad børn og unge angår.  
Det handler bl.a. af ovenstående punkter med nok normeringer, at vi formår at løfte mistrivsel til trivsel, at 
inklusion er til barnets fordel og ikke en spareøvelser, der presser både fagpersonale, børn og forældre. 
 
Forældre skal opleve, at kommunen er for dem, både når de selv beder om hjælp såvel som, når det er via 
institution/skolen, der bedes om hjælp.  
Jeg har desværre haft for mange samtaler med forældre, som oplever, at kommunen ikke er til for dem. Det 
værste eksempel er en mor, der i alle drengens skoleår kæmpede for at få ham udredt – bl.a. for ordblindhed. 
Det ville kommunen ikke, da han allerede var diagnosticeret med angst. Kommunen flyttede ham fra (skole-
)tilbud til tilbud og til sidst endte han med skoleværing. Familien har selv betalt for at få ham udredt efter han 
blev 18 år og det viste sig, han var svær ordblind. 
 
Ingen forældre skal have penge op af lommen for at få den rette hjælp. Jeg har selv måtte betalke for 
screening af min datter, da ingen af børnehavner kunne løfte den opgave. 
 
Jeg har talt med forældre, som har flyttet deres barn rundt i institutioner, pga. rigtig kedelige oplevelser med  
personale, der desværre agerede både uprofessionelt og nedladende ift. bekymringer omkring deres barn.  
Ingen forældre skal køre grædende fra deres barns institution efter aflevering om morgenen.  
 
Jeg har selv måtte flytte min datter fra én børnehave til en anden og har kørt grædende på  arbejde, fordi jeg 
oplevede personale, der ikke var der for børnene. 
 
Et løft på både institutions og skoleområdet, vil gøre Greve til en attraktiv kommune for børnefamilierne, da 
børnefamilier. 
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Navn: Eva Larsen  

Parti: F Socialistisk Folkeparti 

 

1. Hvad ser du som de væsentligste udfordringer på børne- og skoleområdet i Greve, hvor du ønsker at 

sætte ind, hvis du bliver valgt ind i Byrådet? 

  
Der mangler ressourcer, og der mangler hænder. Greve Kommune er faktisk den kommune i regionen, der 
bruger færrest penge pr. barn. Normeringerne i daginstitutionerne og SFO’erne er så dårlige, at vi er ude over 
smertegrænsen. Der mangler også flere uddannede lærere i folkeskolen. 
Sidstnævnte er et problem, især set i forhold til, at kommunen arbejder med inklusion. Jeg er tilhænger af 
inklusion i det omfang, det giver mening, men så skal der tilføres flere penge /ressourcer. Lærerne skal sikres 
gode aftaler med kommunen omkring forberedelsestid. Der skal tilføres ægte minimumsnormeringer i alle 
kommunens daginstitutioner og SFO’er, ud fra BUPL’s anbefalinger. Der skal højst være 24 elever i en 
skoleklasse. Der skal ikke lukkes flere skoler eller 
gennemføres andre fantasifulde spareforslag. Klubberne skal bevares. Generelt skal der indføres kortere 
skoledage. I stedet skal der satses mere på 2-lærerordninger. Fokus på trivsel i skolerne skal øges, idet trivsel 
og læring går hånd i hånd. Skolerne skal have en antimobbestrategi. 
 

2. Hvordan kan Greve kommune bedst muligt imødekomme børn og unge i mistrivsel? 

Giv gerne et par eksempler. 

 
Styrkelse af forebyggende indsatser. Et stærk PPR, så problemer kan opfanges i tide, inden de ligefrem bliver til 
mistrivsel eller alvorlige psykiske lidelser. Hvert 6. barn under 10 år har alvorlige psykiske udfordringer, og vi 
kan ikke vente med at forholde os til dette, ellers bliver det meget dyrt i fremtiden. Størstedelen af lærerne 
føler sig ikke godt nok klædt på til inklusionsopgaven, og siger mere eller mindre samstemmende, at der 
mangler ressourcer. Den faglige del af indsatsen skal styrkes, hvis det skal give mening, der skal ansættes flere 
lærere, og efteruddannelsesnivauet skal 
løftes. Hvis det ikke giver mening at inkludere et barn, skal barnet tilbydes en plads i et specialtilbud. Det kan 
dreje sig om, hvis barnet lider for meget af angst til at komme i skole. 
Afklaringen af børn og unge i mistrivsel skal gå langt hurtigere af hensyn til barnet/ den unge. Hvis det ikke 
sker, kan mange forældre blive presset til at opgive deres arbejde helt eller delvist i en periode. Flere på 
overførselsindkomst vil give kommunen lavere skatteindtægter. Børn med handicaps skal have en bedre 
retssikkerhed, da kommunen træffer mange forkerte afgørelser, som bliver omgjort i Ankestyrelsen. 
Handicappede borgere skal som minimum sikres den hjælp, de har retskrav på. Forældre til børn med 
handicap oplever, at de må kæmpe årelange kampe med kommunen. Dette forhold skal ændre på den måde, 
at kommunen skal være langt mere på forkant i forhold til sårbare børn og børn med handicap. Rettidig hjælp 
er ligefrem en besparelse, men på den gode måde. Børnefattigdom i kommunen skal bekæmpes på den måde, 
at børn ikke risikerer at blive udelukket fra sociale fællesskaber. Børn og unge fra mindrebemidlede familier 
skal tilbydes fripas til sport og andre fritidsaktiviteter. Der skal bygges flere billige boliger, og 
boligstøtteordninger skal forbedres for udsatte familier. 
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3. Hvad skal der til for at tiltrække og fastholde børnefamilier i Greve kommune? 

Giv gerne et par eksempler. 

 
Greve skal være et godt sted at være barn. Vi skal have gode daginstitutioner, skoler og sikre 
skoleveje. Det kræver, som ovenfor nævnt, øgede investeringer i børnene. Naturområder i kommunen skal 
plejes og bevares. Der skal være et godt udvalg af fritidsaktiviteter for børn. Der skal bygges blandede 
boligformer, det vil sige huse med haver, men også almene boliger for unge familier med beskedne indtægter. 
De lokale fællesskaber skal styrkes, og alle skal føle sig velkomne i byen. 
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Navn: Frederik Damgaard 

Parti: I Liberal Alliance 

 

1. Mener du, at børneområdet er prioriteret højt nok i Greve Kommune? 

I faste priser har Greve øget investeringerne i folkeskolen og dagtilbud 3,5% fra 2016 til 2020 pr barn (elev). 
Dermed vist at børneområdet prioriteres, og det var der behov for, da der i Greve gennem en årrække har 
været prioriteret ældre før børn.  

2. Skal der afsættes flere midler til dagtilbud – hvad er din begrundelse herfor? 

Nej, men vi skal omorganisere arbejdet. For 20 år siden brugte hver ansat i dagtilbuddene 75% af deres tid 
sammen med børnene, nu er det 50%. Vi kan øge normeringerne og bevillingerne nok så meget, men det 
gavner ikke børnene fordi fokus ikke er på kerneopgaven: børnene 

3. En ny rapport1 konkluderer, at hvert sjette barn under 10 år har mentale helbredsproblemer. 
Hvordan kan Greve kommune bedst muligt imødekomme børn i mistrivsel? 

Både de kommunale og regionale tilbud har vist sig utilstrækkelige. Samtidig har der været en udpræget uvilje 
mod at henvise til private tilbud. LA ønsker at pengene følger barnet, det gælder også hvis barnet og dets 
forældre (værge) ønsker at benytte et privat tilbud. Hurtig hjælp er ofte dobbelt hjælp, det gælder også i sager 
om mistrivsel og mentale helbredsproblemer. 

4. Hvordan sikrer vi, at Greves folkeskoler bliver løftet til et ensartet, højt niveau? 

LA ønsker en diversitet og mangfoldighed blandt folkeskolerne og hilser forskelle velkommen. Et højt niveau 
kan tolkes ind i flere aspekter: faglig, socialt, trivselsmæssigt. Her må folkeskolerne gerne have forskelligt 
fokus, og forældre skal kunne vælge den skole, der passer til deres barn. Børn er forskellige, og deres behov er 
forskellige. 
Det er vigtigt at der er åbenhed og gennemsigtig om skolerne, så forældrene træffer valg på oplyst grundlag. 

5. Skal SFO og klub-området opprioriteres i fremtiden? Hvad er din begrundelse herfor? 

Ikke umiddelbart. Vi har et rigt foreningsliv, og det skal vi fortsat have, hvor børnene kan udfolde sig i rammer, 
der ikke er institutioner, og hvor de mødes med andre børn, som de har et interessefællesskab med – ligesom 
vi voksne gør det i foreningslivet. 

6. I 2022 vil minimumsnormeringer på papiret blive indført i Greve Kommune, er det efter din 
overbevisning tilstrækkeligt til at løfte kvaliteten? 

Nej, penge eller normeringer ikke lig med kvalitet. Her kræves god ledelse af dagtilbuddene samt som tidligere 
nævnt en omorganisering af arbejdet. For 20 år siden brugte hver ansat i dagtilbuddene 75% af deres tid 
sammen med børnene, nu er det 50%. Vi kan øge normeringerne og bevillingerne nok så meget, men det 
gavner ikke børnene fordi fokus ikke er på kerneopgaven: børnene 

7. Mener du, at Danmarks Statistiks normeringstal er retvisende ift. de reelle normeringer? Og har du 
kendskab til grundlaget for udregningen? 

Jeg har fuld tillid til DST. Har GFO grund til at betvivle dette, bør GFO tage dialogen med DST. 

8. Vil du arbejde for at skabe gennemsigtighed for forældre, så de får adgang til viden om de reelle 
normeringer? 

Ja, åbenhed og gennemsigtighed er mærkesager for LA 

9. Mener du, at ”Omsættertabellen” som beregningsværktøj kan tages i brug i Greve Kommune? Og 
skabe et fælles virkelighedsnært udgangspunkt for debat om normering? 

Det kræver særlig faglig indsigt at vurdere dette. Indsigt, jeg ikke har. 

 
1 http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraad_mentalhelbred_0-9_digi_03.pdf?fbclid=IwAR3wGy47U-gvjwK_-VUUnSBbP-
7Kjchut_2Q_jeoXzz8xQfpZFU2w_cfkqQ  
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10. Hvad er din holdning til, at man i Greve kommune ingen prognoser udarbejder på det specialiserede 
børneområde? 

Det lyder forkert, og umiddelbart undrer jeg mig. Hvorfor skulle Greve ikke gøre det? Har I rettet det spørgsmål 
til Byrådet? Det synes jeg, I bør gøre. Men hvis det er rigtigt, så mener jeg det er en fejl – naturligvis skal 
kommunen arbejde med prognoser for alle områder, så der kan handles i god tid, hvis prognoserne peger på 
en ikke-ønsket udvikling 

11. Synes du, at inklusion tjener børnenes formål? Hvad er din begrundelse herfor? 

Som jeg har oplevet inklusion og hørt det gennemført, så er svaret blandet. De steder, hvor det er lykkedes, 
har man taget de mest velfungerende (alt er relativt) børn og givet en støtte ind i en normal klasse. Men de 
steder, hvor man bare har kastet dårligt fungerende børn ind i en almindelig klasse uden støtte, har det været 
synd for alle: det inkluderede barn, de øvrige børn og lærerne 

12. Er der efter din opfattelse tilstrækkeligt differentierede tilbud til børn med særlige behov i Greve? 

Det har jeg ikke tilstrækkelig indsigt i til at kunne svare på 

13. Skal vi have flere eller færre lukkedage/-uger i Greve Kommune? 

Der skal være nul kommunale lukkedage! Institutionerne/Dagtilbuddene må selv bestemme i samarbejde med 
forældrene. 

14. Bør andelen af uddannede pædagoger i Greves dagtilbud hæves? Og hvilken procentandel er i din 
optik optimal? 

Jeg kan konstatere andelen er faldet fra 58% til 50% mellem 2017 og 2021. Den udvikling er bekymrende, og vi 
skal holde fokus på at andelen ikke falder yderligere. 

15. Skal kompetencedækningen på skoleområdet hæves i Greve? Og hvilken procentandel er i din optik 
optimal? 

Jeg accepterer ikke som præmis at det er et udtryk for god undervisning at underviseren har faget som linjefag 
eller tilsvarende kompetence.  
Der er indgået en aftale om en andel på 90% og den er Greve forpligtet til at forsøge at nå.  
Men jeg synes vi skal være realistiske. Vi kan nå 100% med et snuptag i næsten alle fag ved at øge 
klassekvotienten, men det er ikke vejen frem; det giver ikke bedre læring 

16. Skal Greve Kommune bruge de 20% i administration, som KL har forhandlet sig frem til, når de 
modtager penge til minimumsnormeringer fra regeringen, eller skal pengene udelukkende gå til 
aflønning af personale i dagtilbud? 

Aftalen om minimumsordninger (altså det politiske forlig) er blottet for tillid til kommunerne, men kræver at 
kommunen dokumenterer hvordan de bruger midlerne – det er ren Kafka. Greve Kommune bør søge om 
status som frikommune og som forsøg undlade denne dokumentation. Men lov er lov, og Greve kommune skal 
overholde lovgivningen 

17. Mener du, at den laveste kvalitetsstandard for pladsforhold (vuggestue: min. 3 m2 pr. barn / 
Børnehave: min. 2 m2 pr. barn), som vi i Greve p.t. tager afsæt i, er godt nok? 

Det har jeg ikke faglig indsigt til at kommentere. 

18. Hvordan sikrer vi et ordentligt indeklima (støj, udluftning, belysning, pladsforhold) i Greves 
daginstitutioner og skoler? 

Der er fagligt belæg for at se på især udluftning er vigtig for indlæring. LA har lagt 36 konkrete forslag frem2, 
nr. 33 lyder således: 
alle institutioner og skoler skal have ventilationsanlæg, som holder koncentrationen af CO2 under 1000 ppm 
(parts per million) 

 
2 Se http://lagreve.dk/index.php/program/ 
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19. Hvad mener du, er årsagen til, at man kommunalt tidligere har nedprioriteret børneområdet så 
meget – fjernet finansieringen af frokostordningen i børnehaven, hævet taksten på klub og SFO med 
5%, sammenlagt daginstitutioner, mindsket ledelsestiden, øget klassekvotienten og senest med 
budgetforliget 2022-2025 forhøjet forældrebetalingen? 

Jeg vil ikke motivfortolke andre politikeres beslutninger 

20. Hvordan kan man bedst sikre børn i Greve en god opvækst? 

Gennem et konstruktivt samarbejde mellem skoler, elever og forældre. Og så er jeg stor tilhænger af det som 
Niels Chr. Sauer har døbt AKUT-teams eller som Frederikssund-kommune kalder tværsteam. Ideen er at den 
elev, der forhindrer gennemførsel af undervisningen, fjernes fra klassen og placeres sammen med forældre 
sammen med et tværfagligt team, indtil der er indgået en aftale, så eleven kan vende tilbage. Forældrene 
spiller en nøglerolle her. 
 

21. Hvordan vil du bidrage til at gøre Greve til den bedste by at være barn og børnefamilie i? 

Lade pengene følge barnet, sikre et rigt foreningsliv, vise de ansatte tillid, fokusere på kerneopgaverne, fjerne 
bureaukrati og unødvendige dokumentationskrav, mere selvbestemmelse til skoler og dagtilbud, mere varieret 
udbud af dagtilbud og skoler gennem mod til at være forskellige og anderledes. 
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Navn: Eva Guldfred 

Parti K Kristendemokraterne 

 

1. Mener du, at børneområdet er prioriteret højt nok i Greve Kommune? 

Nej 

2. Skal der afsættes flere midler til dagtilbud – hvad er din begrundelse herfor? 

Ja, flere voksne 

3. En ny rapport3 konkluderer, at hvert sjette barn under 10 år har mentale helbredsproblemer. 
Hvordan kan Greve kommune bedst muligt imødekomme børn i mistrivsel? 

Oprettelse af klasser med få elever 

4. Hvordan sikrer vi, at Greves folkeskoler bliver løftet til et ensartet, højt niveau? 

Ansættes flere lærer, og mere frihed til planlægning af undervisning 

5. Skal SFO og klub-området opprioriteres i fremtiden? Hvad er din begrundelse herfor? 

Ja, Det er godt med SFO tæt på skoler, som små børn ikke skal færdes i trafikken 

6. I 2022 vil minimumsnormeringer på papiret blive indført i Greve Kommune, er det efter din 
overbevisning tilstrækkeligt til at løfte kvaliteten? 

Det er en godt start, men den skal løbende revideres og tjekkes hvad der kan gøres bedre i dialog med 
institutionerne 

7. Mener du, at Danmarks Statistiks normeringstal er retvisende ift. de reelle normeringer? Og har du 
kendskab til grundlaget for udregningen? 

Ved ikke 

8. Vil du arbejde for at skabe gennemsigtighed for forældre, så de får adgang til viden om de reelle 
normeringer? 

Helt klart, forældrene skal til enhver tid have gennemsigtighed 

9. Mener du, at ”Omsættertabellen” som beregningsværktøj kan tages i brug i Greve Kommune? Og 
skabe et fælles virkelighedsnært udgangspunkt for debat om normering? 

Ja 

10. Mener du, at ”Omsættertabellen” som beregningsværktøj kan tages i brug i Greve Kommune? Og 
skabe et fælles virkelighedsnært udgangspunkt for debat om normering? 

Ja 

11. Hvad er din holdning til, at man i Greve kommune ingen prognoser udarbejder på det specialiserede 
børneområde? 

Det er ikke godt nok 

12. Synes du, at inklusion tjener børnenes formål? Hvad er din begrundelse herfor? 

Nej, børnene er for lang tid i skole. Kan ikke nås til fritidsaktiviteter og sport 

13. Er der efter din opfattelse tilstrækkeligt differentierede tilbud til børn med særlige behov i Greve? 

Nej 

14. Skal vi have flere eller færre lukkedage/-uger i Greve Kommune? 

Det er ok  

15. Bør andelen af uddannede pædagoger i Greves dagtilbud hæves? Og hvilken procentandel er i din 
optik optimal? 

Hvis det er muligt at skaffe uddannede ja, elles bare der er voksne nok til stede når børn har brug for dem 

 
3 http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraad_mentalhelbred_0-9_digi_03.pdf?fbclid=IwAR3wGy47U-gvjwK_-VUUnSBbP-
7Kjchut_2Q_jeoXzz8xQfpZFU2w_cfkqQ  
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16. Skal kompetencedækningen på skoleområdet hæves i Greve? Og hvilken procentandel er i din optik 
optimal? 

Ja, men det skal være realistisk og til gavn for eleverne  

17. Skal Greve Kommune bruge de 20% i administration, som KL har forhandlet sig frem til, når de 
modtager penge til minimumsnormeringer fra regeringen, eller skal pengene udelukkende gå til 
aflønning af personale i dagtilbud? 

Udelukkende til aflønninger 

18. Mener du, at den laveste kvalitetsstandard for pladsforhold (vuggestue: min. 3 m2 pr. barn / 
Børnehave: min. 2 m2 pr. barn), som vi i Greve p.t. tager afsæt i, er godt nok? 

I vuggestue har børn mest brug for rollemodeller og voksne til stede, måske er det fint nok  

19. Hvordan sikrer vi et ordentligt indeklima (støj, udluftning, belysning, pladsforhold) i Greves 
daginstitutioner og skoler? 

Indeklima kan måles, og udefra det laves en handlingsplan. Det handler om vores børns sundhed og fremtid.  
Det skal bare være i orden 

20. Hvad mener du, er årsagen til, at man kommunalt tidligere har nedprioriteret børneområdet så 
meget – fjernet finansieringen af frokostordningen i børnehaven, hævet taksten på klub og SFO med 
5%, sammenlagt daginstitutioner, mindsket ledelsestiden, øget klassekvotienten og senest med 
budgetforliget 2022-2025 forhøjet forældrebetalingen? 

Man har prioriteret andre områder og tapper penge fra børnefamilier, og det er ikke ok 

21. Hvordan kan man bedst sikre børn i Greve en god opvækst? 

En god start på livet fra vuggestue til skoleslut med trykke rammer. 
Familierne(Børn) skal støttes ved skilsmisse eller psykiske diagnoser. 
Sport og fritidsaktiviteter, mulighed for at spille på et instrument, som giver færdighed at sidde stille og lytte 

22. Hvordan vil du bidrage til at gøre Greve til den bedste by at være barn og børnefamilie i? 

Styrke kernefamilien, forebyggelse af skilsmisser i form af parterapi, da 53% af alle ægteskaber ender i 
skilsmisse. Hurtig hjælp og behandling til diagnose ramte børn, samt deres pårørende.  Erhvervspraktik fra 5. 
klasse på plejehjem og institutioner for synliggørelse af alternativer end gymnasium og uddannelse til alle. 
Sikrede og korte veje til institutioner, mulighed for dyrkning af sport og spille på et instrument eller sang. Miljø 
venlige og billige boliger til studerende, singler og seniorer. 
Gratis samtale og prævention for unge under 25 år 
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Navn: Jens Peter Hansen 

Parti: K Kristendemokraterne  

1. Mener du, at børneområdet er prioriteret højt nok i Greve Kommune? 

Børnene er vores vigtigste del i samfundet, så derfor kan vi ikke prioritere det højt nok. 

2. Skal der afsættes flere midler til dagtilbud – hvad er din begrundelse herfor? 

Måske, men jeg er ikke inde i hvordan det forholder sig i øjeblikket. 

3. En ny rapport4 konkluderer, at hvert sjette barn under 10 år har mentale helbredsproblemer. 
Hvordan kan Greve kommune bedst muligt imødekomme børn i mistrivsel? 

Jeg tror at mere voksenkontakt kan hjælpe et langt stykke på vejen. 

4. Hvordan sikrer vi, at Greves folkeskoler bliver løftet til et ensartet, højt niveau? 

Vi må altid vise lærerne tillid, og støtte dem med efteruddannelse. 

5. Skal SFO og klub-området opprioriteres i fremtiden? Hvad er din begrundelse herfor? 

Det er jeg ikke sikker på. 

6. I 2022 vil minimumsnormeringer på papiret blive indført i Greve Kommune, er det efter din 
overbevisning tilstrækkeligt til at løfte kvaliteten? 

Det er i hvert fald vigtigt, men det er også vigtigt med de rette medarbejdere og ledere. 

7. Mener du, at Danmarks Statistiks normeringstal er retvisende ift. de reelle normeringer? Og har du 
kendskab til grundlaget for udregningen? 

Det ved jeg ikke 

8. Vil du arbejde for at skabe gennemsigtighed for forældre, så de får adgang til viden om de reelle 
normeringer? 

Altid vigtigt at inddrage forældrene. 

9. Mener du, at ”Omsættertabellen” som beregningsværktøj kan tages i brug i Greve Kommune? Og 
skabe et fælles virkelighedsnært udgangspunkt for debat om normering? 

Kender den ikke  

10. Hvad er din holdning til, at man i Greve kommune ingen prognoser udarbejder på det specialiserede 
børneområde? 

For dårligt. 

11. Synes du, at inklusion tjener børnenes formål? Hvad er din begrundelse herfor? 

I de fleste tilfælde er det ikke godt. Men vil ikke generalisere. 

12. Er der efter din opfattelse tilstrækkeligt differentierede tilbud til børn med særlige behov i Greve? 

Nej. 

13. Skal vi have flere eller færre lukkedage/-uger i Greve Kommune? 

Ikke flere 

14. Bør andelen af uddannede pædagoger i Greves dagtilbud hæves? Og hvilken procentandel er i din 
optik optimal? 

Det vigtigste er at det er mennesker med pædagogiske evner fra naturen. 

15. Skal kompetencedækningen på skoleområdet hæves i Greve? Og hvilken procentandel er i din optik 
optimal? 

? 

 
4http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraad_mentalhelbred_0-9_digi_03.pdf?fbclid=IwAR3wGy47U-gvjwK_-VUUnSBbP-
7Kjchut_2Q_jeoXzz8xQfpZFU2w_cfkqQ 
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16. Skal Greve Kommune bruge de 20% i administration, som KL har forhandlet sig frem til, når de 
modtager penge til minimumsnormeringer fra regeringen, eller skal pengene udelukkende gå til 
aflønning af personale i dagtilbud? 

Så lidt administration som muligt. Bedre til personale. 

17. Mener du, at den laveste kvalitetsstandard for pladsforhold (vuggestue: min. 3 m2 pr. barn / 
Børnehave: min. 2 m2 pr. barn), som vi i Greve p.t. tager afsæt i, er godt nok? 

Hellere bedre/ mere plads pr. barn. 

18. Hvordan sikrer vi et ordentligt indeklima (støj, udluftning, belysning, pladsforhold) i Greves 
daginstitutioner og skoler? 

Ved at være opmærksom ved nybyggeri, og renovering af gamle bygninger. 

19. Hvad mener du, er årsagen til, at man kommunalt tidligere har nedprioriteret børneområdet så 
meget – fjernet finansieringen af frokostordningen i børnehaven, hævet taksten på klub og SFO med 
5%, sammenlagt daginstitutioner, mindsket ledelsestiden, øget klassekvotienten og senest med 
budgetforliget 2022-2025 forhøjet forældrebetalingen? 

Fordi pengene styrer det meste. 

20. Hvordan kan man bedst sikre børn i Greve en god opvækst? 

Ved at give forældrene mulighed for at passe egne børn, med tilskud fra kommunen. Altid som en af 
mulighederne i Greve kommune. 

21. Hvordan vil du bidrage til at gøre Greve til den bedste by at være barn og børnefamilie i? 

Altid at høre de mennesker der er berørt af det. Her børnene og forældrene om deres ønsker. 
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Navn: Liselott Blixt 

Parti: O Dansk folkeparti 

 

 
1. Hvad ser du som de væsentligste udfordringer på børne- og skoleområdet i Greve, hvor du ønsker at 

sætte ind, hvis du bliver valgt ind i Byrådet? 

 

 
Vi mener at de største udfordringer er at vi har børn og unge på forskelligt niveau, og her vil vi arbejde for en 
større individuel undervisning. Vi mener samtidig at vi mangler undervisning til børn og unge med specielle 
behov. Ikke alle skal inkluderes i folkeskolen, men sammen med forældrene finde det bedste tilbud. 
 

 
2. Hvordan kan Greve kommune bedst muligt imødekomme børn og unge i mistrivsel? 

Giv gerne et par eksempler. 

 

 
For os er det vigtigt at have fokus på mistrivsel. Pædagoger og lærere skal sikres kendskab til de udfordringer 
man kan få som barn, og have tæt kontakt med et godt og fungerende PPR. Det skal være muligt at få 
psykologhjælp uden først at skulle have en diagnose og vi skal sætte hurtigt ind og tilbyde hjælp for børn med 
angst. I det hele taget skal vi sikre en psykiatriplan der tager hånd om alle. Derfor ønsker vi også at sætte 
alderen ned på vores akut psykiatri linje, samt fortsætte de projekter som er i gang i Greve. 
 

 
3. Hvad skal der til for at tiltrække og fastholde børnefamilier i Greve kommune? 

Giv gerne et par eksempler. 

 

 
Vi skal sikre et frit valg mellem dagplejer og vuggestuer. Sikre dagplejer der er normeret til få sensitive børn. 
Gerne både private og offentlige børnehaver der tager forældrene med i planlægning med mere. Gode 
innovative folkeskoler med plads til den enkelte elev hvor man undervises efter det behov man har. En aktiv 
kommune med gode udfoldelses muligheder, foreningsidræt og motion i det fri. Gerne en større skaterbane, 
til glæde for skaterne. En lækker strand som man kan boltre sig ved om sommeren, og skønne naturområder til 
lidt friluftsliv. 
Dette mener vi vil være godt og attraktivt for børnefamilien 
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Navn: Pernille Beckmann 

Parti: V Venstre  

 
Kære Bestyrelse i Greve Forældreorganisation 
  
I Venstre har vi besluttet at Formanden for Skole og børneudvalget Claus Jensen tager dialogen med jer, jeg ved 
han i allerede er gået i gang med at drøfte denne henvendelse med jer. 
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Navn: Jesper Fini Kuhre  

Parti: V Venstre  

 
 

 
1. Hvad ser du som de væsentligste udfordringer på børne- og skoleområdet i Greve, hvor du ønsker at 

sætte ind, hvis du bliver valgt ind i Byrådet? 

 

 
1) Skolerne stand og det efterslæb der har været i mange år. De sidste 4 år er de budgetterede midler anvendt 
hvor de var strengt nødvendigt, f.eks. på Hedelyskolen og Krogårdskolen. Nu er turen kommet til Strandskolen, 
som har trængt i mange år.  
Vi skal forsætte med at opdatere og renovere vore skoler, så de bliver tidssvarende. 
 
2) Borgerne efterspørger private daginstitutioner, som et alternativ til selvejende daginstitution.  
Jeg vil arbejde for, at der åbnet endnu en privat ejet daginstitution i Greve Kommune.  
 

 
2. Hvordan kan Greve kommune bedst muligt imødekomme børn og unge i mistrivsel? 

Giv gerne et par eksempler. 

 

 
Greve har et akuttilbud til unge med ”ondt i livet” Det er i dag fra 18 år og op.  
Jeg vil arbejde for, at dette tilbud udvides til at være fra 15 år og med 24/7 hotline, hvor man kan ringe og få 
gode råd.  
Vi skal gøre skoledagen lidt kortere end i dag og vi skal gøre den alsidig, så den opleves mere spændende. 
F.eks. øge samarbejde med erhvervslivet, så børn arbejder sammen med erhvervslivet. Det kan være i cases 
som bæredygtighed, om økonomi, om natur og miljø og mange andre områder.  
 

 
3. Hvad skal der til for at tiltrække og fastholde børnefamilier i Greve kommune? 

Giv gerne et par eksempler. 

 

 
Vi skal holde skatteprocenten i ro, da det giver børnefamilier penge i hånden og ikke i kommunekassen.  
Der skal være pasningsgaranti i vuggestuer og daginstitutioner.  
Det skal opleves trygt at færdes, bo, leve og opholde sig i Greve. Så vi ikke er urolige, når vi vores børn ude i 
vores offentlige rum  
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Navn: Claus Jensen 

Parti: V Venstre 

 

 
1. Hvad ser du som de væsentligste udfordringer på børne- og skoleområdet i Greve, hvor du ønsker at 

sætte ind, hvis du bliver valgt ind i Byrådet? 
 

Det specialiserede skole- og børneområde, som vokser voldsomt på landsplan. 
Forsat fokus på børn som er blevet introverte og ensomme efter en lang skole nedlukning. 
Digital dannelse. 
Fokus på tidlig indsats. 
Fokus på fællesskaber blandt børn og unge. 
 

 
2. Hvordan kan Greve kommune bedst muligt imødekomme børn og unge i mistrivsel? 

Giv gerne et par eksempler. 
 

Fokus på at børn har en god ven i dagtilbud, skoler og undgå mobning undgår skoletræthed, men føler sig 
inkluderet og i trivsel. 
 
Mistrivsel kan handle fra hvad der forgår i hjemmet, på de sociale medie eller manglen på faste rammer og 
struktur i skolen, som giver ro og genkendelighed 
 
Pædagoger og skolelærer skal uddannes til bedre at spotte de børn som er i mistrivsel. En ide til det er 
sidemandsoplæring fra Kirkemosegård. 
 
Motion og bevægelse. 
 
Børn med etnisk baggrund kan have sværere ved at være med i fællesskaber, og det er vigtigt at vi har fokus på 
at de kommer med. 
 

 
3. Hvad skal der til for at tiltrække og fastholde børnefamilier i Greve kommune? 

Giv gerne et par eksempler. 
 

I dag får vi mange børnefamilier til Greve og der skal derfor bygges nye daginstitutioner.  
Vi skal forsat renovere vores daginstitutioner og skoler. 
Vi skal sikre gode skolevej. 
Fokus på idræt og motion 
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Navn: Claus Hjort Schrøder 

Parti: V Venstre 

 

1. Hvad ser du som de væsentligste udfordringer på børne- og skoleområdet i Greve, hvor du ønsker at 

sætte ind, hvis du bliver valgt ind i Byrådet? 

 
Generelt set oplever jeg at fagligheden er udfordret i Greve skoler. Dog er det værd at bemærke at Greve 
faktisk har løftet sit niveau i de seneste 3 år og for skoleåret 20/21 kom Greve endda med et 
karaktergennemsnit over landsgennemsnittet (Kilde: UVM). Greve ligger dog langt nede af listen når det 
kommer til en høj undervisningseffekt, dvs. Greve får en mindre effekt per krone brugt ift. andre kommuner 
(kilde: Cepos). 
 
Jeg så gerne at skolebestyrelserne fik endnu flere beføjelser til at øge trivslen og jeg vil gerne arbejde dels at 
forbedre dialogen om hvordan vi kan opnå øget faglighed med skolebestyrelser og skoleledere. Sidst, men ikke 
mindst ønsker jeg at byrådet skal arrangere at administrationen iværksætter en bred kommunal trivselsmåling 
blandt forældre således at følelsen af inddragelse for borgerne bliver bedre. Sådan en trivselsanalyse, fulgt op 
af informationsmøder, kan også hjælpe byrådet med at få flere ideer til hvordan skolerne selv føler man bedst 
løser udfordringerne indenfor de økonomiske rammer Greve Kommune arbejder med. 
 

2. Hvordan kan Greve kommune bedst muligt imødekomme børn og unge i mistrivsel? 

Giv gerne et par eksempler. 

 
Fra egen erfaring mener jeg at 2-lærer ordningen er et super stærkt værktøj til at imødegå mistrivsel. Børn og 
unges trivsel kan øges i takt med at der er flere voksne i timerne som betyder en øget opmærksomhed til den 
enkelte - dog behøves #2 lærer ikke nødvendigvis at være uddannet pædagog eller lærer.  
Som samfund er vi udfordret af at børn og unges mistrivsel følger i kølvandet på den øgede udbredelse af det 
digitale samfund. Vi undervurderer hvor vigtigt det er, specielt for børn og unge, at vi socialisere sammen og 
møder hinanden ansigt til ansigt.  
Jeg kunne godt tænke mig nogle forsøgsordninger med mobilfri skole, hvis nogle skolebestyrelser finder det 
interessant, som det gode eksempel fra Nyborg Friskole. 
 

3. Hvad skal der til for at tiltrække og fastholde børnefamilier i Greve kommune? 

Giv gerne et par eksempler. 

 
Nu mener jeg ikke nødvendigvis at det bør være et mål i sig selv for Greve Kommune at tiltrække 
børnefamilier.  
Når det så er sagt er der udsigt til et stigende børnetal og det bør betyde at Greve Kommune hurtigst muligt 
skal øge udbuddet af i hvertfald 1-2 daginstitutioner.  
Jeg har selv stillet forslag om at der i nyt byggeri i Tværhøjgård bør indtænkes en ny daginstitution til de mange 
nye tilflyttere der med børn. 
Greve Kommune bør tage initiativ til at blive en Unicef Børnevenlig Kommune i lighed med Billund og Ålborg. 
Det ville betyde at børns rettigheder skal være mere synlige og dette går i fin tråd med FN’s verdensmål om 
Børnekonventionen. 
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Navn: Søren Andersen 

Parti: V Venstre 

 

 
1. Hvad ser du som de væsentligste udfordringer på børne- og skoleområdet i Greve, hvor du ønsker at 

sætte ind, hvis du bliver valgt ind i Byrådet? 

 
Der er stor forskel mellem hvor gode skoler og institutioner  i Greve kommune er til at sikre læring og trivsel, 
dette skal der sættes ind overfor. Evnen til at løfte børn / eleverne uanset deres baggrund svinger markant, 
det kan gøres bedre.  Modstanden imod at lære fra de bedst skal væk. Dette gælder også i forhold til den 
enkelte lærer / pædagog 
 
Det er et problem at skolerne ikke er i stand til at rumme børnenes forskelligheder, der er for meget one size 
fits all. 
 

 
2. Hvordan kan Greve kommune bedst muligt imødekomme børn og unge i mistrivsel? 

Giv gerne et par eksempler. 

 
Vi bør i langt højere grad sikre forskellige skoler, så man kan vælge en skole der passer til ens barn.  Forskellen 
mellem Hundige lille skole og Greve privatskole er et godt eksempel, den ene er meget boglig, det er den 
anden ikke, hvis de byttede børn ville ingen af dem trives.   

 
3. Hvad skal der til for at tiltrække og fastholde børnefamilier i Greve kommune? 

Giv gerne et par eksempler. 

 
Som beskrevet ovenfor tror jeg meget på individualisering, så man kan vælge tilbud der passer en 
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Navn: Christoffer Columbus 

Parti: W Party Parti 

 

 
2. Hvad ser du som de væsentligste udfordringer på børne- og skoleområdet i Greve, hvor du ønsker at 

sætte ind, hvis du bliver valgt ind i Byrådet? 

Vi en masse fantastiske kandidater, der kæmper godt på mange områder indenfor børne- og skole området. Jeg 
føler dog der er to områder, der er overset, og der vil jeg gerne bruge mine kræfter. Der skal fokuseres på 
mobning, og vores skoler skal ikke nødvendigvis være pæne, men spændende, interaktive, opkvikkende m.m. 

 
3. Hvordan kan Greve kommune bedst muligt imødekomme børn og unge i mistrivsel? 

Giv gerne et par eksempler. 

Vi kan imødekomme dem på mange områder, specielt med gode væresteder til netop de unge og børn, der 
“føler sig lidt anderledes”. Jeg føler det er enormt vigtigt, vi imødekommer børn og unge i mistrivsel i Greve, 
ved at have skoler uden mobning. Børn med diagnoser har det i forvejen svært, og er et typisk offer for 
mobning. 

 
4. Hvad skal der til for at tiltrække og fastholde børnefamilier i Greve kommune? 

Giv gerne et par eksempler. 

Jeg ser ikke børnefamilier som en samlet enhed. Alle familier er forskellige, og dermed vil deres ønsker være 
forskellige. 
Nogle vægter fodbold faciliteter højt, andre føler det vigtigere at deres børn kan gå i skole og gymnasie i 
samme kommune og som noget helt tredje har visse børnefamilier som højeste prioritet, at de kan få god 
handicaphjælp. 
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Navn: Mehmet Zeki Dogru 

Parti: Ø Enhedslisten  

 

1. Hvad ser du som de væsentligste udfordringer på børne- og skoleområdet i Greve, hvor du ønsker at 

sætte ind, hvis du bliver valgt ind i Byrådet? 

Først og fremmest skal vi prioritere børne- og skoleområdet højt. Det er noget jeg har savnet i den her periode. 
VI skal nedsætte undervisningstiden for lærere og skoletiden for elever for at øge kvaliteten. 
 
Vi skal først step have etableret 2-lærerordning til og med 6. klassetrin. Efterfølgende skal der også være 2-
lærerordninger til 9 klasse.  
 
Vi skal tilbyde alle elever gratis modersmålsundervisning, hvor det skønnes nødvendigt. Erfaringer viser, at hvis 
barnet kan modersmål, så vil deres danske sprog også blive stærkt. 
 
Vi skal sikre kvalitet gennem faglært personale både lærer og pædagoger. 
 
Vi skal ændre arbejdskulturen ved, at vise tillid til lærernes arbejde fremfor kontrol via undervisningsplaner og 
(nationale) tests.  
 
Der skal sikres, at lærere og pædagoger får muligheder for efteruddannelse. 
 
Sikre max. klassekvotient, bl.a. så inklusion kan foregå i rolige rammer. 
 
Etablere forsøgsordninger med nye undervisningsformer, nye indretningsformer 
m.m. – kort sagt fornyelse af folkeskolen – i samarbejde mellem skolens brugere 
(lærere, elever, forældre) og pædagogisk forskning. 
 
Sikre tidssvarende skolebygninger, som også bliver klimavenlige.  
 
Vi skal indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne. 
 
Bygge nye institutioner, samt renovere de eksisterende, da vi får flere familier med børn tilflyttet til Greve.  
 
Vi skal sætte institutionerne fri fra målstyring og lade den professionelle dømmekraft råde 
 
Vi skal forstærke det specialiserede socialområde, hvor vi skal skabe gode rammer for børnene med 
udfordringer og personale skal have de værktøjer de har brug for at hjælpe barnet bedst muligt.  
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2. Hvordan kan Greve kommune bedst muligt imødekomme børn og unge i mistrivsel? 

Giv gerne et par eksempler. 

 
Vi skal bruge flere penge og have flere ressourcer på imødekomme mistrivsel. Børn og savner omsorg og 
ønsker at de bliver tilset af en voksen. Det hurtigst mulige værktøj er, at ansatte flere pædagoger, så vi kan 
opnå minimumsnormering. På skolerne skal vi have indført 2-lærersordning, så alle børn kan få den hjælp, som 
de har brug for. Der skal også skabe tillidsforhold mellem lærerne og kommune, ved at fjerne kontrol!  
Børn med særlig udfordringer (f.eks. autisme) skal have mulighed for at få en særlig hjælp, det kunne være et 
klasseværelse, som skaber tryghed for dem. Vi skal være bedre til at hjælpe børnene, som har en synlige og 
usynlige handicap. Vi skal være en kommune, som i den grad er handicapvenligt.  
 

3. Hvad skal der til for at tiltrække og fastholde børnefamilier i Greve kommune? 

Giv gerne et par eksempler. 

 
Vi skal skabe en tryghed for forældre, når de afleverer deres børn til os. Børnene skal sikres den bedst mulig 
omsorg og det er uddannet pædagoger/lærer, som skaber de gode rammer for barnet og arbejder med en 
udvikling, hvor god barndom er i fokus.  
Vi skal i gang med at ansatte lærer, så vi kan være sikker på, at hvis vores barn har udfordring, så har læreren 
overskud og tid til at hjælpe med gode rammer.  
Vi skal have flere skoler og daginstitution, fordi vi bygger flere boliger, som betyder flere familier med børn. I 
forvejen har vi mangel på pladser. Vi skal også være en kommune, som er forbillede overfor alle andre 
kommuner. Vi skal være endnu bedre til at hjælpe udsatte/sårbare børn i vores kommune.  
 

 
 
 
 
 
 

Navn: Annette Nielsen 

Parti: Ø Enhedslisten 

 
 
Hej, 
  
Tak for de fine spørgsmål, men mine fokus områder er syge og handicappede borgere i Greve kommune som 
bliver svigtet igen og igen. Jeg ved at Enhedslisten kæmper for bedre og uddannet personale i Greve Kommunes 
daginstitutioner. Jeg har ikke længere selv børn i den alder, men alle skal have det godt Greve også de små. 
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