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Vi skal have 
flere voksne i 
vores 
daginstitutioner



BØRN OG UNGE ER 
MIN HJERTESAG
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taget hånd om det enkelte barn. 

GIve alle de bedste muligheder 

for at bidrage til fællesskabet. Vi 

har brug for veluddannede 

unge - både med faglige  og 

boglige uddannelser.

Til et godt liv hører også 

tryghed. Og derfor skal vi gøre 

en indsats i forhold til 

klimaforandringerne. Så vi alle - 

også vores børn og børnebørn - 

kan leve trygt i forhold til 

ekstreme vejrhændelser eller 

havstigninger. Vi kan gøre det 

meget bedre i Egedal 

Kommune, hvis vi alle bidrager i 

fællesskab.

Børn og unge skal vokse op 

med lige muligheder for at 

skabe sig en god tilværelse. 

Derfor skal vi understøtte børn 

med behov så tidligt som muligt. 

Det kræver, at det enkelte barn 

bliver set i daginstitutionen. Det 

kræver flere voksne, og 

allerhelst pædagoger.

Vi har fortsat alt for mange 

elever, der forlader folkeskolen 

uden at få sig en efterfølgende 

uddannelse. Det kan der være 

mange grunde til. For mange 

har skolegang måske været lig 

med dårlige oplevelser og lavt 

selvværd. Vi skylder, at vi får 

Q��Flere voksne og pædagoger i vores daginstitutioner

Q��Vi skal også bidrage til klimakampen i Egedal

Q��Et tilbud om et aktivt kultur- og fritidsliv for alle

Q��For en åben dialog med borgerne 



MINE 
VÆRDIER

Jeg tror på, at det bedste 

samfund skabes, hvis alle kan se 

muligheder for sig selv og sin 

familie. Det gælder job, 

uddannelse og et aktivt, socialt 

liv. Vi må ikke efterlade nogen 

uden håb og tro på, at 

fællesskabet også omfatter 

dem. 

Jeg tror på, at vi vokser ved at 
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have et aktivt liv, der ikke kun 

omfatter dem, der ligner os selv. 

Vi har brug for at mødes i 

idrætsklubben eller til koncert 

og opleve fællesskabet med 

andre. Jeg tror at kendskab 

fjerner fordomme og 

manglende forståelse mellem 

mennesker. Og det er med til at 

skabe tryghed og glæde.

Det at være sammen betyder noget - på tværs af alder eller forskellighed



Denne tryksag er klima-
kompenseret i henhold til
ClimateCalc.

Kompensation er købt hos:
Gold Standard

www.climatecalc.eu
Cert. no. CC-000005/DK

Følg mig og del gerne mine updates på facebook.com/hwolfhagenegedal/

Bliv medlem – meld dig ind via socialdemokratiet.dk (koster ca. 500 kr./år).

Følg mig på @hwolfhagen

Skriv gerne til mig på hwolfhagen@mac.com, hvis du vil vide mere

Besøg socialdemokratiet.dk og se mere om, hvad jeg står for

V I L  D U  VÆ R E  M E D ?

S O C I A L D E M O K R AT I E T   ·   C H R I S T I A N S B O R G   ·   1 2 4 0  K Ø B E N H AV N  K   ·   T E L E F O N  7 2  3 0 0  8 0 0   

TRE SKARPE
TIL HENRIK

Hvorfor skal borgere i Egedal stemme på dig?
Fordi de får en politiker, der brænder for børnenes forhold. For at skabe gode 
institutioner og skoler. Og med fokus på, at alle bliver set og får en chance.

Hvorfor skal borgere i Egedal stemme på dig?
Fordi jeg har levet hele mit liv i kultur- og fritidslivet, og kender det indefra. Jeg 
ved hvad det kan udrette, hvis blot rammerne er til stede.

Hvorfor skal borgere i Egedal stemme på dig?
Fordi I får en erfaren politiker, der har boet i lokalområdet i 32 år og brænder 
for, at Egedal fortsat skal være et dejligt og trygt sted at bo og leve.
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