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Radikal vil købe busser til skoler

Mest enig med Arne, Gorm eller Lone?

SKOLEBUS Eleverne i Vejle Kommune skal have bedre muligheder for at komme på virksomhedsbesøg, i svømmehal og på
museum. Det mener den radikale byrådskandidat Niki Gade, der
vil købe busser til skoler til brug i 2015. Han har givet en symbolsk træbus til Øster Starup Skole, der ifølge Niki Gade er en af
de skoler, der har hårdt brug for en skolebus.

KOMMUNEVALG Kender du byrådskandidaternes holdning til
vindmøller, huller i vejene, gratis parkering i Vejle og underskudsgaranti til københavnsk teater? Vi anbefaler dig under alle
omstændigheder at tage Lokalavisens valgtest på vejle.lokalavisen.dk, der giver dig et praj om, hvem du er mest enig med. De
fleste (67 ud af 107) af byrådskandidaterne er med i testen.

Daginstitutioner:
Vejle Kommune snyder
på vægten

Bevar Fiskehuset på havnen
Af Peder Hummelmose (V),
Bygballevej 103,
Børkop
Det lille fiskehus
på havnen i Vejle har meget stor betydning for
os alle sammen. Det at kunne
købe friske fisk tæt på havnen,
og tæt på en meget befærdet
vej, er en succes for alle. Derfor er der blevet gjort en kæm-

pe indsats både fra byen (teknisk udvalg) og fra havnebestyrelsen på, at det kommende hegn rundt om erhvervshavnen blev placeret så diskret
som muligt.
Terrorsikringshegnet er
noget, vi er blevet pålagt fra
myndighederne, i dette tilfælde fra EU. Ikke så meget på
grund af terror i Vejle, men
en sikkerhed for, at ingen
bringer noget ombord på et

skib, som skal videre til en
mere vigtig havn. Vi kan alle
nok blive enige om, at det er
en postgang for sent, men
sådan er den øverste lovgivning desværre.
Hvis hegnet ikke er opsat
inden nytår, kan vi ikke længere få skibe ind til Vejle
Havn, og det betyder for alvor
nedgang i beskæftigelsen.
Hvis det er tilfældet, kan vi
ikke længere have grus, sten,

skærver, træ, korn eller jern
på havnen, og det er der vist
ingen, der har interesse i.
Vi har gennem flere forhandlinger, med havnechefen i spidsen, fået forhandlet
en diskret løsning igennem,
så alle nu må leve med hegnet: Der bliver ingen hegn op
mod byen, fiskehuset bevarer
nogle parkeringspladser og
kan fortsætte sit salg til alles
glæde.

Vi vil fjerne lærernes ekstra undervisningstid

Af Morten Skovlund (til høre),
byrådskandidat i Vejle for
Socialdemokraterne, Sleldeparken 26, Vejle, og Dan Skjerning, medlem af Vejle Byråd
for Socialdemokraterne, Nebbe
Møllevej 103, Børkop

ver både et værdiskifte og en
holdningsændring at få skabt
bedre trivsel blandt lærerne.
Dette skifte vil vi, og derfor vil
bedre trivsel også i fremtiden
have stor fokus for os som
parti. For uden en faggruppe
med lyst og glæde til arbejdet
vil mange andre gode tiltag
på skoleområdet ikke have
et solidt fundament at bygge
oven på.
Det er to klokkeklare
valgløfter, som vi vil binde
os til, og vi sammen vil stå på
mål for i fremtiden. Men det
er så vigtigt, at lærerne som
faggruppe bliver og kæmper med os og kræver at løfterne indfries og holdes. Vi
har lokalpolitisk været med
jer før og under lockouten,
og efter denne tager vi ansvaret på os og vil kæmpe for en
skole med trivsel for både
børn og voksne.
”Fremtiden starter i skolen
– Fremtiden for vores fælles
skole starter her”.

Al forskning viser, at god voksenkontakt er med til at stimulere barnets læring, personlige og sociale udvikling. Derfor vil Radikale Venstre have
genoprettet normeringen i
vores daginstitutioner i Vejle
Kommune.
Børn har ret til en tryg hverdag, hvor de bliver set og anerkendt. De har ret til en hverdag, hvor deres nysgerrighed,
kreativitet og bevægelse bliver
stimuleret.
Regeringen afsatte sidste år
ekstra penge til at hæve nor-

meringen i daginstitutionerne.
Vejle har fortsat ikke udmøntet alle de bevilgede penge.
Det betyder, at der snydes på
vægten.
Radikale Venstre prioriterer investeringer i kreative, kloge og gladere børn i skoler og
daginstitutioner. Fordi en god
barndom er grundlaget for et
godt liv.
Men også fordi vi ved, at
professionelle voksne i institutionerne gør en forskel for børnene, og fordi det hinder stress
og sygefravær hos pædagoger
og pædagogmedhjælpere.
Samtidig er radikale klar
til at prioritere folkeskolen, så
vi kan få fuldt udbytte af de
muligheder, der er i den nye
folkeskolereform.

ejle Sikkert idere

PEDER HUMMELMOSE
STEM PERSONLIGT
Tryg og effektiv fremtid
- for ALLE i Vejle kommune

Stem Vejle i Regionsrådet ved

ge retning og stadig kæmpe
for flere ressourcer til området. Dette havde været umuligt, hvis vi som andre havde
kastet håndklædet i ringen
og overladt beslutningsretten til andre. Ingen skal være i
tvivl om, at vi vil gå benhårdt
efter at udnytte denne mulighed for stadig at få ændringer
på væsentlige områder.
Den halve times ekstra
undervisningstid, som lærerne i Vejle har måttet levere
ud over Regeringens og KL's
anbefalinger, skal væk fra dag
et, hvis vi har flertallet bag os.
Netop dette er endnu et bevis
på, hvilket medarbejdersyn
der er i kommunen, når en i
forvejen ramt faggruppe endnu engang trykkes til jorden.
Netop denne personalehåndtering er for os at se
den åbenlyse årsag til, at vi
som kommune præsterer så
katastrofale trivselsmålinger
på skoleområdet. Ikke kun
under konflikten, men også
i de foregående år. Det kræ-

Af Torben Elsig-Pedersen,
byrådsmedlem og spidskandidat for Radikale Venstre i
Vejle Kommune, Langgade 60,
Gadbjerg

REGIONSRÅDSVALGET

Torsdag den 7. november 2013
havde Vejle Lærerkreds indkaldt til valgdebat omkring
fremtiden i folkeskolen under
parolen: ”Fremtiden starter i
Skolen”.
Debatten bar klart og tydeligt præg af forårets konflikt
på skoleområdet, som har
vanskeliggjort tilliden blandt
lærerne til politikerne. Et af
de store områder i valgdebatten var de umiskendelige
dårlige trivselsmålinger, som
de sidste år har kendetegnet

folkeskoleområdet i Vejle.
Målinger der med klar tydelighed viser, hvor hårdt presset en, for alle, ufattelig vigtig
faggruppe er.
Vi ved, at der er trukket store veksler på forholdet mellem lærerne og vores
parti. Vi ved, at det har været
svært for rigtig mange at forstå, at vi sad med til sidst i
kommunens budget og aftalen omkring folkeskolerne i
Vejle Kommune.
Men vi kræver stadig at
have indflydelse på, hvordan
vores fælles folkeskoler skal
udvikles og plejes i de kommende år - fordi det er hjerteblod for os. Derfor måtte vi gå
med i budgetforliget for ikke
at give de liberale partier og
DF hånds og halsret på området, hvilket ikke ville være til
at bære for nogen med ambitioner for vores fælles skole. Med denne beslutning så
har vi stadig store muligheder for at trække udviklingen
på skoleområdet i den rigti-
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