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Udsatte børn skal have højere karakterer
Af Sine Heltberg (S), politisk ordfører, Frederiksberg
Udsatte børn og unge skal have højere karakterer til 9. klasses afgangseksamen.
Frederiksberg ligger nemlig, ifølge KL, dårligt placeret når vi sammenligner os med
andre kommuner. De seneste tal viser, at udsatte børn og unge får 4,6 i gennemsnit,
hvis de bor på Frederiksberg – mens de i Egedal kommer ud af 9.klasse med 6,6 i
gennemsnit.
Det giver næsten sig selv, at hvis du er barn af kriminelle forældre, vokser op i et
hjem med misbrug eller psykisk sygdom, så er diktat, færdighedsregning og andet
skolearbejde måske ikke lige 1. prioritet, og udsatte børns karakter er historisk
dårligere end øvrige børns. Men det må aldrig blive en undskyldning for manglende
ambitioner.
Øvrige børn får på Frederiksberg 7,5 i gennemsnit. Vores udsatte børn og unge får
altså 2,9 mindre i gennemsnit end deres klassekammerater! Det er ikke godt nok.
I Socialdemokratiets øjne er det et svigt, når vi som velhavende kommune ikke
formår at give udsatte børn bedre kort på hånden i forhold til at klare sig videre frem.
Og når andre kommuner kan, så kan vi naturligvis også. Derfor skal vi have mere
fokus på uddannelse og skolegang i arbejdet med udsatte børn. Dem der er anbragt
udenfor hjemme, skal vi følge
tættere. Skolens vurdering af et
udsat barn skal vi tillægge større
vægt. Hvis et barn mistrives
gælder det først og fremmest om
at komme på fode igen. Men en
stor social indsats skal føre til
resultater, som de børn og unge
kan anvende videre i livet.
Karaktererne skal op.
Frederiksberg skal naturligvis gå
efter førstepladsen.
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Sundhed på dagsorden
Af Camilla Arent (2. suppleant til kommunalbestyrelsen)

Jeg ønsker et sundere Frederiksberg. Jeg tror, at det er afgørende for borgerne og det
kommende kommunalvalg at vi også fokuserer på sundhed. Det er jeg absolut ikke alene
om. Den seneste måned har der været afholdt to arrangementer om sundhed. Mange
mennesker er mødt op på trods af snevejr.
Det første arrangement blev afholdt den 27.2., hvor Frederiksberg var stærkt repræsenteret
ved et socialdemokratisk møde om den sammenhængende sundhedsindsats. Det
handlede om sundhed på tværs af staten, regionerne og kommunerne. Der var god debat,
selvom det er svært at finde enkle løsninger på de komplekse sundhedsmæssige
udfordringer.

Det andet arrangement stod Frederiksberg lokalforening selv for. Her var der inviteret til en
rundtur på Frederiksberg hospitalsgrund og til en efterfølgende dialog om grundens fremtid.
I den forbindelse kom Sophie Hæstrup Andersen og holdt et oplæg om netop fremtidens
visioner set med regionens øjne.
Har du input, billeder, spørgsmål eller artikler som du gerne vil have med i næste
nyhedsblad, så send det til mig på mail rrn82@hotmail.com (Rune, A-nyt redaktør)
Har du spørgsmål til formanden, så skriv en mail til Erik på erje1234@gmail.com
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Sophie fik ordet først og forklarede at byggeprocessen er tidligere færdig end forventet på
Bispebjerg hospital. Derfor er det ved at være tid til at tage stilling og påbegynde det
indledende arbejde omkring grunden her på Frederiksberg hospital, startede hun. Så
selvom regionen ikke kan bestemme, hvad der skal være på grunden, så er de meget
interesseret i at få den bedst mulige proces – og pris. Tidsfaktoren er vigtig for at få rette
investorer til at interessere sig for området. Regionen har en vision om, at i takt med at
regionens opgaver flyttes til andre steder, så bliver lokalerne på Frederiksberg hospital fyldt
med foreninger, private firmaer og andet. For at skabe liv omkring bygningerne.

De mange fremmødte medlemmer var spørgelystne, og det var tydeligt at mange var
interesseret i at få flest mulige sundhedstilbud på grunden. Mange spørgsmål gik på om vi
havde mulighed for et sundhedscenter. Andre var interesseret i at beholde dialyseenheden
samt beholde de mange grønne områder. Interessen var også stor for at bevare det tætte
samarbejde med lægerne, som f.eks. rehabiliteringsafdelingen nyder godt af.
Dog stod det også tydeligt at, der var interesseforskelle mellem hvad regionen ønskede at
prioritere og hvad de fremmødte medlemmer mente, at det var værd at sætte øverst på
ønskelisten. Meget af dialogen kom også til at omhandle økonomi og hvem der kan
bestemme hvad i forhold til området.
For mig var det vigtigste, at vi får prioriteret at snakke om, hvad vi som socialdemokrater på
Frederiksberg ønsker at anvende grunden til. Jeg spurgte Sophie om hun ville indgå et
samarbejde om hvordan vi kan gøre dette til en vindersag for A i regionen og på
Frederiksberg. Det vil hun gerne. Jeg mener, at vi skal gribe chancen for et tæt
samarbejde, selvom vi har forskellige interesser. Regionen med Sophie i front vil kunne
hjælpe os til at få inddraget borgerne i processen, få profileret vores holdning ud til
borgerne og prioriteret et sundere Frederiksberg…og måske vinde næste kommunalvalg.
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Generalforsamlinger
Tirsdag den 17. april kl. 19.30 afholdes generalforsamling i Socialdemokratiet
på Frederiksberg. Generalforsamlingen afholdes i Metronomen, Godthåbsvej 33.
Der bliver udsendt særskilt dagsorden.
Samme dag og samme sted afholdes der:
generalforsamling i Slotskredsen kl 19.00.
generalforsamling i Falkonerkredsen kl. 17.00

Fællesbestyrelsen
Erik Jensen, Formand,
Iben Cort Eiby, Næstformand
Hanne Illum, Sekretær
Irene Odgaard, Aktivitetsansvarlig
Marie Louise Knuppert, Kasserer
Jørgen Mørup, kampagneansvarlig
Rune Nicolaisen, Redaktør for A-Nyt
Andreas Røpke, WEB-master
Uffe B Rasmussen, politiske følgegrupper
Flemming Hansen, 2. suppleant
Bo Kømler, 3. suppleant
Lene Paludan Hastrup, valgt af Slotskredsen
Svend Dittman, Valgt af Falkonerkredsen

21 72 58 00, erje1234@gmail.com
38 33 22 77/ 20 29 28 63, ibce35@gmail.com
28 34 87 04, illumhanne@gmail.com
33 97 14 04, iodgaard@kranen.dk
23 96 36 79 mlk@oao.dk
30 55 76 23, joergenmp@outlook.dk
28 71 18 60, rrn82@hotmail.com
61 77 13 79 roepke@outlook.com
24 24 16 75 ufferasmussen@yahoo.com
38 86 87 79 hansflemming@gmail.com
20 21 79 33 bokomler@hotmail.com
28 56 82 58 hastrup@dbmail.dk
24 20 09 55 svend_dittman@msn.com

Fremtidige aktiviteter
April
17. Generalforsamling kl. 19.30, Metronomen
Maj
1. Første maj-møde. Ansvarlig: DSU.
17. Medlemsmøde, 19-21. Medborgerhuset Danasvej 30B, Medborgersalen
31. Medlemsmøde. Holbæks 25-årige borgmester Christina Krzyrosiak Hansen fortæller
om systemskiftet i Holbæk kommune, Kl.19-21. Medborgerhuset, lokale 1, Danasvej 30B
Juni
5. Grundlovsarrangement. Sted tilgår
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