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Nordre Fælled – et rekreativt naturområde i byen
/MSS
Produktionen er det pædagogiske omdrejningspunkt 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. uddannelse. 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 imponerende produktioner, som unge – som oftest
uden særlige forudsætninger – er med til at virkeliggøre. Denne gang tager vi til Nordre Fælled i
Randers.

Et partnerskab
Det blev startskuddet til en forvandling af området båret igennem af et partnerskab bestående af
Naturstyrelsen, Bysekretariatet, Randers Kommune og Randers Produktionshøjskole. På en
række borgermøder blev ideer og visioner udviklet, og man oprettede en brugsaftale, der foreløbig løber til 2023. Et hovedønske var at skabe mulighed for forskellige rekreative aktiviteter for forskellige borgergrupper, og man ansøgte Friluftsrådet om tilskud til en 3årig ansættelse af en naturvejleder.
Fra 1.1.2015 blev Søren Schmidt ansat som naturvejleder med base på produktionshøjskolens Adventure værksted, der blev projektets omdrejningspunkt på produktionshøjskolen. Værkstedets i alt 3 lærere og ca. 30 produktions- og KUUelever så Nordre Fælled som en fælles opgave, og
inddrog også i høj grad andre af skolens værksteder i arbejdet.

Nordre Fælled er ingeniørtroppernes gamle øvelsesterræn nord for Randers Kaserne, der i dag
ejes af Naturstyrelsen. I 2013 var det smukke område mest brugt af hundeluftere, og en borger fra
lokalområdet henvendte sig til Bysekretariatet,
det boligsociale kontor i Randers, og foreslog, at
man gjorde stedet mere attraktivt for flere af byens borgere.

De fysiske anlægsarbejder
Når Søren fortæller om projektet, så lægger han
vægt på to hovedspor. Det første er de fysiske anlægsarbejder, som produktionshøjskolen i vid udstrækning har stået på. Allerede i det første
halvår begyndte man med at anlægge en voksenlegeplads: Tarzanbanen, hvor man kan træne balance og styrke, og en bålhytte: Bistaden. I begge
opgaver blev skolens metalværksted og træværksted inddraget.

Produktionsskoleforeningen : Dæmningen 33, 2. tv
7100 Vejle : 75 82 20 55 : psf@psf.nu : www.psf.nu

1

Februar 2019

Under de fysiske faciliteter hører også broer og
trædæk, der gør de fugtige områder tilgængelige,
og noget af det sidste, skolens træværksted har
bidraget med, er en række fuglekasser, der forhåbentlig vil tiltrække endnu mere fugleliv til glæde
for de, der går tur i området.
Kronen på værket har været Myretuen, der blev
indviet i september 2017. Den smukke træbygning er områdets indgangsportal med mulighed
for mødeafholdelse og andet og samtidig informationscenter med inspiration til aktiviteter i området. Bygningen bliver især brugt af børnehaver
på tur, og efterhånden også af skoleklasser. Myretuen er blevet bygget af eksterne håndværkere,
men med stor hjælp af produktionshøjskolens
elever, der har gået til hånde undervejs.
Et af de værksteder, der har været tilknyttet projektet, er skolens Skov & Naturværksted, og de er
stadig aktive i den daglige drift af området, hvor
affaldsspande skal tømmes og bålsteder forsynes
med brænde og indimellem skal buske beskæres.

Derfor er det også vigtigt at have eksterne opgaver, hvor man bliver bedømt af andre, end læreren og det styrker ejerskabsfølelsen at få lov at
være med til at planlægge og gennemføre en aktivitet. Og her har Nordre Fælled-projektet været
en gave til værkstedet, så selvom den egentlige
projektperiode nu er ovre, så fortsætter Adventureværkstedet med at byde ind i forhold til forskellige aktiviteter. At de unge selv får lov til at stå for
en konkret formidling og skal forholde sig til f.eks.
konfliktløsningssituationer, fremfor at lære om
det på det teoretiske plan, er det, Søren kalder
for ’anskuelsesundervisning’ og autentiske processer.
Projekt Livsmester
Et af de projekter, som værkstedet har varetaget
er ’Livsmesterprojektet i samarbejde med Dansk
Folkehjælp. I projektet har værkstedets elever
hver uge lavet aktiviteter på Nordre Fælled for
det, der er blevet kaldt, ’foreningsløse børn’. Ved
at tilbyde børnene forskellige former for aktiviteter, forsøger man at give dem lyst til at deltage i
foreningslivet.
Og her har det været en fordel, at det er unge,
der fortæller og instruerer. De har ind imellem
lettere end voksne med at nå børnene og de
unge, der kommer i projektet.
De gode erfaringer har ført til et nyt projekt i
samarbejde med Dansk Folkehjælp: Projekt Excitor, hvor det er KUU-eleverne, der er i fokus, og
hvor hensigten er at give dem en instruktøruddannelse, som giver dem lyst og kompetencer til
at virke i det lokale foreningsliv.

Aktiviteter og formidling
Det andet hovedspor er det, Søren kalder ’Formidlingssporet. Og det spor er særligt vigtigt for
Adventure værkstedet, der bl.a. i deres arbejde
skal klæde eleverne på til at formidle til forskellige grupper. Det er stor forskel på at formidle et
stof til en børnehaveklasse og til f.eks. en gruppe
ældre medborgere.
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Værkstedet hjælper bl.a. Naturpark Randers Fjord
med at vedligeholde nogle af deres aktivitetstilbud såsom shelters og bådfart for borgere, der
ikke selv kommer ud på fjorden, f.eks. kørestolsbrugere. Bortset fra det konkrete arbejde, så er
sådanne aktiviteter også med til at nedbryde barrierer mellem befolkningsgrupper, der umiddelbart er meget forskellige.
Som ringe i vandet
For eleverne har det været fedt at bygge nogle
ting i det offentlige rum, som de kan se, bliver
brugt. Men en anden god ting ved Nordre Fælledprojektet har været at Adventureværkstedets
eksterne samarbejder har bredt sig som ringe i
vandet. Det har betydet nye og andre opgaver for
eleverne, og har på den måde været en motivationsfaktor.

Sammen med Randers Naturcenter laver man i år
for anden gang en ’Natur og Friluftsfestival’, en
form for messedag for de organisationer og foreninger i kommunen, der tilbyder friluftsmuligheder. Her har værkstedet sin egen stand, men eleverne fungerer også som ’blæksprutter’ i forhold
til alt forefaldende arbejde, der får arrangementet til at glide.
Det sidste nye projekt er sammen med Randers
Havn, hvor man skal opbygge en bålhytte på Kanaløen i Randers Fjord
Vi ønsker hel og lykke med de mange aktiviteter!
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