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Folkemødet 2016 
/MSS 

Produktionsskolerne deltog for 5. år i træk på 

Folkemødet. I lighed med sidste år var rammen 

for vores indsats et folkekøkken, der serverede 

lækker mad, fed musik og skarpe synspunkter på 

uddannelsespolitikken. 

Deltagelse i folkemødet kræver en masse arbejde 

– både i kulissen og på scenen! I år deltog 13 sko-

ler. Der var værksteder, der først på ugen opbyg-

gede et funktionsdygtigt køkkentelt og spisetelt 

samt – som noget nyt i år – en scene/terrasse til 

udendørs events og servering, og – ikke mindst – 

sørgede for at det hele fungerede hele vejen 

igennem. Værksteder der stod i køkkenet, værk-

steder, der sørgede for baren med salg af madbil-

letter og drikkevarer, værksteder, der leverede 

musik og lyd, værksteder, der stor for udsmyk-

ning af spisetelt og terrasse, og alle de små deltal-

jer. Og ikke mindst, var der de seje, der stod for 

nedpakningen søndag eftermiddag. 

En stor tak til jer alle!  

 Søndag aften – Sanne, Eda, Jonas og Karl i et helt 
tomt køkkentelt. Om et par dage, skal der kunne 
laves mad her!  

 
Mandag morgen: Ferhat og Michael fra Brøndby 
er kommet. Nu skal der arbejdes! Bl.a. med el- og 
vandforsyning. 

 
Tirsdag: Redesign fra Klemmenstrupgård indret-
ter spisetelt og sætter årets kunstværk – et bag-
tæppe til scenen op. 

 
Onsdag: Brian og eleverne fra træværkstedet på 
Bonholms Produktionsskole bygger terrasse. De 
hjælper også til i køkkentelt og spisetelt. 
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Torsdag middag og de følgende dage strømmer 
gæsterne til vores Folkekøkken. Der serveres 
1700 kuverter, udskænkes ligeså mange fadøl, og 
sælges masser af kaffe og most. Godt gået! 
 

 
Som noget nyt, kan man i år bestille bord! 
 

 

Der knokles i køkkenteltet! 

 
Torsdag aften spiller musikværkstedet fra Søn-
dersø. Fredag og lørdag er det Skanderborg-
Hørnings og Korsørs tur. 
 

 
Torsdag og fredag kom regnen! 
 

 
Men den holdt heldigvis op igen lørdag. Masser af 
gæster på vores terrasse. 
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Fredag formiddag udnævner vi de første produk-
tionsskoleambassadører: Stine Bosse og Lone 
Folmer Berthelsen. Lørdag følger 3 mere: Ejner K. 
Holst, Leif Laustsen og Mattias Tesfaye. Det er 
Malthe fra Søndersø, der overrækker gaverne. 
 

 
Fredag eftermiddag: Debat om uddannelsespoli-
tiske dilemmaer. Medvirkende: Michael Bjergsø, 
PSF, Gert Møller, Korsør, Jens Henrik Thulesen-
Dahl fra DF, Malthe Larsen fra Socialdemokrater-
ne, Annie Matthiesen fra Venstre og Axel Hoppe, 
PSF. 
 

 
Fredag aften: Klemmenstrupgård i baren, klar til 
Caribbean BBQ, der blev serveret af køkkenerne 
fra Klemmenstrupgård og Søndersø.  

 
Fredag aften: Silende regn og 70 gæster i teltet. 
 

 
Lørdag eftermiddag: REU møde med under-
visningsministeren! 
 

 
Søndag formiddag: Kaffe og hyggelig snak, Alex 
Ahrentsen fra DF, Flemming Gjedde fra DFS 
 

 
En stor tak til Glostrup Albertslund, Brøndby og 
ikke mindst Bornholm for oprydningen! 


