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Aftale om erhvervsskolerne
Det er ikke nogen hemmelighed, at danske virksomheder mangler faglært
arbejdskraft – det ved de fleste. Og det er et problem, som vi i Venstre har
været meget optaget af. Af den grund har jeg stadig ikke fået armene ned,
efter det lykkedes os at få forhandlet en rigtig god aftale om
erhvervsskolerne i hus i slutningen af november. For med den tager vi et
vigtigt skridt mod at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Det går godt i Danmark, og der er gang i kedlerne. Faktisk er kedlerne så
rødglødende, at vi mangler rigtig mange erhvervsuddannede. Og i 2025
kommer vi til at mangle 70.000 faglærte.
Der er brug for handling. Ellers kommer det til gå ud over opsvinget og de
gode tider. Og derfor er jeg glad for, at alle partier i Folketinget på nær
Enhedslisten og Alternativet blev enige om at indgå en ambitiøs aftale for at
tage hånd om dette problem.
Med aftalen sikrer vi blandt andet, at erhvervsskolerne nu får et økonomisk
løft og ro til at igangsætte initiativer, så der kan skabes bedre
uddannelsesmiljøer på erhvervsskolerne. Det er der nemlig brug for.
Derudover bliver der fokus på praksisfaglighed i folkeskolen, større sikkerhed
for at eleverne kan få en praktikplads, øget fokus på
videreuddannelsesmuligheder og mere frihed til erhvervsskolerne.
Vi skal gøre op med uddannelsessnobberiet, og den forestilling at det almene
gymnasium er finere end en erhvervsuddannelse. For det er ikke tilfældet. Og
med initiativer som disse håber jeg, at flere unge får øjnene op for de
muligheder, som en erhvervsuddannelse medfører.
I Danmark har vi både brug for akademikeren og håndværkeren.
Du kan læse aftalen her.

Besøg fra lokalområdet af Grindsted
Gymnasium og Gråsten Landbrugsskole
Det er ikke første gang – og bestemt heller ikke sidste gang – jeg har besøg
på Borgen til en omvisning. For det bliver aldrig kedeligt at få besøg, og
specielt ikke når det er fra lokalområdet. Jeg er stolt af min arbejdsplads,
og jeg viser den med glæde frem til alle interesserede – så længe
kalenderen tillader det selvfølgelig.
Denne gang fik jeg til min store fornøjelse både besøg af elever fra
Grindsted Gymnasium og et stort hold fra Gråsten Landbrugsskole, der
begge var på studietur til København. Det glæder mig, at de i den
forbindelse fandt det oplagt, at give mig et besøg og få en rundvisning i det
danske parlament. Det vil jeg gerne opfordre andre til også at gøre.

Det er altid en stor glæde at få besøg hjemmefra, og det bliver kun
sjovere, når det er en flok spørgelystne elever, som dem fra Grindsted
Gymnasium og Gråsten Landbrugsskole. Vi fandt blandt andet tid til, at
sætte os ned i Venstres Gruppeværelse, hvor vi fik en god snak om livet og
arbejdet på Christiansborg. Det er jo altid dejligt, når der er interesse for
det, vi går og laver på Christiansborg.

Finanslovsaftalen 2019
Siden sidste nyhedsbrev er den længe ventede finanslovsaftale for 2019
landet. Og med den er regeringen og DF blevet enige om rigtig mange gode
initiativer. Og herunder vil jeg blot nævne et par stykker.

Her vil jeg tillade mig at starte med børnene, hvor vi nu vil styrke
indsatsen i de første leveår. Mere konkret igangsætter vi et 1.000-dagesprogram for børn i udsatte familier, hvor vi vil skabe et bedre samspil
mellem familierne, sundhedsplejen og dagtilbuddene. Til det er der
øremærket 43 mio. kr. i 2019 og 239 mio. kr. årligt i 2020-2022 til at
ansætte flere pædagoger og pædagogassistenter. På denne måde sikrer vi
et kvalitetsløft i vores daginstitutioner. Derudover øger vi
sundhedsplejeindsatsen, med det formål at understøtte familiens rolle i
hjemmet i barnets første 1.000 dage.
Med EUD-aftalen gav vi en ekstra håndsrækning til en række af de hårdt
trængte erhvervsskoler i tyndt befolkede områder. Og nu blev det så de
almene gymnasiers tur. Her er vi blevet enige om, at der er brug for en
ekstraordinær indsats, og derfor bliver der med finansloven afsat 0,5 mio.
kr. årligt i 2019-2022 til udvalgte gymnasier i tyndt befolkede områder.
Desuden sikres landbrugsuddannelserne en ligestilling med andre
kostskolemiljøer.
Jeg mener, at det er lykkedes os at lande en rigtig god finanslovsaftale. En
finanslovsaftale, som vil komme rigtig mange mennesker til gavn.

Tid til juleferie
Torsdag den 20. december markerer den sidste dag i Folketingssalen i
2018. Her skal de sidste lovbehandlinger færdiggøres. Og for os
folketingsmedlemmer betyder det, at vi så småt kan begive os hjem til
vores familier og holde en tiltrængt juleferie. For det er der i høj grad
brug for, så vi er klar til nye udfordringer i 2019 – og ikke mindst klar til
folketingsvalget.
Nu hvor året er ved at gå på hæld kan jeg se tilbage på et år fuld af gode
oplevelser, og ikke mindst gode resultater. I løbet af 2018 har der været
mange politiske kampe. Vi har indgået mange gode og ambitiøse politiske
aftaler til fordel for rigtig mange danskere. Jeg har været på utallige
inspirerende besøg i hele landet hos virksomheder, skoler og institutioner.
Og for alle disse gode oplevelser vil jeg gerne sige mange tak.

Det har været et travlt år – men også et spændende år. Ja, kalenderen har
være fyldt godt op. Men det gør jo ikke så meget, når man elsker sit
arbejde, som jeg gør.
Nu kan vi se frem til et godt 2019, med endnu flere gode oplevelser, og
forhåbentlig et godt folketingsvalg. Men først ser jeg frem til en god og
afslappende juleferie.
Jeg vil gerne ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Anni Matthiesen

UDPLUK AF MEDIEOMTALE DEN
SENESTE MÅNED
Fra Herning Folkeblad, 17. december 2018

Fra Flensborg Avis Billund, 17. december

Fra JydskeVestkysten Vejen, 14. december

Fra JydskeVestkysten, 14. december

MØD MIG HER:

3/1 kl. 16.00 Nytårskur i Trekantsområdet,
Kolding Åpark
4/1 kl. 14.00 Nytårskur i Udvikling Vejen, Vejen
Idrætscenter
4/1 kl. 18.00 Forprang Sydvestjysk
Venstrepresse, Hotel Britania
5/1 kl. 17.00 Sportsgalla, Jydske Bank Boxen i
Herning
7/1 kl. 17.30 Politisk møde med finansminister
Kristian Jensen, Vejen Idrætscenter
8/1 kl. 14.30 Åbning af ny uddannelse
m/Sundhedsministeren Rybners, Esbjerg
11/1 kl. 9.30 Nytårsmøde Akademie Sankelmark,
Flensborg
11/1 kl. 15.00 Nytårskur, SAGRO Billund
14/1 Kl. 18.00 Nytårskur Billund
Erhvervsfremme, SAGRO

KONTAKT MIG
Hvis du har nogle spørgsmål, hvis du ønsker, at jeg skal deltage i et
arrangement, eller skal jeg kigge på en sag, så kontakt gerne mig (ved at
besvare denne mail) eller en af mine medarbejdere:
Sekretær: Tine.Rasksen@ft.dk
Politisk medarbejder Peter Poulsen: vpepo@ft.dk

