VIBE DYHRBERG

VIBE DYHRBERG
– NYE KRÆFTER I FREDERICIA BYRÅD
Jeg hedder Vibe Dyhrberg og er 35 år. Jeg er socialrådgiverstuderende og
tidligere Social- og sundhedsassistent. Jeg har været fagligt aktiv hos FOA
og nu som studerende ved UCL, fordi jeg elsker at arbejde med mennesker
i forskellige stadier af deres liv.
Jeg er gift med Kim og er mor til fire piger i alderen 4 til 16 år.
Jeg er født på Fredericia sygehus, og jeg har boet i byen hele mit liv - kun
kort afbrudt af nogle år i Odense.
Jeg har en stor forkærlighed for byen, og jeg synes, vi har rigtig meget at
byde på i byen for alle med plads til alle.

Du kan følge min
Facebook på denne side

MÆRKESAGER
DET LYKKELIGSTE BØRNELIV TIL ALLE KOMMUNENS BØRN
Det dejligste børneliv får Fredericias børn ved at have gode
voksne omkring sig. Derfor vil jeg gerne være med til at sætte
Fredericia på landkortet som den kommune, hvor vi passer allerbedst på det dyrebareste vi ejer - Danmarks fremtid. Dygtige og
kreative voksne giver vores børn en masse oplevelser og livsvigtig læring med i rygsækken - helt fra dagpleje og vuggestue og
op gennem folkeskolen med gode klubber og SFO´er. Vores børn
skal føle sig parat og rustede til at tage valg om uddannelse og
til at starte deres voksenliv.

DET BEDSTE ARBEJDSLIV TIL ALLE KOMMUNENS ANSATTE
Det skal være godt, at være ansat alle steder i Fredericia Kommune. Vi skal have de bedste betingelser for vores ansatte, så
de hver dag går glade på arbejde. Når vi passer på hinanden,
bliver vi også mere attraktive som arbejdsplads og kan vise
borgere udefra, at her er rigtig dejligt at være. Der skal være tid
og hænder nok til at løse en udfordring, til at passe på alle vores
borgere og til at skabe de bedste resultater.

DEN DEJLIGSTE ALDERDOM TIL ALLE KOMMUNENS ÆLDRE
Jeg har selv arbejdet i en travl hverdag i plejesektoren og vores
medarbejdere ønsker mere tid - det vil jeg gerne arbejde for!
Når vi mangler hænder, går det ud over nærværet for både vores
udsatte, ældre og plejekrævende borgere.
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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.

