
Produktionsskolerne 
på Folkemødet 2015

Mød os i Folkekøkkenet på Kæmpestranden

Her finder du 
Produktionsskolerne

Folkekøkkenets åbningstider:

Torsdag  kl. 11:00 til 17:00 
Fredag    kl. 09:00 til 15:00 
Lørdag    kl. 09:00 til 15:00
Søndag   kl. 10:00 til 13:00 

Produktionsskoleforeningen  
Dæmningen 33, 2. tv. • 7100 Vejle • www.psf.nu • psf@psf.nu



Produktionsskolerne inviterer 
indenfor i Folkekøkkenet 2015

Igen i år er produktionsskolerne på Folkemødet. Det er vi, fordi vi øn-
sker at deltage i den levende debat om vores samfund og dets 
institutioner. Ikke mindst vil vi gerne bidrage til debatten om ung-
domsuddannelserne og deres betydning for samfundet. I Samtalekøk-
kenet tager vi bl.a. debatten om, hvad vi stiller op med de unge, der 
møder 2-tals muren på deres vej ind i ungdomsuddannelserne.

Produktionsskolerne tilbyder en anden vej til uddannelse. En indivi-
duel vej, der går gennem et forpligtende arbejdsfællesskab omkring 
autentiske arbejdsopgaver og produktioner i professionelle værksteder. 

I Produktionsskolernes Folkekøkken er det de unge og deres lærere, 
der fremstiller og sælger folkelige måltider. Det er de unge og deres 
lærere, der står for den musikalske underholdning, det kreative 
design og den professionelle service. Kom og spis i Folkekøkkenet og 
se, hvordan man lærer i praksis. Kom og deltag i debatten.

Vel mødt!

Lennart Damsbo-Andersen
Formand for Produktionsskoleforeningen

Produktionsskolernes 
Program:

Torsdag kl. 16.00 – 17-00:  
Partnerskaber hjælper unge til uddannelse. Debat med deltagelse af 
Annette Vilhelmsen (SF) og Orla Hav (S)  

Torsdag kl. 19.00 – 22.00:  
Koncert: Produktionsskolerne live  
– Musikværkstederne fra Odense og Korsør giver den gas.

Fredag kl. 15.00 – 15.30:  
”Futura Maritima: For flere unge i maritime jobs i fremtiden”.  
Her bydes på sømandssange og der fortælles om projektet. 
 
Fredag kl. 16.00 – 17.00:  
Hvad gør vi med de unge, der møder 2-tals muren?  
Debat med deltagelse af Lone Folmer Berthelsen (DI),  
Ejner K. Holst (LO), Rosa Lund (EL), Peter Juel Jensen (V), 
og Gert Møller (PSF).

Fredag kl. 20.00 – 22.00:  
Koncert: Produktionsskolerne live  
– Musikværkstedet fra Skanderborg-Hørning giver den gas. 

Lørdag kl. 15.00-15.30:  
”Futura Maritima: For flere unge i maritime jobs i fremtiden”. 
Her bydes på sømandssange og der fortælles om projektet. 
  
Lørdag kl. 18.00:  
Folkekøkkenets festmiddag:  
Vi fejrer en lokalforankret praktisk skoleform. 
(forudgående pladsbestilling nødvendig)


