
Jeg opstiller til valg til bestyrelsen. Lidt om mig og hvad jeg kan byde ind med:

Åbnede mit hjem for kaffemøder, som medførte dannelsen af vores lokalkreds efteråret 
2015, hvor jeg blev den første forperson. Medlem fra forår 2015.
KV17- Kandidat
Suppleant i Storkreds Sjælland.
Har afholdt polaer.
Deltaget i seminarer af Ny politisk kultur og er facilitator i samme.
Deltagelse i workshop mm på "Den grønne Gang."
Frivillig blandt andet rundt med de grønne parasoller.

Kompetencer
Arbejdet inden for uddannelsessektorer samt en kulturinstitution som underviser, 
uddannelses- og erhvervsvejleder, " integrationskonsulent"samt udvikling og udførelse af 
projekter med eksterne parter.

Mærkesager:
Folkeskole
En friere skole, mindre kontrol, mindre bureaukrati samt mere frihed til selv at tilrettelægge
og bestemme i de enkelte skoler, ud fra de fastsatte læringsmål, hvor det kreative, leg og 
bevægelse inddrages meget mere, også i de boglige fag. Gerne mange aktiviteter 
udendørs. En skole med plads og ressourcer til alle, hvor accept, respekt, ligeværdighed 
og tolerance er værdier, der arbejdes ud fra.
Socialpolitik - Sæt borgeren fri.
Kontrol skal afløses af tillid, empati og indsigt, tid til samtale fremfor kontrol og bureakrati. 
Syge og sårbare mennesker skal hjælpes ud fra deres menneskelige og sociale behov, 
hvor udgifter betragtes som en investering i det enkelte menneskes fremtid. Kontanthjælp 
uden modydelse, senere borgerløn, giver tid og mulighed for at genopbygge helbredet og 
arbejdsevnen på en værdig måde.
Integration- og flygtningepolitik.
Flygtninge vil vi modtage med empati og imødekommenhed og se de nye borgere som 
ligeværdige mennesker, som en ressource med brugbare kompetancer og virkelyst. 
Etablering af mentorordninger, af såvel kommunalt ansatte som øvrige borgere, så der kan
videregives viden om såvel lokalsamfundet som det danske - i en vellykket 
integrationsindsats. Her indtænkes skole-arbejde/uddannelse, fritidsliv mm.

Hvad kan jeg byde ind med:

For mig er Alternativet en hjertesag - det er bevægelsen, værdierne og debatdogmerne 
der betyder mest for mig  og så selvfølgelig politikken, men det at stille op til KV17 lærte 
mig, at det ikke er politik som politisk folkevalgt og med den magt og den energi det 
indebærer, som er mig. Jeg kan derfor byde ind med arrangement af events, afholdelse af 
polaer mm, når der blandt jer medlemmer er opbakning til og deltagelse i planlægning af 
arrangementer samt deltagelse deri - for "Sammen kan vi mere."

Bedste hilsner

(Lykke) Sanne Nielsen
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