Faaborg, 2. februar 2018
Pressemeddelelse

Skoleelever bidrager til udvikling af Slagterigrunden
8. klasserne på Øhavsskolen i Faaborg skal i hele uge 6 arbejde med ideer og forslag til,
hvordan Slagterigrunden og Havnen i Faaborg også kan blive attraktiv for byens unge
Borgernes holdninger og bidrag er vigtige i udviklingen af Slagterigrunden og hele havneområdet i
Faaborg. Men det er sjældent unge, der møder op til borgermøde, derfor har kommunen spurgt
Øhavsskolen til råds. Det er der kommet en spændende projektuge ud af: I næste uge, uge 6, skal
alle ca. 90 elever på 8. årgang nemlig arbejde med udvikling af Slagterigrunden og hele
havneområdet.
”Eleverne er vant til at arbejde med projekter, men det her er noget særligt for dem, fordi de
projekter og ideer de får i denne uge, måske kan blive til virkelighed. Derfor glæder de sig,”
fortæller lærer på Øhavsskolen Stine Hartvig Nielsen.
Borgmester Hans Stavnsager glæder sig over elevernes engagement:
”Det er et projekt, der både engagerer eleverne i praktisk demokrati og viser, at de med deltagelse
har mulighed for at påvirke udviklingen i deres by, og så er deres stemme vigtig i udviklingen af
Faaborg - både fordi de er unge i dag, og fordi de er voksne, når det hele står færdigt. De skal jo
gerne have lyst til at bruge området,” lyder det fra Hans Stavnsager.
Opgaven
Ugen begynder mandag med en introduktion til kommunens arbejde med udvikling af
Slagterigrunden og hele havneområdet, herunder klimasikring. Herefter skal eleverne vælge sig
ind på et af tre temaer.
1. Klimasikring
2. Arkitektur, byrum og forbindelser
3. Nye aktiviteter på havnen og/eller Frølageret
Inden de for alvor går i gang med arbejdet, skal eleverne på havnevandring, hvor de bliver
opfordret til flittigt at bruge kameraet.
Politikerne får resultaterne at se
Fredag præsenterer eleverne deres projekter for projektleder Lisbeth Sommerlund ved FaaborgMidtfyn Kommune og ikke mindst for de politikere, der sidder i styregruppen for Slagterigrunden,
som udover borgmester Hans Stavnsager tæller Søren Kristensen, Anne Møllegaard, Mads
Holdgaard og Søren Hillers.
Det sker fra kl. 12.00 på Øhavsskolen.
Borgmester Hans Stavnsager får en særvisning kl. 9.00, da han ikke kan deltage kl. 12.
Pressen er velkommen
Pressen er velkommen til at følge eleverne i løbet af ugen og/eller til præsentationen:
Fredag den 9. februar kl.12:00 - 13:00
I huset med græs på taget
(Øhavsskolen afd. Svanen, Sundvænget 9, 5600 Faaborg).
Yderligere information kontakt, projektleder Lisbeth Sommerlund, Faaborg-Midtfyn Kommune,
mobil 72 53 20 62 og lærer Stine Hartvig Nielsen, Øhavsskolen, mobil 28 92 95 90

