
Til Børn- og Ungeudvalget     Svendborg Kommune.                                                                              23.juni 2020 

Sejl- og Friluftscentret 
Ansøgning om budgetforhøjelse. 

 
Sejl- og Friluftscentret, der er en del af Svendborgs Skolevæsen, vil hermed gerne ansøge om at få forhøjet 
budgettet.  
 
Vores overordnede mål er at lære vores skolebørn at færdes sikkert og trygt på vandet og give dem noget 
mere motion på en tryg måde, således at de på sigt kan få grundlagt nogle livslange interesser, der kan 
gavne den enkeltes sundhed.   
 
Nutidens børn og unge har generelt alt for mange stillesiddende aktiviteter, som på sigt grundlægger 
livsstilssygdomme, der bliver meget dyre for samfundet og ikke mindst for den enkelte på det personlige 
plan. Med Sejl- og Friluftscenterets aktiviteter har vi et tilbud, der i den grad giver fysisk træning og 
udvikling. 
 
Vi har gennem tiderne søgt og fået mange fondsmidler siden vores start i 1988. Først fik vi 300.000 kr. af 
Folkeskolens Udviklingsråd. Siden har vi modtaget 594.800 kr. fra diverse fonde - mest fra A.P. Møller.  
Alt vores materiel er således betalt af disse fonde. Men fonde giver som bekendt ikke til drift, kun til 
nytænkning og dertil hørende materiel. Fonde bliver fra 2021 i øvrigt belagt med en fondsmoms på 17%.  
 
Vi har i dag 40 kajakker, 3 robåde, 5 kanoer, 8 SUP´s (Stand up Padle Boards) og 4 Airships (SUP´s der kan 
være 4 elever på ad gangen), 2 motoriserede følgebåde og en skurvogn udover diverse padler, årer og 
pagajer, der er meget sårbare. 
 
I tiden omkring år 2000 havde vi ca. 1200 elevbesøg årligt med et budget på 288.000 kr. Dette blev dog 
halveret ved den store sparerunde i 2003. Elevtallet har siden været jævnt stigende. Men specielt fra 2007, 
hvor vi lagde undervisningen en del om til kajakker og andre vandaktiviteter, har stigningen i antallet af 
elevbesøg været særdeles stor. 
 
 I 2018 og 2019 havde vi således godt 4000 elevbesøg årligt. Dette tal forventes at stige til 4.500 i det 
kommende skoleår, da tilbuddene på centret passer særdeles godt ind i den tankegang, der er på 
folkeskoleområdet om Mangfoldige læringsmiljøer. 
 
De sidste par år har vi lavet en målrettet indsats på specialskoleområdet. Disse elever får virkelig meget ud 
af at prøve kræfter og tilegne sig færdigheder på vandaktivitetsområdet. De oplever her de sejre og den 
anerkendelse, de normalt har svært ved at få i en almindelig skole. Vi har oprettet et område, hvor netop 
disse klasser kan få lov at udfolde sig. Samtlige specialskoler og klasser er da også storforbrugere af centret. 
 
I 2020 er budgettet på 210.737 kr., der skal dække vedligeholdelse, drift, løn og evt. nye tiltag. Dette tal er 
udover pristalsreguleringen ikke forhøjet siden sparerunden i 2003.  
 
En stor del af vores materiel er ved at være meget slidt. Og da vi jo også er underlagt tilsyn fra 
Søfartsstyrelsen, har vi nogle sikkerhedsmæssige standarder at leve op til. Derfor er vi nødsaget til løbende 
at udskifte materiellet. I 2020 tages 5 kajakker ud, da de fremover ikke klarer sikkerhedsgodkendelsen. 
 
Vi vil derfor gerne søge om at få forhøjet vores budget, så det har samme niveau, som i år 2000. 
Udover slitage med denne tredobling af elevtallet er der et stærkt øget timeforbrug i administration og 
koordination med tilrettelæggelse af undervisning, afvikling af kurser og sikkerhedsgodkendelse af ca. 60 
lærere hvert andet år mv.   
 



Sluttelig kan nævnes at samtlige skoler fast bruger stedet, som ejes Det Danske Spejderkorps og er 
beliggende helt ned til vandet i bunden af Thurøbund – Grastenvej 204c. Her kommer alle elever, der er 
skolesøgende i Svendborg Kommune inkl. Haars Skole og Ida Holst Skole. 
Vi har elever fra 0. -10. klasse, og de ledes af specialuddannede lærere. Der er selvfølgelig meget forskel på, 
hvad de enkelte klasser kan og må.  
 
Venlig hilsen 
Kim Bünger    Annemette Laursen 
Leder Sejl- og Friluftscentret    Skoleleder, Thurø skole 
Mail: bunger@mail.dk mob. 24886305                   Mail: Annemette.l@svendborg.dk , 29103841 
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TRYK PÅ LINKET ELLER SCAN QR KODEN FOR FILMKLP  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s8_Gu2ys3kU&feature=youtu.be
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