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Partnerskaber og innovation 
/MSS 

Siden 2014 har 4 produktionsskoler sammen med SPUK Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter 

arbejdet i et fælles projekt, hvor skolerne danner partnerskaber med erhvervsliv, institutioner og civilsam-

fund – partnerskaber, der kan skabe trædesten for de unge, der har brug for hjælp på vej fra produktions-

skolens værksteder og ud på omverdenens uddannelser og arbejdspladser. Vi har tidligere fortalt her i ny-

hedsbrevet om den overordnede ide og om Den Byggefaglige Virksomhedsskole på Århus Produktionsskole 

og Idrætsværkstedet på Den Økologiske Produktionsskole i København. I dette nummer besøger vi Innovati-

onsværkstedet på Randers Produktionshøjskole, hvor værkstedslærer Joakim Bay Møller fortæller om inno-

vationspartnerskaberne. 

På Randers Produktionshøjskole er 3 værksteder involveret i partnerskabsprojektet, nemlig Transportværk-

stedet, der har et samarbejde med en erhvervsvirksomhed; Duba B8, Adventureværkstedet, der indgår i et 

partnerskab om Nordre Fælled i Randers sammen med Naturstyrelsen, der ejer fælleden, Randers Kommu-

ne, der er interesseret i udvikling af området og Nordby Sekretariatet, der er områdets lokale netværk.  

Endelig indgår Innovationsværkstedet, som det her skal handle om, i et partnerskab om innovation. I første 

omgang har det været med Designvirksomheden Runken, men pt udvides samarbejdet med en privat virk-

somhed: Vink Plast. På tværs af de tre produktionsskoleværksteder er man enige om at projektet er med til 

at udvikle fællesskab, ejerskab, og ansvar. 

Innovationsværkstedet 
Innovationsværkstedet udspringer af partnerskabspro-

jektet og har udviklet sig igennem perioden. I første 

omgang som et værksted; TræD, der arbejdede med 

produkter fra det første design til det færdige produkt. 

Senere blev træværkstedet skilt fra, og værkstedet 

fokuserede mere på innovationsdelen og at udvikle 

nye produkter via 3D computer programmer og 3D 

printere.  

Den nye samarbejdspartner, Vink Plast, er en for-

holdsvis lille virksomhed uden de store ressourcer til udviklingsaktiviteter, og de ser det som en stor fordel, 

at produktionsskolen er med til at åbne de unges øjne for området. For værkstedet har det den store for-

del, at de unge tager arbejdet seriøst, når de arbejder sammen med private virksomheder. 

Det er jo helt klassisk for produktionsskolevirksomhed, at der skal være en indbygget nødvendighed, f.eks. i 

form af eksterne kunder, i arbejdet, så hvordan adskiller projektarbejdet sig fra andre eksterne opgaver? 

Joakim: ”partnerskabsprojektet giver mere plads til innovationsdelen. Her handler det ikke om at levere et 
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produkt til et bestemt tidspunkt. Her er der rum til at eksperimentere og gå i forskellige retninger, og også 

at opgive nogle af dem igen.” 

Rammen for arbejdet 

Selvom der er stor mulighed for selv at komme med ideer, så er der også en ramme for arbejdet på værk-

stedet. Når en ny elev kommer ind på værkstedet skal han eller hun først og fremmest arbejde sig igennem 

en række opgaver i 3D programmet, Rino. Fordi det meste af arbejdet på værkstedet foregår i programmet, 

er det vigtigt, at man kan bruge det på et kvalificeret plan. Når man er færdig med de bundne opgaver, går 

man videre til en valgfri opgave, hvor man skal udvikle et produkt helt efter eget ønske. Det kan være en 

gruppe drenge, der lige nu er i gang med at udvikle en drone.  

       

Eller det kan være Nicoline Gammeltoft Jacobsen, der er vild med at bage og er i gang med at lave sine helt 

egne kageforme, inspireret af tegneseriefigurer som miss Piggy fra Muppet Show Først derefter begynder 

eleverne at indgå i produktudviklinger sammen med nogle af de andre partnere. Vink Plast er f.eks. interes-

seret i at begynde at producere elementer til droner. Så de frivillige opgaver kan sagtens spille sammen 

med firmaernes produktudviklinger.        

At kunne begejstret 
Med drejningen henimod 3D print, var det helt klart, at man ramte ned i et område, som eleverne var vilde 

med. Måske fordi det er noget af det nyeste teknologi, måske fordi der er et betydeligt element af leg i det, 

og man skal ’opfinde facit’ selv.  

Men Joakim tillægger også lærernes egen begejstring for området en betydning. Den kan eleverne mærke. 

Og det er noget af det han gerne vil give videre til dem. At kunne begejstres for noget, interessere sig for 

det. At gøre noget, fordi man ikke kan lade være. Når eleverne kommer om morgenen og siger: ”Jokke, jeg 

har tænkt hele natten på at…” så ved han, at han har fanget dem.      

   


