Pressemeddelelse
Indvielse af nye aktive rammer på Stokkebækskolens afdeling i
Hesselager
Som resultat af en smuk vision og et stort lokalt engagement står vi nu foran det
magiske øjeblik, hvor vi skal klippe den røde snor i Skole+ projektet på
Stokkebækskolens afdeling i Hesselager.
Det sker d. 27 januar 2017 kl. 13.30 – 16.
For præcis 3 år siden gik Stokkebækskolen sammen med lokalområdets aktører med en vision om at skabe
en mere fysisk aktiv folkeskole og byde resten af lokalsamfundet ind i skolens lokaler. Resultatet af det
samarbejde står nu klar til indvielse.
Den gamle gymnastiksal med ribber og bomme langs væggene, en scene med et lettere falmet forhæng og
en rungende akustik har fået et ansigtsløft. Tilbage står en lys og rummelig boldsal, en indbydende
motoriksal med dæmpet akustik, varme i gulvet og cirkler og trapper som indbyder til bevægelse.
Det ”stille bevægelsesrum” med spejle og et tæppe, som skaber en hulefornemmelse, inviterer til yoga,
meditation og gulvøvelser, men også til dans. I det ”aktive uderum” prøves der kræfter med crossfit og
parkour, og endelig har vi fitnessrummet, som er indrettet, som vi kender det. I disse udvidede rammer er
der mulighed for en mangfoldighed af sideløbende aktiviteter. Rummene hænger sammen og de mange
glaspartier giver en fornemmelse af nærhed og fællesskab.
Stokkebækskolen er udvalgt som ét af seks projekter i partnerskabet Skole+ mellem Realdania, Lokale og
Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund, der skal gøre børn og voksne mere aktive i og efter skoletid.
Naturligt samlingspunkt
Lokalsamfundet har været involveret fra start til slut og blandt andet rejst 1 million kroner til projektet.
Ifølge Pia Skovshoved, formand og sekretær i den lokale forening Hesselager Sport og Kultur, viser
projektet, hvordan skoler og foreninger på mange områder kan finde fælles fodslag og har en fælles
interesse i at skabe bæredygtigt lokalsamfund med tilbud til alle.
De nye fysiske rammer skal gøre op med den klassiske opdeling i skole fra 8-15 og fritidsbrugere fra 15-21.
Fremadrettet får alle adgang til skolens faciliteter fra 06 – 22 året rundt.
”Skolen er et naturligt samlingspunkt, hvad end du er elev, eller har børn eller børnebørn på skolen. Vi vil
bringe generationerne sammen til gensidig inspiration, og et af målene er skabe samarbejdsplatforme
mellem foreningsaktiviteter og skolens idræts-og bevægelsesfag. Vi skal væk fra den firkantede opdeling
mellem skole- og fritid,” siger Pia Skovshoved
Plan for dagen:
Indvielsen rummer både noget aktivt, noget højtideligt, noget musikalsk, noget fynsk og noget helt lokalt.

Snoren bliver klippet af Borgmester Lars Erik Hornemann. Projektets arkitekter vil vise rundt og fortælle om
tankerne bag projektet og programchef i Realdania Per Schulze vil holde et kort oplæg på vegne af Skole+.
Lokalområdets frivillige foreningsfolk vil sørge for et let men godt traktement, og taler og sange vil skabe
den helt rigtige indvielsesstemning.

Invitationen er gået ud til alle postkasser i lokalsamfundet, alle skolens forældre, elever på
Stokkebækskolens Hesselagerafdeling, sponsorer, berørte politikere og embedsmænd fra kommunen,
rådgivere, entreprenør og en lang række samarbejdspartnere og interessenter i projektet.
vi glæder os til at lukke dørene op og byde gæsterne indenfor til en festlig indvielse.
Kort om Skole+
Skole+ er en kampagne, der skal vise veje til, hvordan indendørsfaciliteterne på landets skoler kan
indrettes, så de i højere grad inviterer til idræt og bevægelse. Målet er at give børn og voksne lyst til at
være aktive - både i og efter skoletid. Skole+ gennemføres i et partnerskab mellem Realdania, DIF og Lokale
og Anlægsfonden. I alt støtter kampagnen udvikling og gennemførelse af projekter på seks skoler: Arresø
Skole i Halsnæs Kommune, Haarby Skole i Assens Kommune, Mosedeskole i Greve Kommune,
Stokkebækskolen i Svendborg Kommune, Søndervangskolen i Aarhus Kommune og Virring Skole i
Skanderborg Kommune. Parterne har afsat i alt 26 mio. kr. til kampagnen. Realdania har bevilget 14 mio.
kr., Lokale og Anlægsfonden 10 mio. kr., mens DIF bidrager med 2 mio. kr. Støtten til de seks projekter skal
modsvares af en egenfinansiering på minimum 50 procent.
Læs mere på www.skole-plus.dk
Kontakt:
Pia Skovshoved, formand for Hesselager Sport og Kultur, 24 63 81 83
Rene Ellegaard Frederiksen, Afdelingsleder på Stokkebækskolen, 62 23 48 21

