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Kære elever, lærlinge, KUUere og lærere på Bornpro Bornholms Produktionsskole,
Datariet, Elsesminde Odense Produktionshøjskole, Glostrup Albertslund
Produktionshøjskole, Korsør ProduktionsHøjskole, Klemmenstrupgaard, Medieskolen
i Lyngby, Middelfart Produktionsskole, Produktionshøjskolen i Brøndby,
Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter PFFU, Produktionsskolen i
Greve og Høje Taastrup, Randers Produktionshøjskole, Roskilde Produktionsskole
Base 4000, Silkeborg Produktionshøjskole, Skanderborg Hørning
Produktionshøjskole og Aalborg Produktionsskole
Tak for endnu et fantastisk Folkemøde på Bornholm!!
For tredje gang i træk har vi drevet Produktionsskolernes Folkekøkken på
Kæmpestranden. Efterhånden kommer mange mennesker igen, fordi de husker vores
gode mad, og i år solgte vi næste 1500 kuverter og lavede 3 retters festmenu til
næsten 80 mennesker.
Det kan vi kun gøre, fordi I lægger et kæmpearbejde, både de 4 dage på Bornholm og
før, hvor det hele forberedes. I knokler i køkkenet og i baren, I sørger for at der er rent
og ryddeligt i og omkring teltene, nogle af jer kommer lang tid før og bygger køkkenog spiseteltet op – og bliver bagefter og rydder det hele væk igen og opmagasinerer
det til næste år. I sørger for at der er lyd og lys og musik og morgensang. For et
superflot design og for at dokumentere det hele. I år har nogle af jer også stillet op til
samtaler med vores ambassadører, og fortalt, hvordan det er at gå på
produktionsskole, og hvad I får ud af det. Sejt!
I år var temaet ’Produktionsskolerne er leverandører af kloge hænder’. Det gik igen i
vores design og i jeres samtaler med ambassadørerne og i flere af de andre events.
Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen kom på besøg og kom helt tæt på de
kloge hænder i vores køkkentelt, hvor I fortalte hende om arbejdet!
Kort sagt: Danmark har brug for kloge hænder – og på alle produktionsskolernes
vegne viste I, at dem er I og produktionsskolerne i stand til at levere. Stor TAK for
det!
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