Indsatsområde: Uddannelse og kultur
Udviklingsmuligheder
Ærø skal have en velfungerende folkeskole, der ud over fagligheden profilerer
sig på, at lærere, børn og forældre på øen passer på hinanden og deres skole,
og at eleverne er noget for hinanden.
Ærø skal have en velfungerende musikskole, med en kvalitet der også gør
øen attraktiv på dette område.
Ærø skal være en uddannelses-ø. Der bygges videre på de eksisterende
tilbud med: HF Musik i VUC-regi i samarbejde med Ærø Højskole,
uddannelsestilbud for bogligt svage mellem 17 og 25 år i et samarbejde med
Grennessminde Birkerød og VUC, teater- og musikefterskole. Muligheden
for at oprette et internationalt gymnasialt uddannelsestilbud med kostafdeling
bør undersøges.
Ærø skal formulere en ø-dækkende kulturpolitik, der bl.a. sikrer et bredt tilbud
om kulturelle oplevelser til fastboende og deltidsbeboere, og der skal flere
gange om året være kulturtilbud på øen, som er en rejse værd. Der etableres
en fast scene på Ærø til brug for lokale ensembler og tilrejsende teater- og
musikgrupper. Endvidere etableres en udendørs scene/amfiteater.
Der oprettes en uddannelsesorganisation: Uddannelsesorganisationen skal
have deltagelse af samtlige skoleledere på Ærø samt fra skoler på vej. Der
arbejdes med idéudveksling, nytænkning, sparring og koordinering.
Kommunen har initiativet, startplanlægning, 2 årlige møder. Gruppen
suppleres af idéfolk når nødvendigt.
Der oprettes et ”Ærø Sommeruniversitet” med tilbud til både fastboende og
feriegæster, samt et ”Ærø vinteruniversitet”, der primært retter sig mod de
fastboende. Sommeruniversitetet knytter an til Region Syddanmarks ønske
om at brande hele regionen som det sted, hvor man bliver klogere af at være
turist (lærende turisme).
Der etableres et velfungerende naturformidlingscenter.
Der etableres en pensionisthøjskole, f.eks. i eksisterende hotelkapacitet,
sådan at hotelsæsonen udvides.
Ærøskøbing skal profileres internationalt ved at blive optaget på Unescos liste
for Verdens kulturarv.

Der lægges en plan for den fremtidige organisering og drift af Søbygaard,
restaureringen af anlægget færdiggøres, og den fremtidige drift af Søbygaard
implementeres.
Elementerne Bevaringsværftet, GrennesmindeÆrø boenhed og
Velkomstcentret i projektet Øhavscentret realiseres i et samarbejde med
Udviklingsfonden Værftet. Der lægges en plan for en videreudvikling af
projektet, og videreudviklingen realiseres efterhånden, som der kan
skabes økonomi hertil.
Der dannes et kulturråd med det formål at fremme bl.a. teaterfestival,
udstillinger, guidede ture og musikliv. Ærø Højskole og Ærø Museum
har initiativet.
Folkebibliotekerne spiller en vigtig rolle som kulturformidler både i forhold til
fastboende og i forhold til turister.
Der dannes et Idrætsråd med det formål at fremme et varieret idrætstilbud i
bæredygtige klubber og foreninger til gavn for befolkningens sundhed og
trivsel.
Der etableres en fælles Ærø-kalender, hvor alle folkelige arrangementer
annonceres, så arrangørerne har en mulighed for at minimere overlappende
aktiviteter, der retter sig mod samme målgruppe.

