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Produktionsskoleforeningens Alternative Universitet 
Med kursuskataloget 2015 sætter PSF bl.a. fokus på kurser, der tager udgangspunkt i en specifik værksteds-

faglighed. Vi kalder kurserne ’Det Alternative Universitet’ fordi de er et alternativ til den universitæ-

re/teoretiske måde at lære på. Selvom vi i produktionsskolen taler om læring i praksis og læring i værkste-

det, så er der en tendens til, at vi selv går i ’klasseværelset’, når vi skal blive klogere på vores praksis. Det 

alternative Universitet er et forsøg på at tilbyde kurser og kompetenceudvikling udenfor klasseværelset – 

ude i værkstedet! Her kommer en kort rapport fra to af disse kurser. 

 

Den kreative produktion – på Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup 

   

Lærere: Karen Brink og Anja Moos Wagner 

Antal kursuster: 19.  

Indgangsspørgsmålet til dette kursus var: ”Hvordan får man skabt en solid produktion i det kreative værk-

sted? Og hvordan tilrettelægger man arbejdet, så deltagerne er med og lærer noget, samtidig med at man 

når det, man skal?   

Karen og Anja havde lavet et stramt program, hvor der om formiddagen var fokus på produktion og doku-

mentation og på, hvordan værkstedet bruger portefolie som led i den enkelte produktionsskoledeltagers 

dokumentation af egen læring. Om eftermiddagen var emnet ’Webshop’ og værkstedets erfaringer med 

dette. Derudover var der tid til at netværke kursisterne imellem og til at udveksle ideer mht. materialer og 

hvor disse kan findes billigt.  

Det er Karens klare fornemmelse, at især brugen af portefolie samt produktion og produktionsplaner var 

interessant for kursisterne, mens webshoppen blev et mindre punkt end hun på forhånd havde troet. Selv-

om det var et stort arbejde at forberede og gennemføre et kursus for kolleger fra andre produktionsskoler, 

så var det også givende og bragte ny energi ind i branchesamarbejdet, og Karen og Anja fik mange gode 

tilbagemeldinger fra kursisterne. 
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Hvad siger kursisten - Kit Albinussen, Korsør ProduktionsHøjskole 

Kit fandt kurset både godt og spændende. Især gav det hende inspiration til at arbejde med portefoliemap-

per som supplement til sit eget værksteds kompetencetavle. Som forholdsvis ny lærer, havde hun meget 

glæde af at snakke med kolleger fra andre skoler og se, hvordan andre bygger deres værksted op. Det styr-

ker fagområdet at udveksle med andre og lære af hinanden. Kit vil gerne på kursus igen, og vil gerne arbej-

de mere med planlægning af produktionen. Når man har en butik, så handler det meget om, hvor, hvornår 

og hvor meget man skal producere/kan sælge – altså om produktionsplanlægning.  

 

I Grisens Tegn – på Hobro Produktionshøjskole 

    

Lærere: Rasmus Bjørn, Kenneth Kragelund / Mads Nielsen, Steven Rasmus Nielsen 

Antal kursister: 10 produktionsskolelærere og PBE lærlinge 

For mange kan det virke grænseoverskridende at skære i en gris, og hovedformålet med kurset var at afmy-

stificere det med selv at skære en gris ud og lave f.eks. pålæg. Kursets målgruppe var køkkenlærere og lær-

linge fra produktionsskolekøkkenerne. 

Dagen startede med fælles morgenmad og introduktion, herunder udlevering af et ’parterings-kit’ – fors-

tykke, kniv, spækbræt og et lamineret ark med oversigtstegning af grisens partering. Derefter demonstre-

rede værkstedets egne lærlinge, Mads og Steven, hvordan man parterer grisen, før kursisterne selv fik lov 

at gå i gang. Undervejs kunne kursisterne få assistance og gode råd om, hvordan man f.eks. binder kødet op 

til en rullesteg.  

For Kenneth og Rasmus var det en pointe både at have lærlinge med på kurset, men også at adskille lærere 

og lærlinge, og lade lærlingene stå på egne ben. Efter demonstrationen gik lærlingene derfor med værk-

stedsets egen lærling Steven ind ved siden af for at arbejde. I det hele taget har man i køkkenet i Hobro 

fokus på lærlingene, og kunne også forestille sig at lave et kursus udelukkende for lærlinge. Det kunne være 

med til at understøtte lærlingenetværk på tværs af produktionsskolerne.  

Det vigtigste for Kenneth og Rasmus var dog, at den slags værkstedskurser er med til at puste nyt liv i bran-

chesamarbejdet. Mange værkstedslærere har erfaring med, at man snakker langt bedre med eleverne hen 

over høvlebænken eller kødgryden end over et skrivebord. Det samme gælder for de kollegiale relationer: 

man snakker på en anden måde, når man arbejder! 
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Hvad siger kursisten: Stephan Øhlers Brooker, Hvidovre Produktionsskole 

Stephan siger, at dagen var det hele værd – også at køre fra Hvidovre til Hobro og tilbage igen for en enkelt 

dags skyld.  Han er begyndt at bestille halve grise hjem til sit eget køkken. Han har nemlig fået øjnene op for 

både de økonomiske fordele og mulighederne for gode læreprocesser. Når man som Stephan er ene lærer 

på værkstedet, så er det vigtigt at komme ud og møde andre og få ny inspiration. Han syntes, dagen var fint 

struktureret, også at man blev delt op, lærere for sig og lærlinge for sig. Det allervigtigste var nok at møde 

Rasmus og Kenneth. Stephan vil gerne lave flere ting md dem, og har bl.a. snakket om at tage på ekskursion 

til Hobro med sine elever.  

 

 

 


