
    

Produktionsskolernes Folkekøkken 2016 

Produktionsskolernes Folkekøkken 2016 skal producere og sælge mad til Folkemødets besøgende 

– både i tidsrummet omkring frokost og om aftenen. 

Derfor søger vi køkkenværksteder, der vil være med til at gentage succesen og oplevelsen fra 

2015. Her var 11 køkkenværksteder med til i fællesskab, at drive Folkekøkkenet. Det var fagligt 

fællesskab, fagligt samarbejde og faglige oplevelser i praksis. 

Hvordan kan dit værksted og dine elever være en del af Folkekøkkenet 2016?? 

Der er 7 vagttidsrum under de 4 dages Folkemøde, der er 2-3 køkkenværksteder på vagt samtidig. 

Hver deltagende køkkenværksted har som udgangspunkt 1 vagt (6-8 timer) og 2-3 timers forbere-

delse/klargøring sammen med de 1-2 andre køkkenværksteder man skal arbejde sammen med.  

Frokostvagt: her skal der produceres og sælges minimum 300 portioner varm frokost. Der er åbent 

for salg i 4 timer, så det betyder at der skal 1 portion over disken i minuttet (og det lykkedes næ-

sten i 2015). 

Aftenvagt: ca. 150-200 portioner skal produceres og sælges på cirka 2 timer.  

Hvor meget tid skal du bruge på fælles forberedelse til Folkekøkkenet: 

Det er vigtigt, at alle deltagende køkkener føler sig informerede og velforberedte ift. opgaverne 

under Folkemødet, derfor afholder PSF og tovholderne 1-2 Folkekøkkenmøder for de deltagende 

køkkenlærere. Det første møde vil ligge i efteråret 15, det andet i april 16. 

Folkekøkkenets tovholdere vil i praksis være dem der sørger for at de mange erfaringer og tilba-

gemeldinger fra i år bl.a. ift. retter/opskrifter, teltindretning, indkøb etc. vil blive brugt og videre-

udviklet ift. til 2016. 

Vi håber, at mange køkkenværksteder har tid og lyst til at være en del af Folkekøkkenet på Born-

holm, og derfor er alle meget velkomne til at kontakte tovholder Sanne på 5127 2454 (Glostrup 

Albertslund Produktionshøjskole) med spørgsmål, kommentarer etc.  

 

Mange hilsener og vel mødt! 
Sanne Jessen, GAP 
Marianne Søgaard Sørensen, PSF 
 

Folkemødet 2016: 16.-19. juni    


