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En god skole er en skole 
hvor barn lærer og 
trives. ”



På lag med læreren.

 ✔ Lærer må bli en beskyttet tittel

 ✔ Fem års utdanning for nye lærere, med hovedvekt på praksis det femte året

 ✔ Gratis barnehage og SFO til de familiene som trenger det mest

 ✔ Tidlig innsats for barn med ekstra behov

 ✔ Styrke læreren med mer videreutdanning

 ✔ Rekruttere flere fagutdannede til læreryrket

 ✔ Legge til rette for andre faggrupper som støttefunksjoner inn i skolen

 ✔ Større valgfrihet med flere valgfag for elever i grunnskole og videregående

Alle barn fortjener dyktige lærere som ser den enkelte elev. 
Læreren er nøkkelen til framtidas kunnskapssamfunn.
Læreren skal formidle kunnskap, bruke sin tid på undervisning, forarbeid 
og etterarbeid og ikke overlesses med byråkratiske rutiner. Læreren skal 
vedlikeholde og utvikle elevens læringsglede ut fra den enkeltes faglige og 
sosiale forutsetning.
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På lag med Oslofjorden.
Oslofjorden er Vestfolds maritime pulsåre.  Vi mener at alle skal ha tilgang til, 
og mulighet for, å bruke fjorden og strendene rundt. Kyststier, badeplasser, 
gjestehavner og uthavner er rekreasjonsområder hvor vi kan finne ro, hvor vi kan ta 
med oss fiskestanga og fange vår egen middag, og hvor vi kan svømme i ramsalt 
vann. 

Vestfold er et kystfylke og Venstre kommer til å fortsette med å ta grep for å sikre 
en levende Oslofjord.

 ✔ Vern av torsken i Oslofjorden 

 ✔ Støyfri kyst langs Oslofjorden for fiske og rekreasjon ved å begrense   
 vannscootertrafikk

 ✔ En Oslofjord fri for plast og søppel

 ✔ Skjerpet fokus på miljøovervåking 

 ✔ Bedre miljøberedskapen for raskere å sette inn tiltak

 ✔ Pantemottak i Vestfold for båter
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Når kysten fylles med plast, 
og roen for fugler, dyr og 
mennesker forstyrres, trenger 
vi å være ansvarlige, sette 
grenser og verne om kysten. 

”



” Gründere gir 
samfunnet et 
mangfold av 
arbeidsplasser og 
viktig innovasjon. 



På lag med gründeren.
Venstre satser på gründere slik at flere kan skape arbeidsplasser. 
Vi heier på dem som vil satse tid og penger for å lykkes med å realisere sine 
ideer. 

Venstre heier på alle gründere - også i barnehagesektoren.

Vi trenger gründere for å utvikle Vestfold som innovasjonsfylke.

 ✔ Gi selvstendig næringsdrivende lik rett til sykepenger og pensjon

 ✔ Fritak for arbeidsgiveravgift for bedrifter under 5 ansatte i de første 3  
 oppstartsårene

 ✔ Behandle alle gründere likt uansett sektor

 ✔ Gjøre det lønnsomt å investere i nye arbeidsplasser

 ✔ Ta bort unødvendige regler og byråkrati

 ✔ Etablere fond for gründere
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Per Martin Berg
3. kandidat 
fra Sande

Jeg er høgskoleutdannet 
innen økonomi og er 
IT-sjef i hagekjeden Knupp 
AS. Vi trenger skoler som 
gir barn anledning til å 
velge sin egen framtid. 
Vi må tilrettelegge for 
innovasjon for framtidas 
næringsliv. Vi må ta vare 
på naturen til neste 
generasjon.

Hva er DU opptatt av?
Jeg er opptatt av

Fyll inn, så vil vi sende deg mer info. 

Epost.

Kari Lise Rørvik
2. kandidat 
fra Larvik

Jeg bor i Stavern og 
har doktorgrad innen 
klimaforskning. Jobber som 
senior rådgiver med hvordan 
Norge skal håndtere CO2 
fangst og er opptatt av 
klima og miljø. Barn og 
skole er hjertesaker. Alt 
starter i skolen vi må satse 
på kunnskap og barna!

Carl-Erik Grimstad
Stortingskandidat
fra Tjøme

Jeg er statsviter og jobber 
som førsteamanuensis i 
journalistikk ved Høyskolen 
Kristiania. Med Venstres 
politikk kan vi  sammen bidrar 
til et moderne Norge og et 
bedre samfunn for alle. Vår 
frihet er et viktig kompass i 
et samfunn i stadig raskere 
endring.

Suzy C. Haugan
4. kandidat 
fra Tønsberg

Jeg er utdannet 
med Bachelor i 
kommunikasjon og jobber 
i Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon. Jeg vil ha 
en framtid med bærekraftig 
Oslofjord, ren luft og trygge 
mennesker som tør å ytre 
seg. Byvekstavtale er 
spesielt viktig nå. Venstre i 
maktposisjon er løsningen.

Kim Hjardar
5. kandidat 
fra Hof/Holmestrand

Jeg er historiker og 
forfatter, bosatt på 
Eidsfoss. Utdannet 
Master of Philosophy fra 
Universitetet i Oslo og 
jobber som lektor ved 
St.Hallvard videregående 
skole i Lier. Viktige saker 
er kulturminnevern og 
kultur som næring, skole 
og miljø

6. Tone Skalpe Bjørnli, Nøtterøy 7. Adrian Salihu, Larvik 8. Nora Pernille Bruun-Lie, Horten 9.. Jan Rune Traa, Sandefjord 
10. Elin Berg Schmidt, Re 11. Kirsten Haaberg, Sandefjord 12. Britt Lillian Fevang, Tønsberg 13. Adrian Hansen, Holmestrand 

Vi er Norges sosialliberale parti. 
Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv som vi har i 
dag. Derfor er vi på lag med framtida. venstre.no/vestfold


