HELLE BANG
ANDERSEN

BØRN OG UNGES VILKÅR FRA FØDSEL TIL DE
STÅR KLAR TIL EN VOKSENUDDANNELSE
Jeg er født og opvokset i Fredericia. Kom til verden på Sct. Joseph – dengang der gik nonner rundt på det lille sygehus.
Jeg har været ansat i Fredericia Kommune i tæt på 37 år. Fredericia
Brandvæsen var min arbejdsplads i 30 år. Jeg arbejdede primært med
handicapkørsel, men i 1997 ændrede min rolle sig – jeg blev tillidsrepræsentant for medarbejderne på Det Tekniske Område.
Fra 2005 og frem til jeg fratrådte i foråret 2021 har jeg været HKernes
fællestillidsrepræsentant. Det har været 37 dejlige arbejdsår med hver
deres udfordringer – men altid en hverdag med stor arbejdsglæde.
Jeg har gennem mange år været en del af bestyrelsen i først HK Fredericia, så HK Lillebælt og sidst HK Midt.
Privat er jeg gift og har 2 voksne sønner, en svigerdatter og 2 børnebørn.
Mit kendskab til bestyrelsesarbejde og det at være medarbejder i en
kommune vil jeg bringe med ind i arbejdet for Fremtidens Fredericia –
der hvor vi er ”Byen for alle, med brug for alle og plads til alle”.

MÆRKESAGER
At vores daginstitutioner og skoler kan give vores børn og unge
en god start på livet. Vi skal afkode vores børns foretrukne
læringsstil og via den vej støtte deres udvikling. Vi skal give dem
de bedste forudsætninger for at klare sig godt, få en uddannelse
og dermed et godt afsæt for voksenlivet.
At styrke erhvervsuddannelserne til at rumme flere anderledes
fagligheder og - om muligt skabe nye uddannelser, sammen
med erhvervsskoler, fagbevægelsen og virksomhederne. Vi skal
have flere unge med.
At alle - der kan - skal være en del af arbejdsfællesskabet. Både
for deres egen og for samfundets gode. I et stærkt medmenneskeligt samarbejde skal der findes veje og muligheder. Vi skal
være længst muligt i eget arbejde.
Vores medarbejdere skal have opmærksomhed – vi skal arbejde
med medarbejdertilfredshed gennem god ledelse, uddannelsesmuligheder, faglige fællesskaber på kryds og tværs. Vi skal
tilbydes spændende opgaver og efteruddannelse.
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Fredericia har været
gennem en overvældende udvikling i de
seneste 8 år. Og vi
skal fortsætte med at
udvikle og forny os.

STEEN WRIST

BORGMESTER

	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 samarbejde de øvrige partier i byrådet og i stærkt fællesskab med
foreningslivet, erhvervslivet og borgerne.

