Uddannelse og kultur
Ærø har 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 har en velfungerende musikskole med en kvalitet, der også gør øen attraktiv på dette
område.
Der arbejdes fortsat på at Ærø skal være en uddannelses-ø, men der er et langt og sejt træk,
der først vil vise sine resultater hen over en årrække.
Der er ikke formuleret en ø-dækkende kulturpolitik, men der arbejdes med at bringe flere
kulturtilbud til øen gennem samarbejdet i Sydfyns Udviklingssamarbejde, SUS, hvor Ærø
deltager i Event Sydfyn, der bl.a. støtter den internationale maskefestival på Ærø, der løber af
stablen i juni 2009.
Der er ikke oprettet en uddannelsesorganisation for Ærøs samlede uddannelsestilbud.
Tankerne om oprettelse af et ”Ærø Sommeruniversitet” og et ”Ærø Vinteruniversitet” er der
ikke arbejdet videre med.
Der er i samarbejde med Naturturisme I/S, Ærø Naturskole, Ærø Museum, Ærø Enegikontor og
VE-organisationen ved at blive etableret et naturformidlingscenter på Søbygård under
overskriften ”Kys Frøen”. Centerets primære målgruppe vil være forældre med børn.
Der er etableret en arbejdsgruppe, der arbejder målrettet på at få Ærøskøbing optaget på
UNESCO’s liste over verdenskulturarv. Der afholdes borgermøde om emnet for beboere og
fritidshusejere i det gamle Ærøskøbing den 7. maj 2009.
Der er ikke arbejdet med oprettelse af en pensionisthøjskole.
Der arbejdes med den fremtidige organisering og drift af Søbygård, og en model herfor
forventes på plads i 2009.
Arbejdet med den fremtidige organisering af museerne fortsætter
Der arbejdes fortsat med udviklingen af Bevaringsværftet, Helvegsminde Skolehjem og
Velkomstcenteret.
Ærø Højskole og Ærø Museum har endnu ikke taget initiativ til dannelse af et kulturråd.
Folkebibliotekerne spiller fortsat en vigtig rolle som kulturformidlere både i forhold til
fastboende og i forhold til turister.
Der er ikke dannet et idrætsråd.
Ærø-kalenderen ér etableret i Turist- og Erhvervsforeningsregi
Nyt: Fokus på udvikling af de pædagogiske principper (alternative indlæringsformer) i
småbørnsskolerne
Nyt: Arbejde på at få staten til at støtte vedligeholdelsesopgaven på Søbygård

