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Vi skal, som borgere i Viborg kommune, 
have mere frihed og flere muligheder 

BØRN OG UNGE
Jeg brænder for, at vores børn og unge skal 
have den bedste start på livet og muligheden 
for at gå i en velfungerende grundskole, hvor 
vores børn og unge udfordres og bliver så 
dygtige, som de kan – ud fra den enkeltes 
forudsætninger. De skal møde så få voksne 
som muligt, hvis der skulle være behov for 
støtte igennem familieafdelingen, PPR eller 
andre instanser. Og selvfølgelig skal der 
være et godt samspil med forældrene.

ERHVERVSLIV OG FLERE I JOB
Erhvervslivet skal have mulighed for at skabe 
flere lokale jobs, og dermed også arbejde for, 
at flere bliver faglærte – specielt indenfor de 
brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. 

Det kan være, at din virksomhed har:

 - en ufaglært medarbejder, der med 
  en række kurser, kan blive faglært.
 - mulighed for at arbejde med trivsel på 
  arbejdspladsen, så medarbejderne i 
  højere grad fastholdes.
 - plads til at tage et socialt ansvar og 
  hjælpe en ung eller en anden uden for 
  arbejdsmarkedet videre mod job eller  
  uddannelse.

KULTUR/IDRÆT OG FRIVILLIGHED
Alle borgere i Viborg Kommune skal kunne 
deltage i kultur- og idrætsaktiviteter, som 
kan være med til at udvide vores horisont og 
samtidig give plads til fællesskaber, som igen 
kan være med til at nedbringe ensomheden. 

Derfor kunne det være en mulighed at give 
flere et indblik i det at være frivillig. 
Derigennem kan det opleves, hvad det vil 
sige at gøre noget for andre, og på den 
måde få så uendeligt meget igen.

OM MIG
Jeg er 46 år og bor i Ravnstrup sammen 
med Claus og vores (tilsammen) 4 piger på 
17, 17, 14 og 12. Jeg har en HD i afsætning og 
arbejder i dag som jobkonsulent for unge 
fra 18-30 år. Derudover har jeg i 6 år været 
formand for skolebestyrelsen i Hald Ege, er 
formand for Ravnstrup Forsamlingshus og 
Stafet For Livet Viborg.

Jeg har et bijob som kirkesanger og har 
været frivillig i Hald Ege - Ravnstrup KFUM 
i rigtig mange år, og aktiv håndboldspiller 
siden jeg var 4.

Vil du vide mere om mig, så klik ind på: https://facebook.com/MajbritNorgaardkv21

DIN PERSONLIGE STEMME TÆLLER
Sæt derfor          ved nr. 13 Majbrit Nørgaard

Det frie valg er med til at åbne for nye muligheder. Det kan være på alle felter fx. vores 
børn og unge, kultur- og idrætslivet, herunder også det frivillige arbejde samt i forhold 

til erhvervslivet og de muligheder, virksomhederne har i Viborg Kommune.


