
Kære Alternativister i Middelfart Kommune.  

Siden Uffe Elbæk grundlagde Alternativet og gav 

startskuddet til ”Den venlige revolution” i 2013, er det gået 

stærkt. I dag har hver kommune en lokalforening. Jeg er stolt 

af at have været med til at starte vores her i Middelfart 

Kommune. 

Det var i 2015, at jeg første gang hørte om Alternativet. Og for 

at være helt ærlig, så var jeg SÅ lettet. Efter lærer-lockout, 

brudte løfter og det ensidige fokus på økonomisk vækst fra 

landets øvrige partier, var mit kryds blevet hjemløst. 

Jeg savnede et parti, der har højere ambitioner lokalt, nationalt 

og globalt. Et parti, der bygger på værdier, der sætter 

mennesker og miljø i centrum. Et parti med et mere nuanceret 

vækst-begreb, hvor der tages højde for balance på såvel den 

økonomiske, den miljømæssige som på den sociale bundlinje. 

Alt det fandt jeg i Alternativet. Jeg meldte mig straks ind, og 

da lejligheden bød sig, kastede jeg mig ind i det politiske arbejde som jeres bestyrelsesmedlem her 

i Middelfart. Et spændende og meningsgivende arbejde. Et arbejde, som jeg nu ønsker at udvide. 

Derfor stiller jeg op som kandidat til kommunalvalget i november.  

   Der er mange områder lokalt, nationalt og globalt, der interesserer mig, men som særlige 

interesseområder eller mærkesager vil jeg nævne: 

1) Iværksætteri 

- Lad os udvikle og støtte kreativitet i alle mennesker, således at de gode, og gerne 

grønne, ide’er kan få lov til at vokse fra ide’ til virkelighed. Til glæde for alle 3 

bundlinjer. 

- Kreativitet og iværksætteri skal ha’ en plads i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne, 

ja, være en mulighed for alle, hvor i livet, de er. 

- Iværksætteri skal støttes såvel finansielt som praktisk. 

 

 

KORT OM MIG: 

Navn: Line Seiding 

Alder: 45 år 

Stilling: 

Folkeskolelærer og 

mor til to 

Hobbier: 

- Sprog, historie og 

litteratur 

- Naturen! I løbe- eller 

vandresko, 

- Med pensel og 

hammer i mit gamle 

hus, 

- Værdi-aktivisme og 

bestyrelsesarbejde for 

Alternativet. 



2) Flygtninge/indvandrere 

- Jeg tror på, at diversitet er sundt og godt for vores samfund. Vi skal ikke assimilere de 

nyankomne, men integrere dem i vores samfund. De er en enorm ressource, hvis de vel 

at mærke bliver anset som sådan og modtager den fornødne støtte. 

- Mange kommer hertil med svære krigstraumer. Jeg møder børn i skolen, der kæmper 

med indre dæmoner. Lad os hjælpe dem og deres familier, så de har en reel chance for 

en sund ny start. 

 

3) Folkeskolen 

- Er, som lærer, naturligvis mit hjertebarn. Vores gode fællesskabets skole er enormt 

presset i disse år. Presset af mål- og styringsklemmen og af et, i mine øjne, misforstået 

inklusionsbegreb. Folkeskolen skal nemlig ikke kun kunne rumme forskellige børn, 

men også have ressourcerne for at kunne tilgodese fagligheden, kreativiteten, 

virkelysten og trivslen for alle. 

- Kreativitet og entreprenørskab skal opprioriteres i folkeskolen. Tossede ide’er kan 

sagtens blive til virkeligt geniale. Faglighed har mange ansigter.  

- Folkeskolen skal sættes fri til, i meget højere grad end i dag, at skabe sin egen 

pædagogiske profil. I det hele taget skal der gøres op med et offentligt system, hvor 

kontrol og overdreven dokumentation tager tiden fra kerneopgaverne. 

 

Det var lidt om mig. Jeg håber, vi ses til opstillingsmødet den 30. marts! 

 

Med kærlig, alternativ hilsen 

Line                                                                                         

 


