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Produktionsskolerne på  Folkemødet 2017 

Produktionsskolerne har deltaget på Folkemødet de sidste 5 år. Det skal vi selvfølgelig også i 2017! 

Skal din skole være med? 

For PSF og for vores skoleform har Folkemødet været en enestående mulighed for at få politikere, 

organisationsfolk og andre interessenter i tale i et uformelt forum, og her opbygge et netværk, 

som vi har kunnet trække på i det daglige politiske arbejde.  

 

 

 

 

 

 

Det er hovedbudskabet, og det skal vi fortælle politikerne, organisationerne og vores medborgere 

om. Derfor inviterer vi til debatter og diskussioner om uddannelsespolitikken. Men vi skal også – 

og fremfor alt – vise det i praksis sammen med dygtige elever og lærere fra landets produktions-

skoler! 

Derfor har vi brug for jeres hjælp! 

I 2017 skal vi ligesom de 2 sidste år lave folkekøkken og servere sunde og lækre retter til folkemø-

dets gæster. Det kræver folk i køkkenet og folk i baren, folk der kan holde orden og tage sig af det 

tekniske som el og vand. Men vi skal også spille musik, lave spændende events og dokumentere 

det hele. Se på næste side, hvad vi har brug for, og overvej, hvad I har lyst til at være med på.    

   

”Produktionsskolerne tilbyder en anden og praktisk vej til ud-

dannelse. Det er en individuel vej, der går gennem et forpligten-

de arbejdsfællesskab omkring autentiske arbejdsopgaver og 

produktioner i professionelle værksteder. Det er der brug for, 

hvis vi også skal have de unge med, der lærer bedst i praksis.” 
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Det har vi brug for i 2017: 
 

Før folkemødet 

 Tovholdere planlægger arbejdet: 

o Regnskabsansvarlig tovholder, leje af dankortterminal mm. 

o Ansvarlig for opbygning af køkken, leje af køletrailer, indsamling af køkkenudstyr 

udover det, vi allerede har til rådighed på Bornholm 

o Køkkentovholder ansvarlig for menu, varebestilling, mm. 

o Teknisk tovholder: Indsamling af el-materiel mm. 

o Forberedelse af event- og dokumentationsindsats planlægges i samarbejde med 

PSF 

o Teknikansvarlig, den ansvarlige for indretning af køkkentelt samt evt. den ansvarlige 

for spisetelt besøger Bornholm i maj i forbindelse med planlægningen 

 Trykning af plakater, menuer, visitkort, madbilletter, udendørs bannere, mm. 

Lige før Folkemødet (12.-14.6.) 

 Opbygning / indretning af køkkentelt, herunder el og vand  

 Opbygning / indretning af bar og spisetelt, herunder el og vand 

 Opbygning af udendørs scene / terrasse 

 Dokumentation og fodring af de sociale medier 

Under Folkemødet (15.-18.6.) 

 12-14 køkkenhold. Der er altid mindst 2 hold på vagt og alle tager som minimum 2 vagter, 

den sidste vagt (frokost søndag) hjælper med nedpakning af køkkenet. 

 Køkkentovholderen og hendes elever står for daglig varemodtagelse, opfølgning på forbrug 

og opståede behov. 

 3-4 hold i baren/spiseteltet, der er et hold på vagt i baren (salg af øl, vand, kaffe, te, kager, 

spisebilletter, holde området ryddet og pænt, evt. ’ommøbleringer’ mm) 

 1-2 servicehold, der er 1 hold på vagt, hjælp til oprydning, uforudsete situationer mm.   

 2-4 musikhold (koncerter torsdag, fredag, lørdag samt eventuelt spil til morgensang / fæl-

lessang) 

 1-2 dokumentationshold, der dokumenterer begivenhederne, sørger for at fodre de sociale 

medier mm.  

 Tovholder og værksteder, der vil stå for forskellige events. I 2017 vil vi gerne forny os med 

hensyn til events. Vi efterlyser derfor en eventtovholder og 2-4 værksteder, der vil byde ind 

med events, der understøtter det overordnede budskab: Produktionsskolerne er en anden 

og praktisk vej til uddannelse. Events udarbejdes i samarbejde med PSF 

Efter Folkemødet (18. 6. eftermiddag og aften, evt. 19. formiddag) 

 Oprydning, nedpakning, opmagasinering til næste år 
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For elever og lærere er det hvert år en stor oplevelse at være med. De er trætte, men også ’høje’, 

når de kommer hjem. Og for både lærere og elever er det sjovt at være sammen med andre sko-

ler. Ingen står alene med opgaverne, og der er efterhånden en solid erfaring at bygge videre på. Så 

skynd jer at tilmelde jer, den der kommer først til mølle osv. ...  

 

Hvis I vil vide mere 

Vil I gerne høre mere, inden I beslutter jer, så henvend jer gerne til nogle af dem, der har været 

med før: 

 Marianne Søgaard, PSF: 41246854 

 Sanne Jessen, Glostrup Albertslund (køkken): 51272454  

 Annette Cajus, Glostrup Albertslund (regnskab og bar): 28351724 

 Jeanette Hashøj, Klemmenstrupgård (spisetelt og bar): 42135309  

 Michael Krøll, Brøndby (el, vand, service): 30520843 

 Henrik Nielsen, Korsør (musik): 27120828 

 

 

 

 

 

 

 

”Eleverne gjorde en god indsats alle sammen. De 

fik prøvet at lave mad til mange mennesker på 

bestilling. Det er fedt at møde nogle andre skoler, 

og der var et godt samarbejde mellem skolerne.”   

Folkemødet finder sted d. 15.6. – 18.6. 2017 

Produktionsskolernes Folkekøkken befinder sig på Kæmpestranden 

i Allinge 

De deltagende skoler sørger selv for transport og indkvartering. 

Henvend jer evt. til Hasle Camping, hvor flere skoler bor hvert år. 

Eller til Team Bornholm, der formidler indkvartering. 

OBS: Det anbefales at booke hurtigt! 


