Stikord om Klima, energi, natur og miljø
•
•
•
•
•
•
•

Hvordan sikrer vi mere vild natur både i by og på land?
Hvordan får vi bedre miljø i fjord og hav?
Hvordan sikrer vi vores drikkevand?
Hvordan får vi styr transporten, så den ikke styrer os?
Hvordan kan kommunen gå foran som godt eksempel?
Hvordan udvikler vi vores affaldshåndtering?
Hvordan sikrer vi bæredygtige byer og bygninger?

Stikord om Det aktive liv – kultur og fritid
•
•
•
•
•

Hvordan sikrer vi bevaring og udbygning af Koldings rige kulturog fritidstilbud?
Hvordan får vi mere samarbejde og dermed synergi på tværs af
aktører?
Hvordan sikrer og udvikler vi byernes åndehuller til
fritidsaktiviteter og naturoplevelser?
Hvordan får vi et tidssvarende og fremtidssikret
stadion/idrætscenter? – et superanlæg, men hvor?
Hvordan få vi mere plads til uorganiserede og spontane
aktiviteter? – ikke alle tiltrækkes af foreningsliv

Stikord om Det aktive liv – kultur og fritid
• Hvordan aktiverer vi kulturens og idrættens
samlende kraft til gavn for lokalsamfundene?
• Hvordan får vi skabt et frugtbart og udviklende
samspil mellem elite og bredde?
• Hvordan får vi børn og unge med? – og får dem
fastholdt?
• Hvordan sikrer vi, at seniorerne understøttes i at
tage aktiv del hele livet?

Stikord om førskolebørnenes verden
• Hvordan sikrer vi alle børn den bedst mulige start på livet?
• Hvordan omsætter vi minimumsnormeringerne bedst muligt
i vores daginstitutioner?
• Hvordan sikrer vi de rette kompetencer hos personalet? – og
den løbende udvikling af kompetencerne?
• Hvordan får vi i Kolding styrket samarbejdet med
Pædagoguddannelsen i forhold til nytænkning og udvikling,
både for de studerende og for vores praksis?

Stikord om skolebørnenes verden
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvordan får vi udviklet folkeskolen til det oplagte førstevalg?
Hvordan skaber vi en folkeskole med fælles retning og mål – og lokal forankring?
Hvordan styrker vi den fælles folkeskole, der griber elever med behov for en særlig
indsats, og motiverer elever med behov for flere udfordringer?
Hvordan sikrer vi, at alle efter 9./10. klasse er i stand til at gennemføre en
ungdomsuddannelse?
Hvordan prioriterer vi efter- og videreuddannelse og udveksling af kompetencer på
tværs af de enkelte skoler?
Hvordan åbner og udvikler vi folkeskolen i tæt samspil med uddannelsesinstitutioner
og kultur- og erhvervsliv?
Hvordan kan skolerne samarbejde på tværs til gavn for en mere effektiv
administration?
Hvordan fremmer vi søgningen til erhvervsuddannelserne?

Stikord om Velfærd og socialpolitik
•
•

Hvordan sikrer vi et værdigt liv for alle? – velfærd er mere en pasning
Hvordan tænkes børn og ældre sammen? – til glæde og gavn for begge

•

Hvordan samtænker vi seniorbofællesskaber, seniorboliger og
plejehjem?

•

Hvordan sikrer vi de ældres mobilitet? - billig og tilstrækkelig offentlig
transport er et uomgængeligt krav, men der skal mere til
Hvordan bliver teknologisk udvikling en gevinst og ikke en ”spareting”?

•
•
•

Hvordan sætter vi ind mod ensomhed? – det er en dræber
Hvordan sikrer vi et godt samspil mellem professionelle og frivillige? –
det skal ikke handle om at samle op efter besparelser

Stikord om Bosætning og byliv
•
•
•
•

Hvordan får vi boliger for alle aldersgrupper og
familietyper?
Hvordan får vi boliger for enhver pengepung?
Hvordan får vi hjem til de hjemløse?
Hvordan sikrer vi tilstrækkelige byfunktioner og
servicetilbud i alle centerbyer?

Stikord om Bosætning og byliv
•
•
•

Hvordan får vi en god arbejdsdeling og og et godt
samspil mellem alle bysamfundene?
Hvordan understøtter vi udvikling af Kolding som
hovedby og storby til gavn for hele kommunen?
Hvordan får vi styr på udviklingen i ghettoerne?

Stikord om Uddannelse og erhvervspolitik
•
•
•
•
•
•
•

Hvordan får vi flere uddannelser på alle niveauer? – det holder på de unge
Hvordan udnytter vi den energi, som de studerende giver til lokalområdet? –
de leverer og efterspørger f.eks. kulturel og social udvikling til gavn for alle
Hvordan údvikler vi et stærkere samspil mellem uddannelsessteder og
erhvervsliv? – det kan hjælpe unge i job og udvikle virksomhederne
Hvordan kan vi understøtte udvikling af et varieret og robust erhvervsliv? –
det er forudsætningen for vores fremtid som stærk byregion
Hvordan sikrer vi kvalificeret arbejdskraft? – det hænger i høj grad sammen
med udviklingen af vores uddannelser
Hvordan udvikler vi havnen til gavn for både byen og kommunen?
Hvordan kan vi få del i den stigende turisme som centralt erhverv? – her
ligger et felt, som vi allerede har gode erfaringer med

