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De Konservative
er klar til valget
KV13

19. NOVEMBER

✗

VALG: De Konservative i Ringsted har
holdt opstillingsmøde. Spidskandidat
Finn Andersen er
parat til at gå efter
borgmesterposten.
RINGSTED: De Konservative i Ringsted holdt torsdag
opstillingsmøde til kommunalvalget 2013. Nuværende byrådspolitikker, Finn
Andersen (Kværkeby), blev
valgt som spidskandidat.
På de øvrige pladser valgtes: Peter Fisker Lassen
(Haraldsted), Karin Boisen (Ringsted), Nicolaj
Selsted (Vetterslev), Jens
Søltoft-Andersen
(Ringsted), Mette Kathrine Millard (Ringsted), Ole Keinicke Christensen (Jystrup),
Lars Tegl Rasmussen ( Ben-

Stimulastik
for de mindste
ØRSLEV: Mandag den 22.
april klokken 10-11.30 har
forældre og børn mellem nul
og et år mulighed for at deltage i et stimulastik-kursus i
gymnastiksalen i Ørslev.
Kurset ledes af Helle Hedegaard, som er uddannet
i ergoterapi. Hun vil ved
hjælp af stimulastik lave
øvelser, der øger barnets bevægelsesglæde og kropslige
erfaring. Forældrene bliver
mere opmærksomme på
barnets udvikling.
Stimulastik er udviklet
af ergoterapeuter og tager
udgangspunkt i ergoterapeutens viden om barnets
nærmeste udviklingszone,
hjernens udvikling og sansebearbejdning.
Gennem
lege og aktiviteter styrker
stimulastik barnets sansemotoriske udvikling og
fremmer barnets lærings-,
sociale, psykiske- og intellektuelle færdigheder. Kontakten mellem barn og voksen øges også.
Prisen for at deltage er 50
kroner for mor eller far og
barn. Tilmelding samt betaling skal ske senest den 18.
april til Anja på telefon 22 20
13 45. Kurset gennemføres
ved minimum 10 deltagere.
Medbring gerne en dyne eller tæppe, som barnet kan
ligge på.

løse), Karin Egeberg (Nordrup) og Anders Høirup Pedersen (Ringsted). Partiet
opstiller sideordnet.
- Vi har valgt et stærkt
hold med en bred repræsentation såvel alders- og kønsmæssigt samt ikke mindst
geografisk. Vi går samlet
til valg på en 2020-plan, der
skal sikre borgerne landets
bedste service, et skattetryk
under
landsgennemsnit
samt et bredt samarbejdende byråd, udtaler formanden, Lars Tegl Rasmussen, i
en pressemeddelelse.

Borgmesterposten
På mødet præsenterede
Finn Andersen sig selv og
gjorde det klart, at han gerne vil være borgmester.
- Hvis I vælger mig til
spidskandidat for Konservative, vil jeg fortsætte arbejdet med at markere vores politik i byrådet og de i udvalg,
jeg kommer til at sidde i. I vil
se en spidskandidat, der vil
gå efter at få indflydelse på
den førte politik. Selvfølgelig er spidskandidaten også

vores bud på borgmesterposten, og kommer muligheden, skal vi gribe den. Der
er to, der har meldt sig ind
i borgmesterkampen, men
intet er afgjort, før konstitueringen er på plads, sagde
han.
Finn Andersen tilføjede,
at samarbejdet mellem Venstre, Socialdemokratiet og
SF har været så tæt, at det
har været svært for ham at
komme igennem med konservative mærkesager.
Men i den kommende byrådsperiode er han klar til
at kæmpe for en lang række
sager.

Mærkesager
På listen over mærkesager
er blandt andet:
En sænkning af dækningsbidraget. Forbedring
af infrastrukturen. En lavere skat, der vil gøre det
lettere at tiltrække ressourcestærke tilflyttere. Lettere
adgang for borgerne til den
kommunale service/betjening. Opbakning til at sammenlægge bibliotek og bor-

Her er de konservative kandidater til byrådsvalget: Fra venstre mod højre er det: Ole Keinicke Christensen, Karin Boisen, Mette Kathrine Millard, Finn Andersen, Nicolaj Selsted, Lars Tegl Rasmussen, Peter Fisker
Lassen, Karin Egeberg, Anders Høirup Pedersen og Jens Søltoft-Andersen.
gerservice.
Som lærer vil Finn Andersen også arbejde for, at fagligheden i skolerne bliver
hævet. Blandt andet bør lærerne opkvalificeres til brug
af den nyeste teknologi.
Inklusion skal ske, når det
er fagligt og undervisningsmæssigt forsvarligt.
Som formand for Fjellebro-Kværkebyegnens Borgerforening har han også
fokus på landområderne.

Det skal være attraktivt at
bosætte sig både i byområderne og i landsbyerne,
og landsbyerne skal have
mulighed for at skabe deres
egen identitet med kulturelle aktiviteter og lokalt
idrætsliv, der skal understøttes med en ny tiltrængt
landdistriktspolitik.
Derudover vil han arbejde
for, at der er et varieret pasningstilbud med dagpleje,
vuggestuer og børnehaver

- med nat- og weekendpasning. At de ældre borgere
får et værdigt ældreliv, hvor
ikke alt klares med velfærdsteknologi. At skabe et
attraktivt
ungdomsmiljø,
kulturelt, sportsligt og uddannelsesmæssigt og med
bymidte, der oser mere af
liv.
Endelig skal der være flere sikre cykelstier til og fra
skolerne.
dada

27 magtanvendelser på en måned
MAGTBRUG: Ny tilsynsrapport viser,
at den kommunale døgninstitution
Nebs Møllegård i
vid udstrækning gør
brug af magtanvendelser over for
børnene på stedet.
Det er i orden siger
børne- og kulturdirektør.
RINGSTED/JYSTRUP: Det er
i orden, når en kommunal
døgninstitution anvender
magt over for de anbragte
børn 27 gange på en måned.
Det siger børne- og kulturdirektør Henrik Harder.
Baggrunden er de seneste
tilsynsrapporter for kommunens døgninstitutioner
og opholdssteder, som skal
behandles på næste børneog undervisningsudvalgsmøde.
Heraf fremgår det, at især
en enkelt institution - Nebs
Møllegård i Jystrup - ofte tyr
til magtanvendelse. Konsulentfi rmaet, der har udført
tilsynet og skrevet rapporten, vurderer dog, at alle
magtanvendelser har været
inden for kategorien »tillad-

te«. Det vil blandt andet sige,
at barnet har været i fare for
at skade sig selv eller andre,
hvis ikke der blev anvendt
magt.

Ikke praksis
- Det er jo en helt særlig
gruppe børn, der er på Nebs
Møllegård. Og selv om det
ikke er pædagogisk praksis, kan det fra tid til anden
være nødvendigt at anvende
magt. Men det er vigtigt at
understrege, at magtanvendelse er mange ting. Det er
for eksempel fastholdelse
for at beskytte barnet mod
sig selv eller beskytte andre.
Det lyder voldsomt, men jeg
vurderer - og det gør konsulentfi rmaet også - at det er i
orden, som det er foregået,
siger Henrik Harder.
Hvert år foretager Ringsted Kommune tilsyn på
både egne og private opholdssteder. I 2012 besluttede man at gennemføre både
et anmeldt og et uanmeldt
tilsyn. I den forbindelse skal
institutionerne fremlægge
antallet af magtanvendelser. Ifølge loven på området,
skal personalet notere hver
eneste magtanvendelse.

sin egen oplevelse af episoden. Det sker typisk efterfølgende sammen med for eksempel barnets kontaktperson. Dette skal efterfølgende
dokumenteres.
Nebs Møllegård har haft
en lang række magtanvendelser henover året. Tallet
svinger mellem 2, 15 og 27
om måneden, som var det
højeste antal.

Det understreges dog, at
magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige.
Ifølge Henrik Harder arbejder man hen imod at undgå de store konfl ikter.
- En del af det forebyggende
arbejde handler om at opnå
færre konfl ikter, der udvikler sig voldsomt, og det følger vi løbende med i.

Tre private opholdssteder, Skjoldesus, Grønnebo
og Bavnehøj har også haft
tilsyn. Her var langt færre
episoder med mangtanvendelse og i Skjoldesus slet ingen. Men opholdsstederne er
også langt mindre end den
kommunale døgninstitution Nebs Møllegaard.
Ulla

Barnet skal høres
Barnet skal også have mulighed for at udtale sig om

Det er ikke alt, der foregår på Nebs Møllegård, som er lige sjovt. Men en gang imellem er det nødvendigt
at bruge magt, vurderer kommunen og et konsulentfirma.

