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Leder

Giv dog hende en chance
Det har aldrig været nemt at være formand for Socialdemokratiet, og det er ikke blevet nemmere, selvom man som Helle Thorning Schmidt som den første
er valgt direkte af medlemmerne. Forventningerne til
en ny formand er altid store, men at begynde at bedømme hende efter 100 dage, som medierne har
haft travlt med, er kun et led i at nedgøre en ny formand.
Det med at bedømme en politiker efter 100 dage
stammer ligesom så meget andet fra USA, hvor den
nyvalgte præsident bliver vurderet efter, hvor meget
af hans valgprogram, der er gennemført. Det er nu
overført til Europa, hvor det er de nye statsministre,
der vurderes efter 100 dage, men det er nyt, at nyvalgte partiledere også skal vurderes på denne måde.
Det blev Anders Fogh Rasmussen ikke, da han blev
valgt som ny formand for Venstre, ej heller den konservative leder Bendt Bendtsen, men det skal Socialdemokratiets nye formand altså. Man mercht die
absicht, som man siger på tysk: Kritiser lederen og
så splittelse i partiet.
Alle ved, at hun overtog ledelsen af en dybt splittet socialdemokratisk folketingsgruppe, som ikke
kunne blive enige om at pege på en efterfølger for
Mogens Lykketoft. Havde de kunnet det, ville vi aldrig have fået den urafstemning, vi heldigvis fik.
I valgkampen mellem Frank Jensen og Helle
Thorning Schmidt blev vi heller ikke præsenteret for
noget reelt politisk program fra nogen af parterne.
Frank Jensens valgkamp gik på, at Socialdemokratiet skulle køre videre, som det altid har gjort, mens
Helle Thorning Schmidt slog på fornyelse, og at hun
kunne slå Fogh Rasmussen af pinden. Og så slog
hun på, at efterlønsordningen skulle ændres, og at
hun ville afskaffe den for alle under 40 år, dog sådan
at nedslidte stadig skulle kunne gå på efterløn. Det
vandt hun på.
Det er så denne fornyelse af partiets politik, vi
venter på.
Det kan man ikke gøre fra den ene dag til den
anden, slet ikke med en splittet socialdemokratisk
folketingsgruppe og uden en kongres, hvor den nye
politik bliver forelagt. Først må den nye formand
sørge for at få positioneret sig i gruppen og få den
til at arbejde sammen. Det har hun så arbejdet på,
og de nye konstellationer i folketingsgruppen har så

skullet arbejde med socialdemokratiske politiske udspil.
Dem kan vi så være enige eller uenige om.
Folketingsgruppen holder i skrivende stund sommergruppemøde, hvor de første politiske initiativer
er lagt frem. De skal så senere diskuteres i hovedbestyrelsen. For mig at se kan det kun være delelementer af en samlet socialdemokratisk politik,
som vi skal tage stilling til på kongressen den 10. og
11. september. Vi skal have politikker på mange
flere områder, som vi kan gå ud og argumentere for
på torvemøder, sildemøder og andre aktiviteter.
Partiets udspil om efterlønnen kommenterer Alex
Nielsen et andet sted i bladet. Jeg er ikke enig med
ham, man kan aldrig opnå det ideelle i et politisk
spil. Det forslag, der er lagt frem, er hvad der har
kunnet opnås enighed om i folketingsgruppen, og
jeg vil hellere have ro og enighed her, end at have et
forslag, som man ikke kan blive enige om. Det er
åbenbart også det Helle Thorning Schmidt har bestræbt sig på.
Men det udlægges nu som om, at hun har lidt et
nederlag, fordi hun ikke kunne komme igennem
med sit forslag om de 40-årige. Efter min hukommelse har hun hele tiden sagt, at alt var til diskussion også den om de under 40-årige, der ikke skal
forvente at få efterløn. Det viser efter min mening, at
hun har taget bestik af det parlamentariske arbejde,
hvor man ikke altid kan få sin vilje. Men at udlægge
det, som et nederlag, synes jeg, er forkert. Det er,
hvad folketingsgruppen har kunnet blive enige om.
Og vi kan kun komme tilbage til regeringsmagten,
hvis vi har en folketingsgruppe, der kan arbejde
sammen, uanset hvem man har som leder.
Jeg håber, at andre af de nødvendige fremtidige
socialdemokratiske bud på en ny politik også kan
vedtages i enighed, så vi kan få en stor opbakning
om den fremtidige politik på kongressen. Gør vi det,
så får vi alle gode argumenter, som vi kan på ud på
gader og veje og slås for.

Helge Møller
formand

Bladet Socialdemokraterne/Rødovre
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Demokrati

Borgerne
og det lokale
demokrati
Borgerne er ganske godt tilfredse med den måde,
demokratiet fungerer på i deres nære dagligdag.
Det er den kortfattede konklusion på en række af
de senere års forskningsundersøgelser
Magtudredningens hovedkonklusioner fra
2003 peger på, at selv
om valgdeltagelsen er
lidt højere ved folketingsvalgene end ved
kommunalvalgene, oplever borgerne, at deres
indflydelsesmuligheder
er bedre, når det gælder
de kommunalpolitiske
beslutninger. Samtidig
mener borgerne, at kommunalpolitikerne er lettere at få i tale end landspolitikerne.
Ifølge Magtudredningen er den politiske
interesse og indsigt stigende, selv om mange
borgere ikke er aktivt
engageret i hverdagens
demokrati mellem kommunalvalgene. Men det
er værd at notere sig, at
borgernes politiske deltagelse har forskudt sig:
• Fra formelle politiske
kanaler til de uformelle og situationsbestemte
• Fra påvirkning af politiske beslutninger til
påvirkning af implementering af beslutninger
• Fra kollektive handlinger til individuelle
handlinger
• Fra sager med kollektivt sigte til sager,
der angår den enkelte/familien.

Forskydningerne i deltagelsesformerne er ikke
nødvendigvis udtryk for,
at folk er blevet mere
snæversynede, egoistiske eller mangler samfundsmæssigt engagement. Forklaringen er
måske snarere, at folk
lægger indsatsen der,
hvor de har de bedste
muligheder for at få indflydelse og føler et personligt engagement.

Borgerinddragelse
i praksis
Borgerne har en berettiget forventning om, at
politikerne lytter til dem
og går i dialog med dem,
og borgerne reagerer
negativt, hvis der åbenlyst handles hen over hovedet på dem. Borgerinddragelse er derfor et
centralt element i dialogen mellem borgere og
kommunalpolitikere, og
inddragelsen må tilrettelægges således, at den
passer til borgernes ønsker og behov.
Det er desværre ikke
altid, at mulighederne
for inddragelse opleves
lige nærværende. Personligt har jeg følt det i
forbindelse med indførelsen af pladsgaranti på
daginstitutionsområdet.
Pladsgarantien opnås
blandt andet ved, at der

Af Flemming Østergaard
Hansen, medlem af bestyrelsen

puttes flere børn ind i
nogle af kommunens institutioner. Det betyder
naturligvis ændringer for
de børn, som går i de
pågældende institutioner, herunder mindre
plads pr. barn. De fleste
forældre vil umiddelbart
opleve en sådan ændring som en forringelse, og der har da også
været en del utilfredshed
i dette tilfælde. En utilfredshed som efter min
mening langt hen ad vejen kunne være undgået.
Efter min bedste overbevisning ville mange af
de berørte forældre lettere kunne acceptere
kommunalbestyrelsens/
forvaltningens beslutning, hvis forældrene
havde fået præsenteret
rationalet bag beslutningen (pladsgaranti), hvorfor netop deres barns
institution skulle have
flere børn, og hvis forældrene var blevet involveret i den konkrete udmøntning af beslutningen. En mere udfarende
forvaltningen ville også
have spillet positivt ind.

Skal bruge
borgerinddragelsen
Dette lille eksempel har
fået mig til at overveje,
om Rødovre Kommune i
alle tilfælde gør nok for

at give borgerne mulighed for at handle som
borgere og ikke kun som
brugere. Jeg mener, at
vi skal bestræbe os på
at brede inddragelsen af
borgerne ud, både når
det handler om at formulere politik og udføre
beslutninger i praksis.
Kommunalbestyrelsen
må gøre sig klart, hvad
den vil og kan bruge
borgerinddragelsen til.
Alt efter om der skal formuleres strategier og
politik, prioriteres på
tværs eller gennemføres
planer og projekter, er
der forskellige inddragelsesformer, der er
mere hensigtsmæssige
end andre. Samtidig
skal mulighederne for
inddragelse stå klart for
borgerne.
Efter min mening kan
kommunalbestyrelsen
med fordel formulere en
strategi for, hvordan
borgerne kan inddrages
i forskellige sammenhænge.
Denne artikel bygger
delvist på pjecen ”Fremtidens lokaldemokrati”,
som kan ses på KL’s
hjemmeside www.kl.dk.
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Sund by

Rødovre
skal være
en sund by
I Sund By Netværket samarbejdes om at
udvikle metoder og materialer i det forebyggende sundhedsarbejde, herunder lokalt at
forankre indsatsen for forebyggelse og
sundhedsfremme

Rødovre skal være en
sund by. Socialudvalget
har derfor sat skub i
processen med at formulere en sundhedspolitik, som skal godkendes
i kommunalbestyrelsen
til næste år. Processen
vil komme til at ligne
den proces vi har haft
med vedtagelsen af
vores ældrepolitik. Alle
interessenter inden for
sundhedsområdet vil
blive inddraget i processen – ikke mindst borgerne i kommunen.
Rødovre Kommune
har intensiveret indsatsen på sundhedsområdet. Derfor har Socialudvalget netop godkendt,
at Rødovre søger om
optagelse i Sund By
Netværket. Også kommuneplandebatten i
efteråret bliver præget af
udviklingen af en sundhedspolitik i Rødovre.

Hvad er Sund By
Netværket?
I dag er seks amter
(Nordjylland, Storstrøm,
Sønderjylland, Vejle,
Vestsjælland og Viborg)
og 11 kommuner (Balle-
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rup, Herlev, Helsingør,
Holbæk, Holstebro, Horsens, København, Nordborg, Vallø, Vejle og
Århus) medlemmer af
Sund By Netværket.
I Sund By Netværket
samarbejdes om at udvikle metoder og materialer i det forebyggende
sundhedsarbejde, herunder lokalt at forankre
indsatsen for forebyggelse og sundhedsfremme.
Som et led i samarbejdet i netværket er der
nedsat en række arbejdsgrupper, som de
enkelte medlemskommuner kan deltage i. De
aktuelle arbejdsgrupper
har følgende temaer:
’Sundhed på arbejdspladsen’, ’kost og motion’, ’tobak’, ’ulykker og
sundhedskonsekvensvurderinger’. Nu hvor
kommunerne står foran
at skulle overtage en del
sundhedsopgaver fra
amterne, arbejdes der
på at udvikle gode kommunale modeller for
forebyggelse på en lang
række områder, eksempelvis røg og kost. Ud-

Af Britt Jensen,
socialudvalgsformand

viklingen af disse modeller tager afsæt i arbejdsgrupperne.

Krav til medlemmerne
af Sund By Netværket
Hvis Rødovre bliver medlem af Sund By Netværket skal vi opfylde en
række krav. Det er bl.a.:
- Rødovre skal samarbejde om udvikling af
metoder i sundhedsarbejdet
- Rødovre skal lokalt
arbejde for en forankring
af forebyggelse og
sundhedsfremmeindsatsen
• Rødovre skal stimulere den offentlige
debat og borgernes
indflydelse i sundhedsdebat
• En kommunal sundhedspolitik skal være
udarbejdet eller
under udarbejdelse
• I Rødovre skal der
være en tværsektoriel
koordination for forebyggelse og sundhedsfremme
• I Rødovre skal der
være et Sund By sekretariat svarende til
en fuldtidsansat.

• Rødovre forpligter sig
til at tage initiativer
på de af Sund By
Netværket prioriterede områder
• Rødovre forpligter sig
til at indgå i en evaluering af netværkets
aktiviteter.
Rødovre kan allerede i
dag imødekomme de
forskellige krav til optagelse i netværket. Vi kan
opfylde kravene pga.
vores prioriteringer på
sundhedsområdet, herunder udarbejdelse af
en sundhedspolitik.
Jeg håber, at Rødovre Kommune bliver optaget som medlem i Sund
By Netværket. Rødovre
vil i høj grad kunne profitere af at deltage i netværket, som understøtter vores egne initiativer
på sundhedsområdet. Vi
regner med, at der foreligger svar på vores ansøgning i oktober i år.

Fra kommunen

Nyt fra
kommunalbestyrelsen
Af Alex Nielsen, gruppeformand

Betaling for ikke
afmeldte stævnetimer
i Rødovrehallen og
Rødovre Stadionhal
På de mest attraktive
tidspunkter i løbet af en
uge er der stort pres på
vores sportshalsfaciliteter. Derfor er det generende for alle parter, når
udøvere bliver borte,
uden at det er varslet i
forvejen.
Kultur og Fritidsudvalget har godkendt et
forslag fra Kulturforvaltningen med gebyrer, der
skal betales for ikke afmeldte stævnetimer i
Rødovrehallen og Rødovre Stadionhal.
Rødovrehallen:
Klubber og foreninger
der er hjemmehørende i
Rødovre Kommune kr.
betaler 250,- pr. time.
Øvrige, herunder forbund m.v. kr. 500,- pr.
time pr.halafsnit.
Rødovre Stadionhal:
Klubber og foreninger
der er hjemmehørende i
Rødovre Kommune betaler kr. 250,- pr. time
Øvrige, herunder forbund m.v. kr. 500,- pr.
time

Debathæfte kommuneplan 2006-18
I løbet af august og september holdes en række
borgermøder, hvor temaer til den kommende
kommuneplan debatteres. I den forbindelse er
der lavet et debathæfte,
der kort præsenterer te-

maerne samt en række
spørgsmål til debat.
Der afholdes i alt fem
borgermøder, startende
med et fællesmøde om
den samlede kommuneplan, der følges op med
fire møder, hvor kommuneplanens temaer drøftes ud fra de respektive
fagudvalgs vinkler.
Debathæftet vil kunne
ses på kommunens
hjemmeside www.rk.dk
samt rekvireres ved henvendelse i Borgerservice.

"Familieklassen" – at
blive en bedre skoleelev
Inspireret af et projekt i
Helsingør Kommune vil
vi i Rødovre arbejde med
et projekt om rummelighed, fleksibilitet, åbenhed og vidensdeling.
Projektet kaldes ”Familieklassen” og går ud på at
øge samarbejdet mellem
elever, forældre og lærere for derved at forbedre elevens trivsel både
fagligt og socialt i skolen, så eleven kan blive i
sin klasse.
Formålet med familieklassen er at bevare
elevens tilknytning til
klassen, få eleven aktiveret og ansvarliggjort
for egen forandring,
gøre forandringerne
målbare og give forældrene en mulighed for et
medansvar for barnets
forandring i skolen.
Projektet, der er inspireret af ”Marlboroughmetoden”, har været

praktiseret med stor
succes i London. Erfaringerne derfra viser, at
hvis elevernes adfærd
skal ændres, er en større inddragelse af forældrene en nødvendighed.
Eleverne i projektet
karakteriseres ved at
være urolige, have svært
ved at koncentrere sig,
svært ved at organisere
og planlægge, at indordne sig i familien
og/eller at begå sig med
jævnaldrende kammerater.
Elever kan kun indgå
i projektet, hvis mindst
en af deres forældre deltager i familieklassen,
der har åbent 2_ time to
til tre gange om ugen.
Opholdet kan højst vare
tre måneder.
Elevens klasselærer
sørger for at klassens
øvrige lærere orienteres

og er ansvarlig for at eleven har undervisningsmaterialer med i familieklassen. Forældrenes
opgave er at tage hånd
om/være ansvarlige for
deres barns adfærd.
Projektet kan udvikles til også at omfatte
daginstitutionsområdet.
I skoleåret 2005/06
drøfter de enkelte skoler
indholdet i projektet.
Tinderhøj Skole gennemfører uddannelse for
nogle lærere og pædagoger.

Sund By Netværk
På baggrund af den intensiverede indsats på
sundhedsområdet i Rødovre Kommune, søger
kommunen optagelse i
Sund By Netværket.
Netværket består aktuelt
af 6 amter og 11 kommuner, der sammen ar-
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Fra kommunen
bejder for blandt andet
at udvikle metoder til
det forebyggende sundhedsarbejde i kommunerne.
Der samarbejdes om
at udvikle metoder og
materialer til det forebyggende sundhedsarbejde, samt lokalt at forankre indsatsen for forebyggelse og sundhedsfremme, så kommunerne kan være model
for arbejdet på de to felter.
Som et led i samarbejdet er der nedsat en
række arbejdsgrupper,

som de enkelte kommuner kan deltage i efter
tid og behov. De aktuelle arbejdsgrupper har
følgende temaer:
• sundhed på arbejdspladsen
• kost og motion,
tobak og ulykker
• sundhedskonsekvensvurderinger
• udvikle gode kommunale modeller for
forebyggelse på en
lang række områder,
eksempelvis røg og
kost, nu hvor kommunerne står foran at
skulle overtage en

del opgaver fra amterne
Udgiften forbundet med
medlemskabet er kr.
17.000 årligt, som indarbejdes i budgettet fra år
2006, samt en personaleressource, som findes
inden for den nuværende ramme.

Undersøgelse af muligheden for at styrke
de organisatoriske
rammer for det frivillige sociale arbejde i
Rødovre Kommune
Socialministeriet har udbudt en pulje til en styr-

kelse af eksisterende og
oprettelse af eventuelle
nye frivilligcentre.
Der kan bl.a. søges
om midler til selve afklaringen af behovet for en
ændret organisering af
frivillighedsarbejdet. I
Rødovre har vi søgt og
fået bevilget 40.000 kr.
samt 10 konsulenttimer.
Der vil blive foretaget
en analyse i samarbejde
med de frivillige organisationer med henblik på
at undersøge muligheden for at styrke de organisatoriske rammer
for det frivillige sociale
arbejde.

Årsmøde
Socialdemokratiet i Rødovre holder årsmøde den 14. september kl. 19 på Rødovregaard.
Foreningen er vært ved en kop kaffe, en øl eller en sodavand.
Dagsorden

1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning v. formand Helge Møller
4. Kommunalpolitisk beretning v. Borgmester Erik Nielsen
5. Amtspolitisk beretning v. amtsrådsmedlem Leif Flemming Jensen
6. Landspolitisk beretning v. folketingsmedlem Morten Bødskov.
7. Eventuelt
Ligesom de to foregående årsmøder vil de fire indledere få hver 10 minutter, hvorefter de sidder i panel, hvor årsmødedeltagerne kan stille spørgsmål til beretningerne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Efterløn

Hvor naiv
har vores
partiledelse
lov til at
være?
Efterlønsforslaget er reelt
en fjernelse af ordningen
Af Alex Nielsen

Man kan godt mene,
som vores partiformand
er kendt for, at samfundet ikke på sigt har råd
til den eksisterende
efterlønsordning. Det
synspunkt deler jeg
ikke, men det er en helt
anden sag.
Det socialdemokratiske efterlønsudspil er
dødsstødet for en fornuftig og værdig mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det er samtidig diskriminerende mod en
række grupper i samfundet, specielt de, hvis
uddannelse har taget
længere tid at gennemføre end gennemsnitligt
for danske lønmodtagere.
Udspillet er også udtryk for en dvælen ved
et industrisamfund, der
hastigt er ved at forsvinde. Det svarer til en
situation i vores historie,
hvor folk i hele deres liv
lavede det samme og
ikke skiftede uddannelsesretning. Det samfund

er på vej ud og nedslidning vil tage helt andre
former. Nedslidning
forekommer desværre
stadig, men er ikke i dag
og slet ikke i fremtiden
forbeholdt folk med en
bestemt eller ingen uddannelse.

Udelukkes fra
efterløn
Det er givet, at akademikere stort set udelukkes
fra efterløn, men det
samme gælder for
andre, der har taget en
mellemlang videregående uddannelse. Problemet er også, at de,
som forslaget giver sig
ud for at ville bevare
efterlønsmuligheden for,
i praksis ikke opnår den.
Den er en kendt sag,
at indmeldelse i en akasse på LO-området
aldersmæssigt forskydes i disse år, så flere
og flere unge først bliver
a-kasseforsikret, når de
nærmer sig de 30 år.
Det har meget at gøre
med, at man i dag stifter

familie langt senere end
før i tiden, hvilket betyder, at ansvarligheden
for at beskytte familien
gennem bl.a. en arbejdsløshedsforsikring
indtræder for sent til, at
efterlønsmuligheden er
til stede, da man efter
forslaget skal melde sig
ind i en a-kasse, senest
som 24-årig.
Virkeligheden vil vise,
at både de, der har en
længere og de med en
kortere uddannelse
kommer i samme båd,
med mindre vores partiledelse forestiller sig, at
en 24-årig siger til sig
selv: ”Jeg må huske at
melde mig ind i en akasse, så jeg kan få
efterløn, når jeg bliver
62 år”.

Klogskab svært
at få øje på
Den politiske klogskab
med forslaget er også
svær at få øje på. Det er
en rigtig (selvforskyldt)
tabersag. Afskalningen
til DF vil fortsætte. Re-

geringen er begejstret
for vores blottelse. Venstre kommer garanteret
ikke med et forslag, der
er så vidtgående som
vores. De vil elske at
sige, at vi presser dem
til forringelser, som de
slet ikke er indstillet på.
Et tegn herpå kommer
allerede nu fra beskæftigelsesministeren, der i
Berlingske Tidende
roser vores formand,
men beklager, at ”forslaget udelukker langt de
fleste akademikere for at
komme på efterløn”.
Et andet sted i Berlingske Tidende (18. august) siger håndværkere
”S varetager i hvert fald
ikke vores interesser”.
Jeg er bange for, at det
er den opfattelse, der er
den blivende og efter
min mening også den
rigtige.
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Kommentar

Kommentar:
Henning Nielsen, formand for Børne- og
Skoleudvalget kommenterer her indlægget
fra bestyrelsesmedlem Flemming Østergaard Hansens indlæg om demokrati og
borgerne

I løbet af de knap fire år,
hvor jeg har været formand for Børne- og
Skoleudvalget, har jeg
gennemført adskillige
samtaler med forældre,
der på den ene eller
anden måde har været
utilfredse med kommunens pasningstilbud.
Forældrene har navnlig
været ærgerlige over, at
der ikke stod ledige
vuggestuepladser klar til
dem, når deres børn var
ca. 5-6 måneder gamle.
Desuden har forældrene
været irriteret over, at de
ikke kunne få deres børn
ind i lige præcis de institutioner, som de havde
fremsat ønske om.
Helt nøjagtigt har jeg
haft kontakt med lige
omkring 100 børnefamilier. Dermed mener jeg,
at jeg har fået et ganske
godt kendskab til forældrenes tankegang og
adfærd. Det kommer
derfor ikke bag på mig,
når forskningsundersøgelser viser, at borgernes politiske deltagelse
har forskudt sig fra kollektive handlinger til individuelle handlinger og
fra sager med kollektivt
sigte til sager, der angår
den enkelte familie.
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Den undersøgelse,
som Flemming henviser
til, siger i øvrigt, at forskydningerne ikke nødvendigvis er et udtryk
for at borgerne er blevet
mere snæversynede
eller egoistiske. Det
lyder godt, Men det er
nu ikke helt den opfattelse, at jeg har fået
gennem mine år som lokalpolitiker. Jeg synes
faktisk, at mange af de
borgere, som jeg har
haft kontakt med, har
haft svært ved at se
tingene fra flere sider.

Pasningsgarantien i
børneinstitutionerne
For så vidt angår problematikken omkring indførelsen af pasningsgarantien, som Flemming også omtaler i sit indlæg,
er det korrekt, at der vil
komme flere børn ind i
nogle enkelte af vores
børneinstitutioner. Men
reelt er der blot tale om
ganske små udvidelser,
og de har været absolut
nødvendige i forbindelse
med den omstrukturering, som vi nu er i færd
med at gennemføre i
børneinstitutionerne. En
omstrukturering, som
hele den socialdemokra-

tiske kommunalbestyrelsesgruppe i øvrigt er
enige om, og som også
bakkes op af de andre
partier i kommunalbestyrelsen.

Information
til borgerne
Fra politiske side kunne
vi måske nok have offentliggjort vores intentioner på et tidligere
tidspunkt end tilfældet
har været. Men da alle
prognoser havde vist, at
børnetallet ville falde, og
da vi med nye visitationskriterier med stor
sandsynlighed kunne
skaffe plads til samtlige
børn mellem 6 måneder
og 6 år, mente vi ikke, at
vi i løbet af 2004 kunne
informere offentligheden
om nye ændringer eller
justeringer.
Under alle omstændigheder tager jeg Flemmings kritik til efterretning. Et af de overordnede mål må selvfølgelig
være, at borgerne får en
ordentlig information fra
det politiske niveau.
Til gengæld skal der
ikke være tvivl om, at
forvaltningen gjorde en
betydelig indsats over
for børneinstitutionerne

og forældrene, da vi politikere meldte vores politiske intentioner ud i
foråret 2005. Kommunens daginstitutionschef
var meget aktiv og gennemførte adskillige
møder med de berørte
institutioner om de nye
ændringer. Og hun orienterede herunder forældrene i børneinstitutionen Søtorp om situationen, fordi den gruppe
netop var meget kritisk
indstillet over for de politiske udmeldinger.
Jeg synes derfor, at
Flemming skyder over
målet, når han hævder,
at forvaltningen burde
have været mere udfarende og positiv over for
forældrene. Forvaltningen kunne næppe
have reageret anderledes.
Jeg synes egentlig
også, at vi politikere i
efter omstændighederne
har tacklet de politiske
vanskelige sager på en
rimelig god måde. Og
jeg synes i høj grad, at
vi har været meget økonomisk ansvarlige.
henning.nielsen@rk.dk

Folkeskolen

Familieklasser
i folkeskolen
Tilbuddet er rettet imod børn, der er urolige
eller som har svært ved at koncentrere sig eller svært ved
at begå sig med jævnaldrende

Ruder isættes
Thermoruder
Spejle
Ventilatorer
Blyruder
Råglas

Af Henning Nielsen, formand for Børne- og Skoleudvalget
Jeg har tidligere her i
bladet omtalt det projekt, som man kalder Familieklassen. Det er et
undervisningstilbud, der
er forankret i almenundervisningen, og som
går ud på at øge samarbejdet mellem skole og
hjem for at forbedre elevernes trivsel både fagligt og socialt. Tilbuddet
er rettet imod børn, der
er urolige eller som har
svært ved at koncentrere
sig eller svært ved at begå sig med jævnaldrende.
Formålet med familieklassen er at bevare elevens tilknytning til sin
klasse, og at få eleven
aktiveret og gjort ansvarlig for egen forandring.
Desuden skal familieklassen give forældrene

en mulighed for et medansvar for barnets forandring i skolen.
Der kan være op til 68 elever ad gangen i familieklassen. De elever,
der indstilles til Familieklassen kan kun optages, hvis mindst en af
deres forældre deltager i
familieklassen.
Familieklassen har typisk åbent to til tre gange om ugen. Hver gang i
ca. 2,5 time. Forældrene
bestemmer selv, om de
vil deltage en eller flere
gange om ugen.
Undervisningen i Familieklassen varetages af
en lærer og en socialpædagog.

Start i Rødovre
Kommune
I gennem det sidste hal-

ve års tid har der været
en del fokus på projektet
her i Rødovre, og det har
været debatteret i forskellige fora. Blandt andet
på et møde i Skolerådet,
hvor både forældrene,
lærerforeningen og skolelederne tilkendegav, at
man gerne så, at projektet blev indført i Rødovre. Derudover har projektet også været debatteret på det politiske niveau. Ikke blot i den socialdemokratiske kommunalbestyrelsesgruppe,
men også i Børne- og
Skoleudvalget.
På den baggrund er
det nu besluttet, at Familieklassen skal etableres i Rødovre. I løbet af
efteråret gennemfører
Tinderhøj Skole således
uddannelse af nogle lærere og pædagoger, og
det er herefter tanken, at
den første familieklasse
skal starte i foråret 2006.
Jeg håber oprigtigt,
at Familieklassen må få
succes i Rødovre. Jeg
synes, at det er den helt
rigtige idé i forbindelse
med arbejdet med rummelighed, fleksibilitet og
åbenhed i Folkeskolen.

Indramning
Skifterammer
Fotorammer
Forsatsruder
Altanglas i aluminium
Glaskunst
Broderier
Rensning af
gamle malerier

Gllarmester
Alllan
Ollsen
ROSKILDEVEJ 299 B

36 41 20 41
36 70 13 03
POUL OLSENS eftf.

henning.nielsen@rk.dk
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Hovedstadsregionen

En station på vejen
mod nedlæggelse –
eller…
Den helt store udfordring for os i hovedstadsregionen er at skabe sygehusbehandling på internationalt niveau – ikke blot for de der har råd, men for alle.
Af amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen, Københavns Amt

Skal regionerne være en
station på vejen mod lokaldemokratiets nedlæggelse, eller en ny og
spændende demokratisk
institution? Det er et
spørgsmål mange sikkert har stillet sig selv.
Nogen har givet et
svar, der betyder, at de

ikke ønsker at stille op.
På listerne er der så de,
der enten af pligt har
taget en partiopgave på
sig, eller de, der ønsker
at have et aktivt lokalt
demokrati. Os der kan
se, at der er så forskellige forudsætninger og
muligheder i Danmark,

at den bedste udvikling
skabes, når det fælles
mål skabt i Folketinget
drøftes, udmøntes og
defineres lokalt.
For mig at se er den
helt store udfordring for
os i hovedstadsregionen
at skabe sygehusbehandling på internationalt niveau – ikke blot
for de der har råd, men
for alle. Samtidig vil
dette være noget hele
Danmarks befolkning vil
efterspørge, og det vil
stille krav til os i regionerne om, at der er en
rød sammenhængende
tråd i det arbejde vi
laver. Vi må understøtte
forskningsmiljøer og
andre faglige miljøer.

Tager en halv milliard
De svage patienter er
afhængige af, at vi bredt
udbygger vores viden
og kunnen – for det vil
aldrig for dem være et
valg, hvis de unødigt
skal på kryds og tværs i
Danmark eller til udlandet, fordi vi ikke indbyrdes har udviklet tilstrækkelig kvalitet i behandlingen. Det vil også være
begyndelsen til enden
på regionerne, hvis vi
starter en ødelæggende
konkurrence og huggen
fra hinanden, der hvor vi
i stedet skulle skabe et
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givende, respekterende
og udviklende samarbejde.
På alle leder vil vi
skulle bruge energi på at
gøre alting så billigt som
muligt. Det er svært,
men nødvendigt og det
er ligeså klart, at staten
ved at tage en halv milliard i hovedstadsområdet for at finansiere
vækst i resten af landet
ikke har gjort det let
mellem regionerne. Det
giver ingen sikkerhed for
vækst i kvalitet i det
samlede forskningsmiljø
at svække de stærkeste.
Det giver heller ikke
noget godt udgangspunkt at lade de psykisk
syge i hovedstaden sejle
i deres egen sø.
Jeg har forstået, at
det er en fordelingspolitisk handling, men det er
da også en væsentlig
sygehuspolitisk holdning
ikke at løse dette med
vækst men besparelser
– og denne holdning må
give stof til eftertanke
hos fremtidens sygehuspolitikere, hvis de
mange løfter skal holdes.

Møder og arrangementer

Valgbrunch
Søndag den 25. september kl. 11 på Rødovregaard

Bestyrelsen inviterer alle interesserede medlemmer på en valgbrunch på
Rødovregaard for at orientere om partiets aktiviteter i den kommende
kommunale valgkamp.

Gode ideer er velkomne, ligesom interesserede kan melde sig til nogle af
de mange aktiviteter.

Selve brunchen med kaffe eller the er gratis, og der kan købes øl og
vand m.m. til sædvanlige rimelige priser.

Varmecentralens venner
holder BANKO spil
Søndag den 18. september kl. 13:00
Det bliver et gammeldags bankospil, hvor vi ryster posen, som i de gode gamle
dage.
Socialdemokratiet sponsorerer ”pengespillet”
El-installatør Steen Rasmussen sponsorerer 1. spil
Dørene åbnes kl. 12:00.
For medlemmer men tag venner og bekendte med, til denne hyggelige eftermiddag, på Valhøj Skole.

ENTRÈ FOR IKKE MEDLEMMER KR. 5,00
På gensyn!!
Bankoudvalget
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Møder og arrangementer

Optakt til valgkamp
Som en optakt til den kommunale valgkamp inviterer Socialdemokratiets bestyrelse
alle interesserede til en valgbrunch
på Rødovregaard søndag den 25. september kl. 11.
Vi holdt med stor succes en valgbrunch på Valhøj skole før Folketingsvalget, hvor
bl.a. Poul Nyrup Rasmussen var til stede. Denne gang havde vi håbet på at kunne
få vores nye formand Helle Thorning Schmidt til at stille op, men hun er desværre
på dagen på rejse i USA, så vi må klare os med vore lokale kandidater med borgmester Erik Nielsen og vores kandidat til regionsvalget Leif Flemming Jensen i
spidsen.
Ved brunchen vil vi orientere om, hvilke aktiviteter, der er på bedding, som man
kan melde sig som deltagere i, ligesom vi er meget åbne for nye og gode ideer, vi
kan sætte i værk.
Det er selvfølgelig gratis at deltage, det eneste, man skal betale for, er øl og vand
og det er til de sædvanlig rimelige priser.
Det eneste, I skal medbringe er godt humør og optimisme samt de ovenfor nævnte
gode ideer og arbejdskraft til valgkampen.

Budgetmøde
Så er det nu, man skal melde sig, hvis
man vil have indflydelse på det kommende års kommunale budget. Onsdag den 31. august kl. 19 på Rødovregaard vil borgmester Erik Nielsen redegøre for, hvordan den kommunale
økonomi ser ud lige nu, og vi andre
skal så hjælpe med til at finde ud af,
hvordan denne økonomi skal prioriteres. Ligesom vi skal finde ud af, med
hvem og om hvad, vi skal gå i forlig
med de øvrige partiet i kommunalbestyrelsen.
Så hvis du vil være med til at have
indflydelse på din kommune, så mød
op på Rødovregaard den 31. august.
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Kandidater
på TV
Som noget helt nyt i den kommunale
valgkamp kan man nu se socialdemokraternes kandidater til kommunalbestyrelsen på TV.
Rødovre Lokal TV har stillet sin
hjemmeside www.r-lokaltv.dk til rådighed, så alle der har en computer og et
modem har en mulighed for at gå ind
og se og høre, hvad den enkelte kandidat har at sige om, hvorfor de opstiller
til kommunalbestyrelsen.
Bestyrelsen har desuden besluttet,
at vi i den tilstundende valgkamp vil
annoncere med muligheden i de lokale
distriktsblade.

Lokalradio

Demokratiradioen
De politiske partier i Rødovre er gået sammen
om at danne en lokalradio, der har fået navnet
Demokrati Radioen.
Radioen blev dannet i
foråret 2003. Sigtet med
radioen er at sende politiske debatudsendelser,
herunder transmissioner
fra kommunalbestyrelsesmøder m.v. for at
højne den demokratiske
debat om væsentlige
emner både lokalt, regionalt, nationalt og globalt.

Demokratiradioen
sender hver tirsdag aften
i tidsrummet 18.00 –
24.00 på 105,9 mhz.
Hvis du er interesseret i
at lave politisk radio, så
kontakt bestyrelsesmedlem Flemming Østergaard Hansen på tlf.
3324 1846 eller e-mail:
fha@kl.dk. Der er behov
for alle gode kræfter,
ikke mindst her op til
kommunalvalget. Erfaring med produktion af
radioudsendelser er ikke
nødvendig.

Konference for nye medlemmer
Socialdemokraterne har fornøjelsen af at invitere nye medlemmer til en konference med politik i højsædet
Socialdemokraterne har fornøjelsen af at invitere nye medlemmer til en konference med politik i højsædet.
Konferencen er formet som en introduktion til Socialdemokraternes politik på en række centrale områder. Du har mulighed for at deltage i politiske debatter med blandt andet Lotte
Bundsgaard, Henrik Dam Kristensen, Christine Antorini og Anne-Marie Meldgaard. Samtidig vil
du få indblik i, hvad Socialdemokraterne kan tilbyde dig som medlem.
Konferencen afholdes 1-2 oktober på Esbjerg Højskole med program fra lørdag kl.11 til søndag kl. 13. Tilmelding skal ske til Esbjerg Højskole på lb@eh.dk eller til organisationskonsulent
Morten Nielsen på morten@socdem.dk 7230 0812 senest 15. september. Prisen for deltagelse
er kr. 250 som dækker forplejning, overnatning og refusion for rejse svarende til DSB standard.
Ovenstående er en artikel fra Socialdemokraternes hjemmeside.
Jeg skal opfordre jer til at deltage i denne konference, jeg selv havde fornøjelse at deltage
for 3 år siden også på Esbjerg Højskole. Det var sjov, spændende, der var desværre ikke så
mange med fra Rødovre, det kunne der forhåbentlig blive denne gang.
Benyt denne chance til at møde nogle af parti kammeraterne til en parti-konference.
Dorit Svendsen
Aktivitetsformand

Den førende lokalradio sender
hver dag fra kl. 13 til 18
RØDOVRE KANALEN
– mere end blot musik
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Navne og adresser

Socialdemokratiet i Rødovre
Formand
Helge Møller, Skodborgvej 3

3670 9480

Næstformand
Per Biener, Schweizerdalstien 41

3670 3117

Hovedkasserer:
Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1. th.

3672 2002

Kontingentkasserer:
Hanne Kjærulff, Knud Anchers Vej 93 B 3670 6850
Sekretær:
Flemming Østergaard Hansen,
Auroravej 21C

3324 1846

Aktivitetsformand:
Dorit Svendsen, Vandværksvej 3

3670 2868

Bestyrelsesmedlemmer:
Dan Larsen, Birkmosevej 39, 2. tv.
Jens A. Schmidt,
Horsbred 143, 2625 Vallensbæk
Jean Jensen, Plovstrupvej 4
Annie Petersen, Fortvej 6 B
Safdar Sethi, Nørrekær 18,10. tv.
Poul Alexandersen,
Rødovrevej 222,C.1. tv.
Aksel Mikkelsen,
Suppleanter.
Dorte Hildebrandt, Låsbyvej 26
Margit Grenaae, Espely 20

3672 2984
3672 1210

Socialdemokratiets mødelokale
Gunnekær 28, Hjemmeside:
socrodovre@socrodovre.dk

3672 5610

Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Borgmester Erik Nielsen, Kirkesvinget 6
Britt Jensen, Knud Anchers Vej 57
Alex Nielsen, Schweizerdalstien 67
Kaj-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
Monika Schmidt,
Brandholms Allé 9 C 2. tv.
Henning Nielsen, Vinkelvænget 31
Carl-Johan Hirsbæk, Lucernevej 157
Dora Arvidsen, Horsevænget 282
Vivi Skriver, Rødovre Parkvej 572
Jens Jørgen Jensen, Brandstrupvej 27

3670
3672
3670
3670

4111
0436
3817
4836

3641
5136
3670
3641

8741
5048
2266
1831

4484 6085

3672 1210
4364
3641
3641
3648

9042
4374
6685
5248

3672 1858
2045 3488
3670 2891
3670 1128

Revisorer:
Bente Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B 3670 7641

Revisorsuppleanter:
Lars O. Lauritzen, Maglekær 2, 1. tv.
Erik Kvist, Fortly 2 E

Fanebærere:
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11
Dan Larsen, Birkmosevej 39, 2. tv.

Amtsrådsmedlem
Sygehusudvalgsformand
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G 4491 7789
Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen,
Tværskiftet 27 A

4484 2172

Folketingsmedlem
Morten Bødskov,
Egilsgade 21, 2.th, 2300 Kbh.S.
e-mail: smorb@ft.dk – mobil

3257 2276
3337 4008

DSU-Rødovre
Louise Jeppesen, Rådhusstien 37

2613 5841

LO-Rødovre
Poul Alexandersen, Rødovrevej 222C.tv. 3672 1858
3648 0677
3670 7874

AOF-Rødovre
Per Biener, Schweizerdalstien 41

3670 3117

Rødovre-kanalen
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10G 44917789
Bladet Socialdemokraterne
Helge Møller, Skodborgvej 3
3670 9480
e-mail: helgemoeller@mail.tele.dk & hm@bl.dk

Social- & Ældregruppen:
Kirsten Ærø, Espely 7
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3641 1860

Aktiviteter

Aktivitetskalender for alle medlemmer
Den 29. aug. kl. 19:

Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28.

Den 31. aug. kl. 19:

Medlemsmøde om budgettet
på Rødovregaard.

Den 14. sept. kl. 19:

Årsmøde på Rødovregaard

Den 18.

Bankospil på Valhøj Skole

sept. kl. 19:

Den 25. sept.

kl. 11:

Valgbrunch på Rødovregaard

Den 8. okt.

kl. 11:

Sildemøde i Viften

Den 12. nov.r

kl. 11:

Sildemøde i Viften.

Udgivelsesplan for Socialdemokraterne i Rødovre
Nr. 5.

Deadline

d. 6. oktober

afleveres til postvæsnet den 13. oktober

Nr. 6.

Deadline

d. 1. december

afleveres til postvæsnet d. 8. december
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Vinduespolering

ABCELL SERVICE
Gratis og uforbindende tilbud
Fortrinsvis erhverv, men også privat
Udførelse af alle former for vinduespolering såvel i abonnement som ad hoc.
Som standard aftørres alle kanter, rammer og bundstykker for vandspild. Alle
ruder eftertjekkes og eventuelle løbere, streger o.lign. bortpoleres.
Tilstandsrapport efter endt polering

Kontor: 36 72 85 85 . Mobil 22 57 23 45
Glarmester

GUSTAV SØRENSEN & SØN ApS
v/Ove Sørensen

Facetslibning af spejle og glas
efter opgave

Speciale i UVA-limede glasmontrer
Indsætning af ruder
Forsikringsarbejde

Gå til
fagmanden
Glarmesterarbejde med garanti

59 år med glas i Rødovre

LUDOMANI
Foredrag/debat
V/ Benedicte Ejlers,
afd.leder i Center for Ludomani Kbh.
Hvordan er den aktuelle
spillesituation i Danmark?
Kan man som Ludoman
komme ud af sin spilletrang
igen?
Hold 8701 tor.29.9.2005 kl.
19
Rødovre gård pris 50 kr.

12/10 05 Om livskvalitet v/
skipper Mogens Frohn-Nielsen

Facadearbejde
Renovering og udskiftning af
vinduer og døre

Efterår 2005

Foredrag Rødovre gård
ons. kl. 13 pris 60 kr.
28/9 05 Et liv blandt menneskeaber v/ Aage Brok

Indramning af billeder

Tlf. 36 70 18 45
Fax 36 41 17 05
www.gs-glarmester.dk

AOF
Rødovre

Hvis en rude
De balder
36 70 18 40
De kalder

FORRETNING · VÆRKSTED · LAGER · RØDOVREVEJ 288

26/10 05 Mit liv og dem jeg
mødte v/ Poul Erik Andreasen
9/11 05 ”Fra min tid” v/
Preben Wilhjelm
AOF Rødovres program er
postomdelt 17.+18. aug.

Kig på vores
hjemmeside:
www.aof-rodovre.dk

Tilmelding og
flere oplysninger:
tlf. 36 48 15 99 og eller
kontor@aof-rodovre.dk
www.aof-rodovre.dk
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