MIN BAGGRUND
Mit navn er Ann Harnek, og jeg elsker at bo i
Dragør Kommune. Jeg 45 år, gift med Jeppe,
mor til Topper og Bella, som begge er født i
vores kommune, passet i vuggestuer, gået i
børnehaver, SFO og klubber i kommunen og
nu er skolebørn i 7. og 5. klasse.
Jeg har været medlem af kommunalbestyrelsen for Liste T siden 2017. Jeg meldte mig ind
i Liste T, fordi Liste T hele vejen igennem har
kæmpet for skolerne i Dragør Kommune.
I de seneste fire år har jeg været medlem af
Skoleudvalget og Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

PERSONLIGE
MÆRKESAGER
• Vi skal sætte strøm til de flotte
principper i den nye skolepolitik
• Vi skal sikre ordentlige
ressourcer til at støtte sårbare
elever i skolerne
• Vi skal sikre, at samarbejdet
mellem pædagoger og lærer i
skolen bliver ligeværdigt

Jeg har som mor og lærer gennem de sidste
20 år en dybdegående viden, et stort engagement og et hjerte, der brænder for Dragør
Kommunes skolevæsen og ønsker at fortsætte
det arbejde.
Jeg er i dag lærer på Nordstrandskolen efter
et par år som lærer uden for kommunen.

KONTAKT
Hvis du har spørgsmål vedrørende Liste T’s
politik og mine personlige holdninger,
så er du velkommen til at kontakte mig:
Ann Harnek
Søndre Røsevej 24
2791 Dragør
Tlf. 26 28 60 22
Mail: annh@dragoer.dk
Læs mere på www.t-dragoer.dk
Mød os på Facebook og Instagram

ANN HARNEK

Jeg stillede op for Liste T ved kommunalvalget
i 2017, fordi jeg ønskede, at der skulle være et
talerør i kommunalbestyrelsen for lærerne,
pædagogerne, vores børn og forældre i skolen.
Som mor til børn i vores skoler og institutioner
i Dragør Kommune ønskede jeg at fortælle
politikerne og forvaltningen, hvad der i virkeligheden var af udfordringer i hverdagen for vores
børn og medarbejdere. For tilliden til politikerne
og forvaltningen var væk.

“

VI HAR FÅET MANGE AF
VORES MÆRKESAGER
GENNEMFØRT TIL STOR
GLÆDE FOR BØRNENE
I SKOLERNE

MÆRKESAGERNE ER
GENNEMFØRT
I de seneste fire år har jeg været medlem af
Skoleudvalget og Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, og jeg har brugt min stemme. Børnenes
stemme. Vi har fået mange af vores mærkesager
gennemført til stor glæde for børnene i skolerne.
Nye skoletoiletter, to skoler er igen blevet til tre,
vi har fået dygtig og kompetent skoleledelse,
læringsmiljøerne er styrket både ude og inde,
og der er kommet nyt tag og ventilationsanlæg
på Dragør Skoles røde bygning.

Jeg har oplevet, hvordan vores skoler er blevet
et bedre sted at være. Det er ikke bare noget, jeg
oplever; mine egne børn, tidligere kollegaer og
forældre i kommunen giver udtryk for det samme.
Og det skal vi blive ved med at kæmpe for.
Der er kommet ro på skolerne, og det har været
nødvendigt for at få vendt stemningen og tændt
det engagement, der skal være hos personalet.

Meget af den ro bunder i tillid til ledere,
forvaltning og politikere. Derfor er jeg efter
en pause, hvor jeg har været lærer uden for
kommunen, i dag tilbage som lærer i Dragør
kommune.

TRIVSEL I HØJSÆDET
Vi har med den nye skolepolitik fået mulighed
for at skabe trivsel på skolerne igen. Jeg ønsker
fortsat at arbejde for at sikre trivsel både
fagligt og socialt for alle vores skoleelever, da
jeg tror på, at et skolevæsen, der giver plads
og rum til alle elever i stærke fællesskaber,
skaber glade og dygtige børn.
Jeg stiller igen op for Liste T til kommunalbestyrelsen, fordi det er vigtigt, at vi fortsat
har fokus på at udvikle vores folkeskoler, så
eleverne trives. Vi skal fortsat lytte til lærerne
og pædagogerne. Vi skal lytte til forældrene,
og vi skal lytte til børnene.
En stemme på mig er en stemme for alle
Dragørs børn.

