




Jeg hedder Pernelle Jensen og er kandidat til både 
byrådet og regionen. 

Jeg har siddet i byrådet i 12 år og er gruppeformand 
for Venstre, formand for Uddannelsesudvalget og 
medlem af Økonomiudvalget. 

Derudover sidder jeg i bestyrelsen hos Business 
Fredericia og på Fredericia Gymnasium.

Til daglig arbejder jeg med udbudsjura og har 
arbejdet i Udenrigsministeriet i 13 år. 

Jeg er gift og har 4 børn. Nellie på 5 år, Nikita på 3 
år og tvillingerne Micki og Luka på 1 år.

Jeg har tidligere løbet marathon og lavet Ironmans 
men udover lidt løb en gang imellem, så går alt min 
fritid med at være sammen med familien. 

Om Pernelle





REGION
Som mor til 4 ved jeg, at en af livets helt store 
gaver er at få børn, men der følger også mange 
bekymringer med. 

Mange har svært ved at blive gravide og dem vil 
jeg gerne hjælpe. Hvis jeg bliver valgt i regionen, vil 
jeg arbejde for at hæve antallet af fertilitetsforsøg, 
som man kan få af det offentlige og at man får 
samme hjælp til barn nummer 2.

Alle babyer skal have en tryg og rolig start på livet 
og derfor vil jeg arbejde for, at både førstegangs- 
og flergangsfødende får lov at blive på sygehuset 
længere end i dag, hvor de skal være ude indenfor 
24 timer. Jeg synes, det er vigtigt, at moren får ro 
til at komme sig ovenpå fødslen, at de nybagte 
forældre får tid til at lære babyen at kende og at 
den lille ny får en rolig start på livet, inden man 
kommer hjem til praktiske opgaver og muligvis også 
andre søskende.

Fertilitet & fødsel





Jeg har arbejdet hårdt for, at vi nu har minimums-
normeringer i hver enkel daginstitution, men det 
er jo netop et minimum og derfor skal vi fortsat 
investere i at give vores børn en tryg hverdag med 
god voksenkontakt. 

Det gælder også for SFO’en, hvor jeg ligeledes vil 
prioritere at sikre minimumsnormeringer. 

Samtidig med at vi investerer i flere varme 
hænder, vil jeg også arbejde for at sænke 
forældrebetalingen på en daginstitutionsplads. 

Jeg vil gøre Fredericia til en attraktiv by for børne-
familierne både for dem, som bor her allerede men 
også så flere forhåbentlig vælger at flytte hertil.

Det skal derfor være billigere og bedre at være 
børnefamilie i Fredericia. 

BYRÅD Børn





Hvis vores folkeskole skal være det naturlige 
førstevalg for alle børn, så skal børnene trives 
og have de bedste forudsætninger for at blive så 
dygtige, som de kan blive. Jeg vil derfor have fokus 
på trivsel og faglighed. Og jeg vil sikre, at der er 
den fornødne ro og tid i klassen, ved at vi inkluderer 
færre børn og ved at flere får det rette tilbud. 

Vores folkeskoler skal have ordentlige fysiske 
rammer, derfor skal vi have lagt en plan for, hvordan 
vi kommer i mål med skolerenoveringerne, så alle 
skoler kommer op på samme niveau.

Vi skal have spændende og udfordrende fritidstilbud 
til alle børn og unge, også unge som går på en 
ungdomsuddannelse og unge, som bor i en af 
landsbyerne. Vi skal have fritidstilbud, hvor børn og 
unge kan blive dygtigere, dyrke idræt, være kreativ 
og ikke mindst bare være sammen med andre og 
have det sjovt. Det vil jeg prioritere. 

BYRÅD Skole & fritid





Det er vigtigt for mig, at vores unge vælger den 
rigtige uddannelse fra starten af. 

Derfor har vi af flere omgange investeret i 
uddannelsesvejledningen, så alle unge og deres 
forældre kan få individuel vejledning i, hvilke 
muligheder der er efter folkeskolen.

Jeg vil også fortsat arbejde på at få flere 
uddannelser til byen, skabe et uddannelsescampus 
i kanalbyen med et inspirerede uddannelsesmiljø 
og et mere levende byliv, så flere unge vælger 
Fredericia til som uddannelsesby. 

BYRÅD Uddannelse





Vi har private daginstitutioner og skoler, men når 
man bliver ældre, er der ikke samme mulighed for 
at vælge. 

Det vil jeg lave om på. 

Jeg vil prioritere, at der er frit valg hele livet og 
arbejde for at tiltrække et privat plejehjem til 
Fredericia. 

Jeg vil også arbejde for en værdig og omsorgsfuld 
ældrepleje til vores ældre medborgere, men også 
en ældrepleje som er nærværende og innovativ 
samt tager udgangspunkt i de enkeltes behov.

BYRÅD Ældrepleje





Fra byrådsarbejdet ved jeg, hvor meget sundheds-
huset betyder og hvor vigtigt det er at have 
sundhedstilbud tæt på. Der skal være en stærk lokal 
stemme i regionsrådet, som taler vores sag. Jeg 
vil gerne være den stemme og bringe mine 12 års 
erfaring fra byrådsarbejdet med ind i regionen.

Vi har et godt sundhedsvæsen, men det kan blive 
endnu bedre og det vil jeg gerne bidrage til. 

For mig er det vigtigt, at vi passer særlig godt på 
vores børn og unge, når de bliver syge og at vi er 
opmærksomme på, at de skal være trygge gennem 
hele forløbet. 

Det skal være nemt og hurtigt at komme i kontakt 
med lægevagten. Der skal komme en ambulance 
indenfor meget kort tid, når man ringer 112. Og 
overgangen fra indlæggelse til eget hjem skal ske 
gnidningsfrit og med god koordination mellem 
kommunen og regionen.

REGION Sundhed



 Kontaktoplysninger
 pernelle.jensen@fredericia.dk
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