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FOR EN GRØNNERE FREMTID

Jeg vil kæmpe for Fredericias børn. Som pædagog ved jeg hvilken forskel 
det gør at en stor andel af personalet er uddannet, for kvaliteten af dagin-
stitutioner og fritidspædagogiske tilbud. Derfor vil jeg sikre, at andelen af 
pædagoger ikke svækkes gennem minimumsnormeringer.

Folkeskolerne skal forbedres, så de bliver et mere naturligt valg. Det kræ-
ver bedre rammer, med læring optimeret efter de seneste læringsprincip-
per og lavere klassekoefficienter.

Vi har et behov for at flere uddanner sig, især indenfor velfærdsområder-
ne. Jeg vil derfor arbejde for, at vi i Fredericia, kan tilbyde en pædagogud-
dannelse. En sådan uddannelse vil gøre det lettere for byen at sikre sig de 
pædagoger vi har brug for. Vi skal også tiltrække andre uddannelser, der 
gør de unge klar til fremtiden.

Et andet område vi skal have styr på, er klima. Det skal være lettere at 
transportere sig rundt klimavenligt, med flere cykelstier i midtbyen og en 
ny parkeringsstrategi, som gør det lettere at oplade bilen i Fredericia. Der 
skal også gøres plads til delebiler og cykler.

Jeg bakker op om de ambitiøse mål sat i ”Fredericia for verdensmålene”. 
For at nå dem skal vi finde innovative og markante løsninger, der sikrer en 
byudvikling efter bæredygtige principper.

   Bæredygtig og innovativ byudvikling

   Børn, unge og uddannelse

   Klima og transport

   Læs mere på Carstenhøj.dk
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MÆRKESAGER

BÆREDYGTIG OG INNOVATIV BYUDVIKLING
   Med fokus på klima, børn, unge og uddannelse.

BØRN, UNGE OG UDDANNELSE
   Højere andel af uddannede i dag- og fritidsinstitutioner.  

Flere videregående uddannelser.

KLIMA OG TRANSPORT
   Ny p – strategi i midtbyen. Cykelstier. Delebiler. Ladestandere.



   Vi vil udvikle midtbyen og kanalbyen til en spændende og 
sammenhængende bymidte.

   Vi vil have den grønne førertrøje på i klimapolitikken så vi kan give en 
bæredygtig kommune videre til de kommende generationer.

   Vi vil styrke vores naturområder og give plads til vild natur.

   Vi vil sikre ordentlige veje og cykelstier til alle dele af kommunen.

   Vi vil udvikle nye boligområder med gode servicetilbud til byens 
borgere.

   Vi vil udvikle kommunens kulturliv, støtte lokale initiativer og bygge 
kulturelle fyrtårne og mødesteder, for eksempel på Bülows kaserne.

   Vi har selvfølgelig allerede sikret minimumsnormeringer i 
daginstitutionerne til de små børn.

   Vi vil investere i moderne rammer og indhold i skolerne

   Vi vil blive ved med at arbejde for en god alderdom i Fredericia – fra 
senioraktiviteter over Sundhedshus til en ordentlig og anstændig 
ældrepleje.

For os går hele kommunens udvikling, grøn omstilling og velfærden hånd i 
hånd. Det er hinandens forudsætninger.

Vi vil arbejde for fremtidens Fredericia i et tæt samarbej-
de de øvrige partier i byrådet og i stærkt fællesskab med 
foreningslivet, erhvervslivet og borgerne.

Fredericia har været 
gennem en overvæl-
dende udvikling i de 
seneste 8 år. Og vi 
skal fortsætte med at 
udvikle og forny os.

STEEN WRIST 
BORGMESTER


