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”Campus Corleone-Dannmark” – produktionsskole på Sicilien 

v/ Verner Ljung  

Med støtte fra EU gennemførtes i sidste halvdel af 

marts i år et udvekslingsprojekt i Corleone på Sicilien 

i et samarbejde mellem 5 produktionsskoler og Cor-

leone Kommune midt inde på Middelhavsøen.  

31 produktionsskoleelever og 9 lærere fra henholds-

vis Kalundborgegnens Produktionsskole, Korsør Pro-

duktionshøjskole, Multicenter Syd, Odder Produkti-

onsskole og Randers Produktionshøjskole blev indlo-

geret i et hus, der er beslaglagt fra mafiaen og nu bliver brugt som vandrerhjem. I 10 dage indgik 

de i et samarbejde med en gruppe sicilianske unge om at arbejde, lære og mødes sammen – skabe 

en ad hoc produktionsskole - under overskriften Campus Corleone-Danmark. 

Hovedaktiviteten var opførelse af en splinterny legeplads – en gave til kommunen - på den lokale 

Piazza Danimarca, som hedder sådan, fordi der gennem de sidste 15 år på forskellig vis er skabt 

nogle særlige relationer mellem Corleone og Danmark. 

 

     

Samarbejdet blev organiseret i 4 værksteder: værkstedet, der etablerede legepladsen, køkken-

værkstedet på vandrerhjemmet, der lavede mad til hele gruppen, musikværkstedet, der sørgede 

for underholdningen, og endelig det værksted, der sørgede for dokumentation af hele projektet, 

herunder daglig opdatering på Facebook, hvor man stadig kan finde fotos, videoer og kommenta-

rer til projektet: https://www.facebook.com/produktionsskolecorleone 

https://www.facebook.com/produktionsskolecorleone
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Det blev nogle fantastiske dage i et 

lydefrit samarbejde mellem både unge 

og lærere fra 5 forskellige skoler og 

med de unge sicilianere og med stor 

imødekommenhed fra de lokale sam-

arbejdspartnere.   

 

Der blev bl.a. også tid til besøg på det lokale Antimafia-Center, modtagelse på en Hotel- og Restau-

rationsskole i Palermo samt ekskursion til Agrigento på Siciliens sydkyst. 

Hen mod slutningen af projektet blev legepladsen indviet med alt hvad der hører sig til, med del-

tagelse af børnehavebørn og skoleelever og lokalbefolkningen i øvrigt, med taler af diverse hono-

ratiores og med musik leveret af de unge. 

 

      


