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Produktionsskolerne på Folkemødet 
 

For fjerde gang deltog produktions-

skolerne i år på Folkemødet. Efter i 3 

år at have vist en meget bred vifte af 

produktionsskoleværksteder, valgte 

vi i år at lade køkkenværkstedernes 

produktion være i fokus i ”Produkti-

onsskolernes Folkekøkken”. 

Med et stigende antal besøgende på 

Folkemødet har der også været et stigende behov for mad og drikke. Det stemte godt overens med vores 

ønske om at gå et skridt videre for at forklare produktionsskolernes særlige pædagogik på Folkemødet. I år 

viste vi ikke bare, hvad produktionsskolerne producerer, vi producerede simpelthen morgenmad og frokost 

til folket, der oven i købet stod i kø for at købe det! 

Det betød at vores telt på Kæmpestranden både var et folkekøkken-spisetelt og et eventtelt, hvor hele 5 

musikværksteder fik lejlighed til at vise, hvad de kunne, og hvor vi afholdte forskellige events hen over da-

gene. 
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Produktionsskolernes events 

 

 

Partnerskabsprojektet med deltagelse af unge fra Århus Produktionsskole, Randers Produktionshøjskole og 

Den Økologiske Produktionsskole i København blev præsenteret torsdag eftermiddag, hvor 3 personer 

med forstand på unge og uddannelse, nemlig Morten Smistrup, konsulent i LO, Jan Bauditz, konsulent i KL 

og Axel Hoppe, sekretariatsleder i PSF interviewede de unge og deres lærere. Nogle af deres konklusioner 

var at uddannelse skal have et mål, der giver mening for de unge, og at det måske handler mindre om snak 

og mere om at gøre noget. Det skal vi huske at tage alvorligt, når der skal skabes overgange til erhvervsli-

vet.  

Den efterhånden traditionelle fre-

dagsdebat med arbejdsmarkedets 

parter: DI og LO og uddannelsespoliti-

ske ordførere blev også afholdt – va-

nen tro med et efterfølgende folkeligt 

måltid. Den politiske deltagelse var 

dog i forbindelse med valget begræn-

set til Venstres Peter Juel Jensen.  

I år var temaet: ”Hvad gør vi med de unge, der møder 2 tals-muren?” Selvom der måske ikke herskede fuld-

stændig enighed om, hvordan problemerne løses, så er der ingen tvivl om, at alle parter ser det som et 

fælles anliggende, at tage hånd om de unge, og at produktionsskolerne heri er en væsentlig medspiller. 

I det gode vejr var debattanterne rykket udenfor teltet, og debatten fik derfor kommentarer ikke blot fra 

produktionsskolefolk, men også fra andre skolefolk – fra folkeskole over erhvervsskole til en anden uddan-

nelsesinstitution, der har erfaring med læring i praksis, nemlig skoleskibet Georg Stage.      
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Lørdag aften var det muligt for skolerne at invitere deres lokale samarbejdspartnere til festmiddag i teltet. 

Et par musikværksteder sørgede for underholdningen og Mark Jensen fra UU og Jacob Fuglsang fra Politi-

ken var indbudte til at holder festtalerne.  

    

 

 

Tak til skolerne for indsatsen! 

At deltage på Folkemødet med en professionel produktion har kun været muligt, fordi så mange skoler har 

bidraget på forskellig vis. Det er en indsats, der kommer alle skoler til gode, og vi er glade for at så mange 

skoler har set det som et fælles projekt og har bidraget med stort og småt. Tak til alle for det store arbejde! 

 

   

 


