MIN BAGGRUND
Jeg havde min debut i lokalpolitik i Dragør
Kommune for 11 år siden som aktivist. Et
flertal ville nedlægge Skolen ved Vierdiget,
jeg skrev et læserbrev og det blev starten
på en lang, sej kamp.
Siden har skolerne været mit politiske hjertebarn. Jeg meldte mig ind i Liste T, fordi T altid
har kæmpet for skolerne, og i 2014 blev jeg
valgt ind i kommunalbestyrelsen.
I det seneste halvandet år har jeg haft ansvaret
for hjertebarnet som formand for Skoleudvalget,
og det er en fantastisk opgave, som jeg gerne
viderefører.
Jeg sidder desuden i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og i By-, Erhvervs- og Planudvalget
samt i Det Rådgivende Skoleorgan, Institutionssamrådet, bestyrelsen for Store Magleby Skole
og for Museum Amager.
Jeg er 51 år, har boet i Dragør Kommune siden
2000 og har med min mand Valdemar to børn
på 20 og 16 år – vi sagde farvel til Nordstrandskolen i sommer efter i alt 14 gode år som
forældre. Jeg er journalist og har arbejdet
i 26 år på Politiken.

PERSONLIGE
MÆRKESAGER
• Jeg vil støtte tiltag, der skaber
bedre trivsel for børnene i vores
kommune
• Jeg vil sikre midler til renovering
og modernisering af skolerne
og SFO’erne – vi er ikke færdige
med arbejdet
• Jeg støtter satsningen på
udeskolen, så alle elever får
mulighed for omsætte teoretisk
viden til den fysiske verden

KONTAKT
Hvis du har spørgsmål vedrørende Liste T’s
politik og mine personlige holdninger,
så er du velkommen til at kontakte mig:
Annette Nyvang
D B Dirchsens Allé 109
2791 Dragør
Tlf. 28 25 92 82
Mail: annetteny@dragoer.dk
Læs mere på www.t-dragoer.dk
Mød os på Facebook og Instagram

ANNETTE NYVANG

SAMARBEJDE PÅ
TVÆRS
Jeg har oplevet alt fra rå magtkamp til solide
politiske samarbejder i de otte år, jeg nu har
været medlem af kommunalbestyrelsen. Alt fra
lige lovlig listige kompromiser til beslutninger,
der gør en positiv forskel.
Jeg ved godt, hvilken arbejds- og beslutningsform jeg foretrækker. Samarbejde på tværs om
beslutninger, der giver god mening, er tilfredsstillende for mig personligt, men jeg fortrækker
det primært, fordi det er det bedste for borgerne
og udviklingen i Dragør Kommune.
Skoleområdet, som jeg har fulgt tættere om
nogen i mere end 10 år, er et godt eksempel.
Det dårlige samarbejde kulminerede i et fakkeloptog med 200 frustrerede elever, forældre og
lærere i december 2017. Vi er et helt andet og
bedre sted i dag, fordi vi også politisk har opbygget
en tillid til hinanden, så vi sammen kan finde de
bedste løsninger for skolerne. Jeg er stolt af som
formand for Skoleudvalget i det seneste halvandet
år at have bidraget til at finde løsninger.

“

JEG ER STOLT AF, SOM
FORMAND FOR SKOLEUDVALGET I DET
SENESTE HALVANDET
ÅR, AT HAVE BIDRAGET
TIL GODE LØSNINGER

RO TIL UDVIKLING
Jeg er parat til at tage en tørn mere som udvalgsformand for Dragør Kommunes skoler.
I foråret besluttede en enig kommunalbestyrelse,
med stor opbakning fra alle skolens parter, en
ny skolepolitik. Visionen er i al sin enkelhed, at
alle elever i vores kommune skal være glade
for at gå i skole.

Det kræver noget af alle parter, ikke mindst af
politikerne, for det betyder, at vi skal lytte, når
der kommer gode ideer og tiltag. Vi skal forstå,
at folkeskolerne er en fælles sag, og at vi har et
fælles ansvar. Det vil blive min vigtigste opgave at
skabe de bedste rammer for det fælles arbejde.
Den tilgang vil jeg kæmpe for de næste 4 år
i kommunalbestyrelsen. Fordi det virker.

VUGGESTUE, DAGPLEJE
OG BØRNEHAVER
Der er – lykkeligvis – flere nyfødte i Dragør
Kommune end i mange år. Derfor oplever vi i
øjeblikket kapacitetsproblemer på daginstitutionsområdet. Det vil jeg følge tæt. Vi skal tænke
kreativt for at løse opgaven, så alle børn og forældre oplever gode og trygge rammer. I første
omgang er der lagt flere penge ind i budgettet,
så vi sikrer, at normeringen ikke bliver udhulet.
Mit mål er, at vi skal overholde Dragør-normen,
så alle børn på 0-6 års området er sikret
1 kvadratmeter mere end lovens minimumskrav. Vi skal sikre trivslen og kvaliteten for
kommunens mindste borgere.

