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Ny bevægelse af produktionsskoleelever: Modstrøm

Læs mere om bevægelse i denne artikel fra
Altinget, og i Martine Clantes debatindlæg i
Politiken.

Hvordan kan man blive en del af Modstrøm?
●

Del jeres produktion på viermodstrøm.dk
Modstrøm Magasin er elevernes digitale collage, hvor de kan dele projekter og glimt fra deres hverdag på produktionsskolen. For nogle værksteder
- fx medie og foto, er det lige til at
uploade det, eleverne laver. Andre
værksteder - fx træ eller metal, kan
man tage billeder eller video af deres
produkter og uploade det. Alle indlæg
er velkomne, og man kan både gøre
det som enkelt elev eller som samlet
værksted. Eleverne kan også skrive
indlæg eller lægge videoer op om,
hvordan det er at gå på produktionsskole, hvad de ønsker sig i FGU eller
hvad de ellers har på hjerte. Pointen
er, at det er deres forum, hvor de bestemmer indholdet.
Eleverne opretter sig selv som medlemmer direkte på siden og kan derefter poste indhold. Er der nogle udfordringer kan Sissel, tlf. 26 79 36 93,
hjælpe.

●

Kampagneværksted
Som værksted på en produktionsskole
kan man får besøg af Modstrøm til et
heldags kampagneværksted. Her deler eleverne historier og finder fælles
interesser, de laver et produkt til kampagnen med udgangspunkt i deres
værksted og de møder en lokal politiker/FGU-leder/bestyrelsesmedlem,
som lytter til deres historier og ønsker

D. 7.-8. februar var 15 nuværende og tidligere
produktionsskoleelever samlet på tværs af
skoler for at lanceres deres nye bevægelse:
Modstrøm.
Eleverne er trætte af, at mange snakker om
dem, men ingen lytter til dem. Derfor vil de
være elevernes samlede stemme og dem,
politikere og ledere lytter til, når de skal tage
beslutninger og lave om i deres uddannelse.
På campen formulerede de unge 10 ønsker til
FGU med udgangspunkt i deres gode erfaringer fra produktionsskolerne. Dem vil de frem
mod sommer forpligte politikere, FGU-ledere
og bestyrelsesmedlemmer på, ved at gøre
dem til ambassadører for bevægelsen. Det
betyder, at de samtidig forpligter sig på at
lytte til Modstrøm fremadrettet.
I fredags lancerede de unge i Modstrøm samtidig deres online magasin www.viermodstrøm.dk. Her deler de unge historier og projekter fra deres hverdag for at vise hinanden
og omverdenen alt det man kan på en produktionsskole.
Alle produktionsskoleelever kan oprette sig
som medlem på siden og dele indhold, som
de ønsker skal være med til at repræsentere
Modstrøm fælles stemme.
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til FGU og bliver udnævnt til ambassadør for Modstrøm.
Kampagneværkstedet faciliteres af
DeltagerDanmark, som koordinerer
Modstrøm, og i første omgang holdes
kampagneværksteder på produktionsskoler på Sjælland. Ring til Sofie, tlf.
41 10 05 60, for at høre mere om
kampagneværksteder.

●

Invitér eleverne afsted til fælles aktiviteter i Modstrøm
I løbet af foråret samles de unge, der
gerne vil gå forrest i Modstrøm, til aktiviteter på tværs af skoler. Hvis I har
nogle elever, som fx er elevrådsaktive
eller kunne være interesserede, så
send dem endelig afsted. Næste aktivitet er kampagneaften onsdag d. 6.
marts kl. 17 i København. Det er
endnu en Modstrøm Camp d. 28.-29.
maj 2019. Ring til Sofie, tlf. 41 10 05
60, for at høre mere om aktiviteter på
tværs af skoler.
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