Maj 2018

Folkemødet 2018

Fredag kl. 17.30: Kristian Thulesen Dahl besøger os, snakker med de unge, og fortæller os,
hvordan han ser produktionsskolernes rolle

/MSS
Så nærmer Folkemødet sig med raske skridt, og i
år igen er PSF sammen med en lang række skoler
ved at gøre sig klar til at deltage med bl.a. musikalske indslag, skarpe synspunkter og ikke mindst
masser af god mad fra folkekøkkenet!
Produktionsskolerne i FGU
”Produktionsskolerne i FGU” – det er årets slogan, når vi lige om lidt tager på Folkemøde i Allinge på Bornholm.
Fra august 2019 vil produktionsskolerne være en
del af FGU. Den forandring står øverst på dagsordenen, både ude på de enkelte produktionsskoler
og i PSFs bestyrelse og sekretariat. Det afspejler
sig i vores design, der er udviklet af Korsør ProduktionsHøjskole, og i vores debatevents.
Vi håber selvfølgelig at rigtig mange af jer, har lyst
til at komme forbi og deltage i debatten!

FGU-DEBATTER
Torsdag kl. 16.45: Hvad skal den Forberedende Grunduddannelse kunne? / Debat med
repræsentanter for VUC, EUD, arbejdsmarkedets parter, Folketinget og PSF
Lørdag kl. 15.00: Hvordan skaber vi en stærk
Forberedende Grunduddannelse? / Debat
med repræsentanter for KL, UU, Folketinget,
Uddannelsesforbundet og PSF.

Gæster
Sidste år havde vi et hyggeligt og uformelt besøg
af Mette Frederiksen i Folkekøkkenet. I år er det
Kristian Thulesen Dahl, der har lovet at komme
forbi.

Produktionsskoleambassadører 2018
I år udnævner vi hele 5 nye produktionsskoleambassadører. Rigtig mange skoler har budt ind med
gode forslag til nye ambassadører. Vi har mange
venner rundt omkring, der støtter produktionsskolerne og ikke mindst vores unge. Dem vil vi
gerne hædre med titlen og samtidig forpligte til
fortsat at tale de unges sag. Kom og vær med til
at hædre de nye ambassadører!

AMBASSADØRERUDNÆVNELSER
Torsdag kl. 13.30: Gunvor Auken /socialrådgiver og politiker
Fredag kl. 10.30: Jacob Mark /SF
Fredag kl. 11.15: Søren Sørensen /Tradium,
Randers
Lørdag kl. 10.30: Morten Andersen /Borgmester i Nordfyns Kommune
Lørdag kl. 14.00: Marlene Harpsøe /DF

Kloge hænder og unge stemmer
Produktionsskolerne tager på Folkemøde sammen med produktionsskoleelever og -lærere, der
sammen stiller op til en masse praktisk arbejde.
På vores Facebook kan man møde en række
unge, der har været med på Folkemøde før. De
fortæller om deres erfaringer, anbefaler andre
unge at tage af sted, hvis de får muligheden. Og
de giver nogle gode råd med på vejen.
Men de unge arbejder ikke kun i kulissen. I samtaler med vores ambassadører fortalte en række
af dem sidste år om, hvorfor de går på produkti-
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onsskole, hvad – og ikke mindst hvordan – de lærer på produktionsskolen. Det gjorde de i samtaler med nogle af vores ambassadører. Den succes
gentager vi i år. Kom og hør, hvad de fortæller.
SAMTALER MED UNGE
Torsdag kl. 14: To PBE-elever fra Silkeborg taler med Lone Folmer Berthelsen/DI
Fredag kl. 13.30: En PBE-elev og en KUU-elev
fra Randers taler med Stine Bosse
Fredag kl. 16.30: To KUU-elever fra Elsesminde taler med Gunvor Auken
Lørdag kl. 12.30: To produktionsskoleelever
fra Klemmenstrupgård taler med Lene Tanggaard /Aalborg Universitet

Morgensang og aftenkoncerter
Musikken har altid været et fast indslag, når produktionsskolerne tager på folkemøde. Det gælder
også i år, hvor der både vil være både morgensang og aftenkoncerter.

SANG OG MUSIK
Torsdag kl. 21: Koncert med Musikværkstedet
i Skanderborg Hørning
Fredag kl. 9.45: Morgensang med Musikværkstedet i Korsør
Fredag kl. 21: Koncert med Musikværkstedet i
Korsør
Lørdag kl.9.45: Morgensang med Musikværkstedet i Korsør

Ungdommens Røde Kors arbejder sammen med
Bornholms Produktionsskole, Operation Dagsværk og Reden Ung om at sætte fokus på Verdensmålene og give de unge en stemme i den lokale og globale dagsorden

GÆSTER PÅ SCENEN
Torsdag kl. 15: Hvad skal vi egentlig bruge
matematikken til? /Matematikcenteret
Fredag kl. 15: Fra Verdensmål til Hverdagsmål
/Ungdommens Røde Kors og Bornholms Produktionsskole m.fl.

Produktionsskoler på andre scener
Produktionsskoleforeningen er medlem af paraplyorganisationen Dansk Folkeoplysnings Samråd.
Et af deres temaer er i år Livskompetence. I den
forbindelse fortæller Ung Aktion-værkstedet på
Den Økologiske Produktionsskole om deres kampagne til fordel for unge i en flygtningelejr i Palæstina.
Torsdag kl. 14.50: Ung i Palæstina – Verdens
største fængsel / Ung Aktion, Den Økologiske
Produktionsskole på DFS scene på Cirkuspladsen: C21
Produktionsskolernes Folkekøkken
Folkekøkkenet danner rammen om det hele – og
det kan lade sig gøre, fordi elever og lærere fra 16
forskellige skoler stiller op sammen med medlemmer af bestyrelsen og knokler for os alle!

FOLKEKØKKENET ER ÅBENT
Andre på produktionsskolernes scene
De sidste år har vi budt andre ind på vores scene.
Det gælder også i år, hvor Matematikcenteret
kommer og diskuterer, hvad vi skal bruge matematikken til, og viser hvordan der er matematik i
alting.
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Torsdag kl. 12-15 og 17-19.30
Fredag kl. 12-15
Lørdag kl. 12-15 og 17-19.30
Søndag kl. 11-13

Kæmpestranden J14
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