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Partnerskabsprojektet Esbjerg: At lade de unge træde ud i kulturlivet 
/MSS 

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

suscenter arbejdet i et fælles projekt, hvor skolerne danner partnerskaber med erhvervsliv, institu-

tioner og civilsamfund – partnerskaber, der kan skabe trædesten for de unge, der har brug for 

hjælp på vej fra produktionsskolens værksteder og ud på omverdenens uddannelser og arbejds-

pladser. Vi har tidligere fortalt her i nyhedsbrevet om den overordnede ide og om Den Byggefaglige 

Virksomhedsskole på Århus Produktionsskole, om Idrætsværkstedet på Den Økologiske Produkti-

onsskole i København og om Innovationsværkstedet i Randers. I dette nummer hører vi om, hvor-

dan man i Esbjerg har valgt, at lade de unge træde ud i det lokale kulturliv, der for mange af dem 

er en helt ny arena. Projektleder Torben Damgaard fortæller om projektets udformning i Esbjerg. 

 

Da vi først blev en del af projektet havde vi forskellige vilde ideer indenfor forskellige områder: 

Noget med Handel og butik, noget med at udvide vores pædagogiske linje med et tilbud til ældre, 

og endelig noget med at lave et partnerskab med en boligforening, hvor vores unge kunne assiste-

re deres viceværter. I første omgang blev ingen af delene til noget fordi skolen havde en periode 

med et dyk i elevtallet. Men ideerne er ikke blevet glemt og er siden blevet brugt på andre måder, 

bl.a. i den nye kombinerede ungdomsuddannelse 

I stedet har partnerskabsprojektet omhandlet vores sundhedspædagogiske linie og deres samar-

bejde med et kulturhus for ældre, cafe Ydun, der ligger på Esbjerg Hovedbibliotek og vores multi-

medielinie. Der er imidlertid sket så store forandringer omkring Cafe Ydun, at dette partnerskabs-

projekt lige nu er ved at blive lagt ind i en ny ramme. 

At lade de unge træde ud i det lokale kulturliv 

Det der så i sidste ende blev vores partnerskabsprojekt, handler på forskellig måde om at lade de 

unge træde ud i kulturlivet. Egentlig startede det med at vi gerne ville lave noget med musik og 

lydstudie. Det udviklede sig senere til også at omfatte noget med at lave (musik)videoer. Her ville 

vi gerne samarbejde med en lokal musiker, Sebastian Wulff, der har sit eget lydstudie. Vi forestil-

lede os, at vores unge kunne være assistenter i hans lydstudie, når han havde kunder i butikken. 
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Det ville være godt for dem at arbejde sammen med professionelle musikere, og se, hvordan den 

verden ser ud indefra. Det er stadig en rigtig god ide, men det skal suppleres med andre ting, for 

så mange kunder, har han heller ikke i lydstudiet. Derfor har vi inddraget noget med videoer og på 

det sidste også noget med foto.  

For at få nok volumen har vi efterhånden udvidet partnerskabsprojektet med andre samarbejds-

partnere også. Bl.a. det lokale kulturhus og spillested ”Tobakken” her i Esbjerg, hvor der også er en 

afdeling for unge. Vi arbejder også sammen med et andet kulturhus, der hovedsageligt er for pen-

sionister. Her har vores unge lært de ældre, hvordan de kan bruge deres mobiltelefoner som mu-

sikafspillere. Det har de ældre været ret vilde med. Men det har måske været endnu mere betyd-

ningsfuldt for dem, at de har lært en flok unge at kende, der i deres øjne ser mærkelige og måske 

farlige ud, men som viser sig at være rigtig søde.  

Et projekt med forhindringer 

På en måde kan man sige, at vi i Esbjerg har haft et ’projekt med forhindringer’, og vi har afprøvet 

mange forskellige ting undervejs. Så tro ikke, at det med at køre et projekt blot handler om, at 

skrive en ansøgning og skovle nogen penge ind. Der skal arbejdes hårdt, og virkeligheden byder 

altid på uforudsete hændelser. I vores tilfælde først og fremmest det, at vi havde en nedgang i 

elevtallet, der faldt sammen med projektets start.  

Men forhindringerne har på den anden side gjort, at vi har afprøvet nogle forskellige muligheder, 

som vi ellers ikke ville have grebet. Det betyder, at vi har fået gode kontakter, som vi ikke slipper 

igen, når projektet er slut. Det er måske det virkelig gode for skolen, at projektet har åbnet vores 

øjne for nye muligheder i lokalsamfundet. 

Aha oplevelser 

Og for de unge gælder det, at de har fået en række aha oplevelser. Dels den meget klassiske pro-

duktionsskoleerfaring: Jeg kan faktisk noget – der er noget, jeg er god til! Dels har de unge taget 

en række skridt ud i det lokale kulturliv – et område, hvor de måske ikke før har set sig selv som 

aktiv deltager, men som jo er rigtig godt at kende, hvis man vil være en aktiv samfundsborger. 

Partnerskabsprojektet 

Partnerskabsprojektet løber hele 2016 og afsluttes med en konference d 15. december 2016. Pro-

jektet vil også være til stede på Folkemødet 2016, hvor man kan møde eleverne og høre nærmere 

om de forskellige delprojekter. I efteråret udgives en metodehåndbog, med både teoretiske ind-

spark og praktisk pædagogiske og organisatoriske overvejelser i forbindelse med at arbejde med 

partnerskaber og projektet vil tilbyde kurser produktionsskolelærere m.fl., hvor erfaringerne fra de 

fire skoler gives videre. 

 


