
Skørping den 27.august 2016

Hej kandidatudvalg

Opstilling til folketingskandidat

Lidt om mine holdninger og baggrund. 

For mig er Ny politisk kultur en hjørnesten i Alternativet . Jeg tror på at den er vejen til at få truffet 
de gode og vigtige beslutninger, som kan hjælpe os ud af vores miljø-, system og sociale krise.
Vi har brug for en åben og fordomsfri dialog baseret på værdier, forskning og viden.
Af den vej tror jeg på, at vi kan finde nye, helhedsorienterede og perspektivrige løsninger på store 
såvel som mindre udfordringer.

Blandt mange ting brænder jeg mest for disse områder:
 
Tillid frem for kontrol og dokumentation
Regler, kontrol og dokumentation (kunne også kaldes bureaukrati) i offentlige system binder en 
masse ressourcer, som ikke skaber kvalitet, udvikling, trivsel og glæde. Fx. bruger socialrådgiver-
ne 80-90% af deres tid på dokumentation i stedet for at møde borgeren, som har brug for hjælp, og 
derfor kun 10-20% på rent faktisk at finde ud af, hvad borgeren har brug for. 
Næstformanden i Dansk Socialrådgiverforening Niel C Barkholt siger “Vi har ikke brug for flere 
penge, men for mindre bureaukrati.” Det er fantastisk at tænke på alle de ressourcer, vi kan frigøre 
til glæde for borgene, både børn og voksne. Mere tillid og mindre kontrol og dokumentation vil give 
medarbejderne et langt bedre arbejdsmiljø, frigøre tanker og energi til at udvikle og tænke innova-
tivt og en god spiral starter.

Børns læring, trivsel og udvikling
Jeg har mange års erfaring i folkeskolen både som lærer, leder og konsulent. Der er brug for fort-
sat udvikling både i børnehaver og skoler. De små børn, 0 - 6 år, skal selvfølgelig udfordres, leg og 
fantasi skal have en stor plads. Det enkelte barn skal ses, og være en del af et fællesskab. Barn-
dommen har en værdi i sig selv og er ikke bare en forberedelsestid til uddannelse og voksentiden. 
Skolen skal bygge videre på samme værdier. Dannelse af hele mennesker og demokratiske borge-
re skal være i fokus. Læringen skal både tage udgangspunkt i det enkelte barn og have fokus på 
fællesskabet. Projektarbejde, innovation og bæredygtighed bør have en dominerende rolle. Sam-
menkoblet faglige kurser (dansk, matematik..) i meningsfulde sammenhænge vil læringen blive 
meningsfuld, bevare børnenes engagement og fortsatte lyst til udvikling.

ALTERNATIVET
 



Miljøet og bæredygtighed
Vi skal udvikle vores produktionsapparat, recycle, konvertere til grøn energi i produktion, kommu-
nale bygninger, boliger og transport.
De 17 verdensmål, skal bruges aktivt og konkretiseres både på landsplan og regionalt.
Vi kan både bidrage til den udvikling som parti og som borgerne.

Jeg vil gøre meget ud at opsøge de gode historier i Danmark og udland. Der er så mange gode 
tiltag rundt omkring os i lokalt regi og i kommuners frikommunestatus. 
Jeg ønsker inddragelse af borgere.

Vi skal bygge og udvikle på det, der virker. Vi skal sprede og nytænke.

Jeg hedder Susanne Zimmer og er 56 år. Jeg bor sammen med min mand i Skørping, som også er 
alternativist.

Jeg brænder for Alternativet, underskrev sidste forår vælgererklæringen og fik flere andre til det. 
Jeg meldte mig ind i sommeren 2015 og efter i september at have deltaget i generalforsamlingen, 
blev jeg bare mere og mere involveret, og nu er jeg forperson i Alternativet Rebild.

Jeg:
• hjalp til med at få Alternativet Vesthimmerland på benene
• har hjulpet en ungegruppe i Rebild igang
• har visualiseret Alternativets tilblivelse for landssekretariatet og 

har visualiseret Halvårsmødet
• har faciliteret for Storkreds Nordjylland
• har visualiseret Alternativet organisationsmodel
• faciliterer og visualiser til vores lokalkredsmøder
• har været med til at gennemføre den Alternative stand på det først 

folkemøde inden for natur. Naturmødet i Hirtshals
• sætter stor pris på samarbejdet med de andre forpersoner/tovhol-

dere og storkredsen
• er er tilmeldt arbejdsgruppen omkring frivillige, uddannelse og 

medlemshvervning på tværs af storkredsene

Jeg er iværksætter og driver mit firma Kitasol på 4. år. Jeg tilbyder 
grafisk facilitering til procesledelse, visualisering af temadage m.m. og holder kurser i grafisk facili-
tering. Jeg arbejder med innovative udviklingsprocesser, som ligger helt i tråd med Ny politisk Kul-
tur.
Desuden har jeg et galleri og er kunstner. Tidligere har jeg være skoleleder i 21 år i tre nordjyske 
kommuner, senest Aalborg. Jeg er uddannet folkeskolelærer og har en cand.pæd.
Desuden er jeg involveret i flygtningearbejdet i Skørping og er sammen med min mand kontaktfa-
milie for en ung mand fra Eritrea og for en columbiansk familie.
I min dagligdag lever vi økologisk og klimavenligt.

Jeg er meget optaget af arbejdet i lokalkredsen og det lokale arbejde generelt, og vil fortsat holde 
tæt kontakt til og dialog lokalforeningen og Nordjylland, hvis jeg vælges ind i Folketinget, idet det er 
blandt borgere landspolitik skal tage sit afsæt og gøre en forskel.

De bedste hilsner
Susanne Zimmer
Tlf 41171899
rebild@alternativet.dk
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