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Ulla Munksgaards opstillingsgrundlag som aspirant til et folketingskandidatur 

ved det supplerende opstillingsmøde i Storkreds Sjælland 16. sept. 2018. 

   

Del – 1 Grundlæggende stamdata: 
 

Navn: Ulla Munksgaard 

Alder: 65  

Adresse: Hovbøllevej 4, 4880 Nysted 

Mail: ulla.munksgaard@alternativet.dk 

Telefonnummer: 20424407 

Lokalkreds: Guldborgsund 

Indmeldelse: februar 2016 

Er du på (Skriv gerne din profil): 

Facebook: Ulla Munksgaard 

Side: Alternativets Ulla Munksgaard (@ullamunksgaard) 

Twitter: kommer, hvis jeg bliver kandidat 

LinkedIn: Ulla Munksgaard 

Instagram: nej 

Andre sociale medier? nej 

 

Skema - Sæt X i den boks med dit svar (kun ét kryds i hver række). 

 

Spørgsmål Svarmuligheder 

Hvilken arbejdstid forventer du at kunne 

lægge som kandidat? 

1 time om 

ugen 

 

3-5 time om 

ugen 

 

7-10 timer om 

ugen 

X 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1060748461
https://www.facebook.com/ullamunksgaard/
https://www.linkedin.com/in/ulla-munksgaard-a617b762/
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Hvordan er din politiske erfaring? Ny i politik 

 

1-5 år 

X 

 

Mere end 5 år 

 

Hvordan er din foretrukne politiske 

tilgang? 

Realpolitisk Visionær 

X 

Værdibaseret 

 

 

Del 2 ”ansøgning til stillingen som folketingskandidat” 
 

Det kommende folketingsvalg er afgørende vigtig for muligheden til at skifte kurs i dansk politik. 

Alternativet satser stort og nødvendigt på et kulturbrud med den traditionelle blokpolitik og åbner 

for et værdiorienteret samfund, hvor den materielle vækstorientering erstattes af balancen på de 

tre bundlinjer: den økonomiske, sociale og grønne. 

 

Jeg er af hjertet med på alle ideerne og det store nybrud i dansk politik, som Alternativet baner vej 

for med sit regeringsprogram. I to år har jeg været med i bestyrelsen for Storkreds Sjælland og 

udviklet de organisatoriske rammer, men nu føler jeg, at tiden er inde til at være med til at bære 

de politiske ideer i mål. Jeg stillede op til kommunalvalget som kandidat i Guldborgsund, og havde 

stor glæde af at være politiker. Jeg synes simpelt hen det er sjovt og trives ved debatter og mødet 

med folk på gaden. Min faglige baggrund som gymnasial dansklærer giver mig gode formulerings- 

og formidlingskompetencer, som jeg engageret bruger i tekster og videoer for og om Alternativet. 

Og mit tidligere erhverv som selvstændig kulturformidler har givet mig gode evner for events og 

pressekontakt – det vil jeg glæde mig til at bruge i valgkampen. 

 

Jeg er 100% indstillet på samarbejdet i kandidatgruppen og vil dele viden og træde hjælpende til, 

når vi skal løfte i flok. Jeg har stor respekt for ”sjællandsmanifestet” og det var fint at være med til 

at realisere ”det grønne sæt”, som jeg tror vi får stor glæde af i hele storkredsen. 

 

Politisk brænder jeg for ideen om borgerløn – eller ydelser uden modkrav – ligesom den grønne 

omstilling af Danmark og omlægning af uddannelserne. Overordnet kan jeg helhjertet og med 

energi tilslutte mig regeringsprogrammet: 

 
Vi vil gøre den offentlige transport 30 procent billigere, ligesom økologiske fødevarer og alt frugt og 

grønt også skal være billigere. Vi vil gøre det ved at styrke vores uddannelser og sikre flere 

pædagoger i børnehaver og institutioner. Vi vil gøre det ved at afskaffe fattigdomsreformerne og 

befri ledige fra tvang og kontrol. Vi vil gøre det ved at tage imod 2000 kvoteflygtninge om året og 

fordoble udviklingsbistanden. Og endelig vil vi gøre det ved at lette skatten for dem, der tjener 

mindst. 

 

En erfaren kulturbryder stiller sig til tjeneste! 
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Del 3 - Spørgsmål: De følgende spørgsmål har flere formål. Dels at vi og andre kan lære dig at kende, 

men der er også spørgsmål, der giver mulighed for at reflektere over, hvor eller hvordan du ser dig selv ift. 

at være folketingskandidat. Sidst men ikke mindst er der også spørgsmål der sikre en afstemning af 

forventninger. Nogle spørgsmål kræver derfor et uddybende svar, mens andre er Ja/Nej-spørgsmål. 

1. Hvad er dine mærkesager/interesseområder? 

Svar: arbejdsmarkedet – den grønne omstilling – uddannelsesområdet. 

 

2. Hvis du selv kunne vælge ordførerskaber – hvilke ville du vælge og hvorfor? 

Svar: Arbejdsmarkedet fordi jeg brænder for at vi indfører borgerløn. 

 

3. Hvilket politisk udspil mener du er Alternativets vigtigste? Begrund. 

Svar: At Uffe har meldt sig som statsministerkandidat. Det er så genialt og ændrer det politiske 

klima totalt og baner vejen for at vi kan gennemføre vores politik. 

 

4. Der skal læses og skrives meget som folketingpolitiker – hvordan vurderer du dine egne 

kvalifikationer i skriftlig kommunikation – vil du have brug for hjælp? 

Svar: Jeg er superkvalificeret i skriftlig kommunikation. 

 

5. Nævn et forbillede (udenfor Alternativet) og begrund. 

Svar: Jeg synes Angela Merkel er en dygtig og pragmatisk politiker, en stærk kvinde i politik og et 

mod til også at vise empati. Det er ærgerligt, at hun er i CDU, så politisk går jeg ikke med, men som 

person har jeg stor respekt for hende. 

 

6. Hvad betyder ”Ny politisk kultur” for dig? 

Svar: At vi i dialog og møder opfører os ordentligt og taler interesseret og åbent med politikere og 

folk af anden politisk observans. 

 

7. Hvordan vil du gøre dig synlig og arbejde med politik i perioden før valget? 

Svar: jeg vil sammen med min kampagnegruppe arrangere små møder med foreninger og 

interessegrupper, gå på gaden med det grønne sæt og få en ungdomsgruppe i Guldborgsund til at 

være med aktivt og kreativt i valgkampen. Så satser jeg selvfølgelig på sociale medier og 

pressekontakt – gerne DR (meningsministeriet i P4Sjælland f.eks.)  

 

8. Fremhæv en side ved dig selv som du mener, er særlig god eller vigtig for dig som 

folketingskandidat? 

Svar: Jeg har humor, taler til folket og god til at skabe energi og glæde. 

 

9. Hvad er din akilleshæl – områder eller egenskaber du ønsker at udvikle positivt? 

Svar: Jeg er konfliktsky og ikke så god til at reagere kvikt og hurtigt, hvis nogen ”spidder” mig. 

 

10. Når der udskrives valg, er du så indstillet på at aktivere dit personlige netværk, men også være en 

holdspiller? 

Svar: I den grad ja! 
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11. En valgkamp kan være meget krævende – har du dit personlige bagland med dig? 

Svar: Ja, jeg har hverken børn eller kæreste eller dyr, så jeg stiller hele min person til rådighed. 

 

12. Når der udskrives valg, skal du kunne hellige dig valgkampen i 3 uger – Kan du det? 

Svar: Ja. 

 

13. Har du tidligere været involveret i situationer eller aktiviteter der kan give dig og Alternativet 

problemer hvis det kommer frem? Ærlighed er vigtigt. 

Svar: Nej. 

CV 

Jeg er nu forperson og kasserer i bestyrelsen for Storkreds Sjælland og trådt hjælpende til 
skrantende foreninger i Faxe-Stevns og Guldborgsund ved at påtage mig kassererarbejdet. Har 
været kasserer i storkredsbestyrelsen siden Årsmødet 2016, hvor jeg blev valgt ind. Siden har jeg 
overlevet alle andre medlemmer og tit siddet alene med hele ansvaret. 
Det har været udfordrende, men også spændende og båret af en vilje til at være aktiv i 
Alternativet for at udvikle og organisere. 
 
Som kasserer kan jeg pege på de gode resultater ved demokratisk at udvikle fordelingsnøglen og 
yde hjælp til regnskab og bogføring i lokalforeningerne. Jeg har også været dirigent ved flere 
årsmøder og medlemsmøder, hvilket har været rigtig fint for kendskabet til medlemmerne og 
bestyrelserne. 
 
Som medlem af bestyrelsen har jeg været med i kandidatudvalget og medudvikler af 
forretningsordenen for KU17, kandidatprocessen og opstillingsmødet. Endvidere har jeg 
organiseret Dølle-eventen og demonstrationen mod fracking på Lolland (Maribo 28. juli 2017). 
 
Jeg har stået for bestyrelsens nyhedsbreve i 2017, oprettet hjemmesiden for Alternativet 
Guldborgsund og Storkredsen. 
 
Desuden var jeg kandidat til byrådet i Guldborgsund i KV17 og havde et fint samarbejde med de 
andre kandidater og en spændende og god valgkamp. 
 

2010 – nu: Gymnasielærer VUC Storstrøm 
2006-2009: Skoleleder for Kettinge Friskole i Guldborgsund Kommune. 

1999-2006: Administrator og lærer på Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg 

2000-2002: Administrator for Projekt Udenfor i København 

1992-2000: Selvstændig kulturformidler – landsdækkende 

1989-1991: Lærer ved Suhmsgadeprojektet i København – udviklet hf-forsøgsfaget Praktisk Kulturarbejde 

1983-1989: Omrejsende årsvikar ved forskellige gymnasier og hf-uddannelser. 

1982: Uddannet cand.mag i dansk og religion. 

https://www.linkedin.com/search/results/index/?keywords=VUC%20Storstr%C3%B8m
https://www.linkedin.com/search/results/index/?keywords=VUC%20Storstr%C3%B8m
https://www.linkedin.com/search/results/index/?keywords=VUC%20Storstr%C3%B8m

