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Julemarkedernes tid 
/MSS 

Produktionen er det pædagogiske omdrejnings-

punkt i produktionsskolernes værksteder. Det er i 

produktionen, de unge forstår, at de kan noget – 

og kan bidrage med noget. Det giver stolthed og 

mod på at forsøge sig med mere – f.eks. uddan-

nelse. Det er også i de konkrete produktioner, at 

omverdenen får øje på, at skolen og de unge kan 

noget.  

’Prægtige Produktioner’ hylder nogle af de impo-

nerende produktioner, som unge – som oftest 

uden særlige forudsætninger – er med til at virke-

liggøre. Rigtig mange produktionsskoler deltager i 

lokale julemarkeder, eller afholder deres eget. Vi 

er taget til Avedørelejren, hvor Hvidovre Produkti-

onsskole er involveret i det lokale marked. 

Det er Cirkusmuseet og Forstadsmuseet, der or-

ganiserer Avedørelejrens Julemarked, hvor pro-

duktionsskolen er en af mange stadeholdere.  

De fleste af skolens værksteder har deltaget i for-

beredelserne, bl.a. med fremstilling af specifikke 

juleprodukter: Julepynt og dekorationer, knas og 

kager. Men der er også ting og sager, man kan 

bruge hele året. F.eks. en dejlig bænk til haven, 

eller friskpresset æblemost, lige til at drikke. Det 

hele sælges fra telte og boder, og fra skolens Bu-

tik Unique.  

 

Det her giver mening 

På spørgsmålet om, hvilke overvejelser der ligger 

bag deltagelsen i julemarkedet, siger skolens vej-

leder Tina Jungshoved Bjerre med begejstring i 

stemmen: Jamen, det er jo her det giver mening, 

så selvfølgelig skal vi være med! Det giver mening 

i forhold til, at der kommer kunder og køber 

værkstedernes produkter, og den anerkendelse, 

der ligger i det.  

Men det giver også mening, fordi det er her ele-

verne kan blive udfordrede på den gode måde. 

Her skal de agere blandt mange mennesker. Det 

føler nogle af dem sig pressede af men hvis, man 

drømmer om at arbejde i en forretning, så er det 

godt at få ’en lille smag af virkeligheden’, som en 

af pigerne i Butik Uniques bod siger.  

 

 

Det naturlige samlingspunkt 

Cafe Bataillionen i Avedørelejrens gamle Messe 

bliver det naturlige samlingspunkt for de mange 

mennesker, der er på julemarked. Her kan de 

komme indenfor i varmen og få æbleskiver og 

varm gløgg, hvis man da ikke er mere sulten og 

foretrækker en flæskestegssandwich og en por-

tion risalamande.  

Gæsterne er glade – både for maden og for de 

unge. ’De er bare så høflige’, siger et par ældre 
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herrer, der også anbefaler Cafeens julebuffet, der 

er både lækker og billig.    

Cafeen er nemlig en synlig del af lokalsamfundet, 

ikke bare til julemarkedet, men hen over hele 

året, hvor man kan spise frokost og drikke kaffe, 

og en enkelt gang om ugen også spise middag. 

Har man ikke lyst til at gå indenfor, eller er der 

fyldt op, behøver man ikke at gå sulten hjem. 

Skolens STU-værksted sælger pølser og suppe 

udenfor i det fine vejr, og efter køen at dømme er 

det også god mad, der sælges her.  

 

 

Musik og samarbejde skal der til 

Skolens musikværksted har ikke nogen fysiske 

produkter til salg, men til gengæld sørger de for 

den gode stemning med julemusik og -sange. De 

kender scenen, for de har en fast aftale om at 

spille i cafeen en gang om måneden, og de har i 

den seneste tid øvet sig på 4 ’julesæt’ á 20 minut-

ter.  

Alle er enige om, at Julemarkedet kræver et stort 

samarbejde mellem skolens værksteder, for at 

det hele kommer til at fungere bedst muligt. Ikke 

mindst dette tværfaglige samarbejde er en pæda-

gogisk gevinst ved et sådant arrangement.   

 

 

 

 

  

 

Folk gik ikke sultne hjem, der blev brugt 15o 

liter mælk til risengrøden, der blev solgt 300 

flæskestegssandwich og 480 grillpølser! 
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