
Øhavsskolens bestyrelse, som repræsenterer ca. 1.300 forældre samt de ca. 650 børn, som går på skolen, 

vil med dette høringssvar gerne svare ind i budgetforslaget 164 – nedlæggelse af Uglen. 

Nok er Nok! 
Øhavsskolen blev dannet for 4 siden – selv om argumenterne dengang var faglige, så er det ingen 

hemmelighed, at dette også var en spareøvelse. En spareøvelse som har betydet en større besparelse for 

kommunen hvert år siden 2016. 

 

De sidste 2 år er den er allerede godkendte renoveringen af afdeling Uglen til 20,5 mio. kr. blevet udskudt – 

og nu skal Øhavsskolen igen stå for skud i en sparerunde.  

 

Hvornår er nok nok? Forældrene på Øhavsskolen er enige om, at det er det nu! 

Børnene betaler prisen 
Det kan da godt være, at politikerne kaster svimlende summer ind i kalkulationen og lader tallene blafre 

ubegribelige på papiret for på den måde at gøre vores argumenter stumme, men en vigtig del af 

regnestykket er fuldstændigt er udeladt i dette besparelsesforslag – nemlig børnenes trivsel og deres 

læring.  

 

Øhavsskolen og vores børns skolegang handler ikke kun om penge, men hviler også på begreber som 

dannelse, æstetik, demokrati og sociale relationer. De værdier er vanskelige at måle, og de er 

tilsyneladende undladt i sparekatalogets kolde kalkuler og hurtige kvadratmeteranalyser.  

Men kære politikere, I må ikke glemme, at vores børn er det vigtigste, vi har- vores samfund bygger på 

dem. Vi er ingenting, hvis et ordentligt fundament for et voksent virke ikke gøres stabilt i barndommen. Det 

skal vi voksne sørge for at danne rammerne for.   

Øhavsskolen er godt på vej til at finde fodfæste efter sammenlægningen – en sammenlægning, som i 

starten har kostet på trivslen blandt både elever og medarbejdere. Den forandring, som her er foreslået, 

kommer til at have en indgribende effekt på vores børns dagligdag i skolen lang tid før, at besparelsen 

overhovedet kan mærkes i kommunekassen – kan vi virkelig være det bekendt!  

 

Vi har på Øhavsskolen arbejdet loyalt med den vision for skolen, som politikerne i FMK var med til at lave 

for år siden: En udskoling med et inspirerede og spændende ungemiljø, hvor unge fra hele Faaborgområdet 

samles i deres sidste skoleår – et nyt fælles for alle, som er et godt grundlag for deres videre uddannelse. 

Og en afdeling for indskolingen og mellemtrinnet hvor der er plads til leg og højt til loftet. Disse gode 

miljøer, som Øhavsskolen har etableret, hvor der både skabes resultater og god trivsel, er endnu engang i 

spil. Skal vi virkelig til at starte forfra, med dertilhørende fald i resultater for afgangselever og mistrivsel hos 

elever og medarbejdere? 

I politikere rammer børnene hårdt med dette forslag – og her skal vi også være opmærksomme på børnene 

i specialklasserne, som er ekstra udsatte og påvirkelige i disse forandringer.  

Burhøns med dårlige tilkørselsforhold 
Bestyrelsen og forældrene er bekymrede for de fysiske forhold, som besparelsesforslaget lægger op til: 

Først og fremmest har vi svært ved at se, hvordan udefaciliteterne kan gøres spændende og inspirerende – 

og vi sætter spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er plads til grønne områder for alle på Svanen – både 

for de store og de små.  



I bestyrelsen ved vi, at vi også skal se på gode faglokaler, spændende inspirerende og udviklende 

udemiljøer og selvfølgelig halfaciliteter – og det mener vi ikke, at Svanen kan give alle børnene – det er der 

simpelthen ikke plads til. 

 

En anden bekymring går på tilkørselsforholdene: Som det er nu, er der allerede pres på tilkørslen til Svanen, 

som skal rumme både udskolingseleverne og brugerne af Forum Faaborg. At det kan fungere i dag uden alt 

for mange problemer, handler nok om, at de fleste udskolingsbørn kan transportere sig selv med bussen 

eller på cykel. Men det kan alle indskolings- og mellemtrinsbørn jo ikke – og vi forudsiger derfor et reelt 

trafikkaos og et kæmpe pres på området omkring skolen, hvor vores børns sikkerhed bliver 

kompromitteret. Tilkørselsforholdene er ikke bygget til dette pres – er det overhovedet tænkt ind i 

regnestykket? 

Løftebrud 
For fire år siden, da vi lagde skolerne Sundskolen og Toftegårdsskolen sammen, lovede politikerne, at nu 

var der styr på skolestrukturen i Faaborg. Svanen blev gjort klar til udskolingseleverne og herefter skulle 

Uglen skulle renoveres for 20,5 mio. kr. fordelt over 2 år. Dette skulle danne rammen om skolen i Faaborg. 

Så sent som for 2 år siden gav et enigt Opvækst & Læringsudvalg os hånd på, at Øhavsskolen skulle have 

arbejdsro, så vi kunne arbejde med en skole i udvikling fremfor afvikling.  

Vi ser derfor dette budgetforslag som et decideret løftebrud til alle de forældre, som har børn på 

Øhavsskolen, eller hvis børn på sigt skal gå på Øhavsskolen.  

 

Forældre og andre interessenter ønsker ikke mere afvikling – og ikke flere løftebrud! Vi ønsker en skole og 

et område i udvikling, hvor der fokus på vores børns dannelse, læring og trivsel.  

Hvordan er en afvikling af skolen en del af udviklingsstrategien for kommunen? Hvordan er Faaborg 

området attraktivt, når vi ikke kan garantere gode skoler for vores børn?  

Vi ved godt, at intentionen for endnu en skolesammenlægning er at spare penge - til et fælles bedste, men 

regnestykket går altså ikke op! På papiret kan en virksomhed optimeres - men den pædagogiske verden er 

en institution og illustreres ikke kun i tal.  

Ingen må ignorere det faktum, at politikernes beslutninger kan have en social slagside ud i en fremtid efter 

10 år - som er den tidshorisont, der opereres med i budgetforslaget.  

 

Skolebestyrelsen håber derfor, at I, som de demokratiske beslutningstagere i Faaborg-Midtfyn vælger at 

lytte til forældrene og alle de borgere, som støtter op om skolen. Vi håber, at I vælger at tro på 

livsinvesteringer i vores børns fremtid og hjælper os med fortsat at videregive gode fortællinger om vores 

folkeskole ved Øhavet. 

 

Skolebestyrelsen Øhavsskolen 

 


