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Vi er fightere!
/MSS

”Vi er ikke dumme og dovne, vi er fightere!”
Det var nok det stærkeste enkeltstående udsagn fra produktionsskolerne på årets Folkemøde, hvor vi på mange måder satte de unge
og deres læring på dagsordenen!

Der er rigtig mange, der gør sig kloge på, hvad de
unge har brug for, og hvad de bør gøre, men det
er ikke så tit, vi hører de unge selv. Derfor er vi i
PSF ekstra glade for at få de unge på scenen, og
høre deres meninger og historier – der er jo dem,
det hele handler om! Derfor 1000 tak til jer alle
sammen for at stille op til samtale!
Sang og Musik

Samtaler om kloge hænder, og hvad man laver på
en produktionsskole

Musikværkstedet i Korsør synger for

Lone sammen med Isabella og Mikkel

Fredag og lørdag begyndte vi dagens program
med en række sange fra vores scene. Det er altid
godt at synge, og mange forbipasserende stopper
op og synger med! Tak til musikværkstedet på
Korsør ProduktionsHøjskole for at spille og synge
for! Og for at styre lys og lyd til alle events.

Det kom fra Isabella, der er lærling i køkkenet på
Silkeborg Produktionshøjskole i en samtale med
Lone Folmer Berthelsen på Folkemødet Og hendes kammerat Mikkel tilføjede: ”Og så er vi jo
bare helt almindelige unge”.

Traditionen tro var der også koncerter i produktionsskolernes telt. Torsdag var det elever og lærer
på musikværkstedet på Skanderborg-Hørning
Produktionshøjskole og fredag var det igen musikværkstedet fra Korsør, der stillede op.

Igen i år havde en række af vores ambassadører
sagt ja til at samtale med unge produktionsskoleelever, lærlinge og KUUere om, hvad og hvordan
man lærer på produktionsskolen.

Datariet dokumenterede

Stine Bosse talte med Michelle og Patrick, der er
henholdsvis lærling og KUUer på Transport og Logistik, Lene Tanggaard talte med Emma og Henriette, der er elever i køkkenet på Klemmenstrupgaard, og vores nye ambassadør Gunvor Auken
talte med Aron og Daniel, KUU-elever fra Elsesminde i Odense.

Elever fra Datariet i Vejle, dokumenterede ikke bare vores Folkekøkken og events, men alle stande på Folkemødet.
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I køkkenet og Baren

Bag scenen

Så skal der bygges scene
I år blev der solgt over 1700 kuverter og lavet 2 store
festmiddage!

Det første år, vi lavede Folkekøkken på Kæmpestranden, var vi en smule nervøse for, hvordan
det skulle gå, hvor meget mad kunne vi overskue
at lave, og ville vi overhovedet få det solgt?
Efter 4 år har vi slået vores position fast som et af
de gode madsteder på Folkemødet. Kunderne
kommer, fordi de kender os fra de foregående år,
og der kommer nye til. Men det allerbedste er, at
så mange mennesker har lyst til at komme og
spise vores dygtige elevers mad. Og så bliver det
så nemt at forklare, hvad det er vi mener, når vi
snakker om det der læring i praksis. Vi tager dem
bare med ud i køkkenet!

For nogen begynder folkemødet allerede mandag
morgen. Når folkemødet åbner, står der nemlig
et færdigt og funktionsdygtigt køkkentelt, en
udendørs scene og et spisetelt med bar og scene.
Det kan kun lade sig gøre fordi der er fuld aktivitet fra mandag morgen, takket være elever og lærere fra bl.a. Bornholm, Brøndby, Randers og
Skibby!
Design

Teltets topbanner sættes op

Fra onsdag eftermiddag var elever og lærere fra
Korsørs Ide og Form og Medieværksteder i gang
med at sætte bannere op.

Benjamin fra Køge fortæller Kristian Thulesen Dahl om
den 3retters festmiddag, han er i gang med at lave
sammen med sine kammerater.

Tak til elever og lærere fra Bornholm,
Brøndby, Glostrup Albertslund, Greve
Høje Taastrup, Korsør, Køge, Middelfart,
Odense, Randers, Silkeborg, Skanderborg
Hørning, Skibby og Datariet i Vejle
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