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ALLE SKAL HAVE EN PLADS PÅ HOLDETEN STÆRK HOLDSPILLER

Min drivkraft er fællesskabet. Jeg tror på værdien af frivilligt arbejde 
og engagerer mig naturligt i mit lokalsamfund; som mangeårig foræl-
drerepræsentant på mine børns skole, frivillig (og spiller) i HIK fodbold 
og håndbold igennem foreløbig 20 år, deltager i kommunens opga-
veudvalg, kontaktperson for kvinder med flygtningebaggrund og som 
domsmand. 

Mit hjertebarn er udskolingsforløbet Akademiet Fodbold Fulton, 
der tog sin begyndelse i det frivillige for 8 år siden og nu udvides til 3 
af kommunens skoler. Her bruger vi fodbold til at skabe motivation og 
fællesskab i skoledagen og spiller hinanden gode i klasseværelset og på 
fodboldbanen. Målet er glade børn, der oplever succes i skolen. 

Jeg har modtaget Gentofte Kommunes Initiativpris 2020 for  
projektet. 

Læs mere på www.fodboldfulton.dk. 

Jeg er mor til 3 døtre, har været 
selvstændig journalist, forfatter og 
iværksætter i 25 år og bl.a. skrevet 
bøger med unge om ADHD og psykisk 
sårbarhed. 

Og så er jeg en holdspiller 
– også i kommunalpolitik.

Det er fælleskabet, der kan hjælpe børn og unge, når de mangler moti-
vation, selvværd og mening. Derfor skal uddannelsesinstitutioner, for-
enings- og erhvervsliv spille tæt sammen med kommunen for at gøre 
børn og unge livsduelige og bevidste om deres egen vej i livet, fx ved: 
 
• At facilitere en opsøgende indsats og personlig kontakt på skoler og 
ungdomsuddannelser, så børn og unge får den hjælp, de har brug for 
– i tide.

• At inddrage foreningslivet i en vigtig samfundsopgave. 

• At øge kendskabet til og respekten for erhvervsuddannelserne, så 
akademiske og håndværksmæssige kompetencer får samme værdi. 

Læs mere og om øvrige mærkesager på min hjemmeside. 
 
Vil du hjælpe mig til at blive en god politiker 
– så kontakt mig gerne! 

Telefon 40312405 
Mail christinawex@icloud.com

Find mig på Facebook, Instagram og LinkedIn 
og www.christinawex.com – evt. via QR-koden:


