Ringe, 16. januar 2019

Pressemeddelelse

Kom til workshop om Fremtidens Skole
Faaborg-Midtfyn inviterer interesserede til workshop om Fremtidens Skole mandag den 21.
januar. Kom og del dine idéer.
Hvordan skal fremtidens folkeskole i Faaborg-Midtfyn se ud? Det spørgsmål arbejder det såkaldte
§17, stk. 4-udvalg om Fremtidens Skole sig med. Nu inviterer udvalget borgere og andre
interesserede til workshop.
”Skolen har først og fremmest en betydning og et formål for de børn og unge, som er en del af
skolens hverdag. Derfor vil vi gerne invitere til workshop om, hvordan vi bedst omsætter de
nationale rammer for folkeskolen til gavn for vores elever i Faaborg-Midtfyn Kommune. Derfor
håber vi, at rigtig mange borgere vil deltage,” siger udvalgsformand Ole Pedersen (V).
Udvalget har udpeget 4 temaer, de arbejder med, og som de gerne vil have borgernes input til:
1. Udviklingen af børn og unges tilknytning til civilsamfundet samt engagement i det frivillige

arbejde og fællesskab
2. Folkeskolernes udvikling af demokratisk dannelse
3. Folkeskolernes anvendelse af understøttende undervisning
4. Samarbejde med erhvervslivet (Erhvervsrygsækken)

Indtil videre har udvalget afholdt to workshops med folkeskolerne, hvor der er blevet idéudviklet på
de forskellige temaer. Udvalget ønsker nu at præsentere idéerne for borgerne og få nye input.
Om §17, stk. 4-udvalget
Udvalget består af syv medlemmer: Fire kommunalbestyrelsesmedlemmer og tre eksterne, lokalt
forankrede medlemmer fra henholdsvis erhvervsliv, ungdomsuddannelser og skoleområdet:



Ole Filstrup Pedersen (V) Formand, Politiker



Steffen Jensen (S) Politiker



Anna Mette Borring (R) Politiker



Morten Schjøtt (Ø) Politiker



Rikke Bech Skougaard - Erhvervslivet



Søren Hvarregaard - Ungdomsuddannelserne



Peter Lund Andersen - Skoleområdet

Praktisk
Workshoppen afholdes i den store mødesal på Ringe Bibliotek, Algade 40 i Ringe, mandag d. 21.
januar 2019 kl. 17 – 19.
Program
1.
2.
3.
4.

Velkomst og præsentation af udvalgets opgave ved formand Ole Pedersen
Udvalgets arbejde med udvælgelsen af temaerne ved formanden Ole Pedersen
Præsentation af idéerne fra de afholdte workshops
Idéer fra workshop-deltagerne til udvalget

Presse
For yderligere information kontakt udvalgsformand Ole Pedersen på tlf.: 7253 1682 eller
ofipe@fmk.dk eller kommunikationskonsulent Ann-Sophie Nøhr Hemmingsen på tlf.: 7253 1144
eller ansnh@fmk.dk.

