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Kloge hænder – rapport fra FM17  
/MSS 

Folkemødet i Allinge er Danmarks politiske festi-

val, hvor hr og fru Danmark kan møde landets po-

litikere og civilsamfundets organisationer i åbne 

og fordomsfrie debatter.  

Læring i praksis – folkekøkkenet  

 

I Produktionsskoleforeningen finder vi det vigtigt 

at være tilstede og sætte vores særlige lærings-

form, læring i praksis, på dagsordenen.  

Det gør vi allerbedst ved at vise det – i praksis. 

Derfor har vi de sidste 3 år drevet Produktions-

skolernes Folkekøkken på Kæmpestranden.  

Det kan vi kun gøre, fordi en lang række køkkener 

og andre værksteder stiller op og tager deres tørn 

i køkkenet, i baren og med generel service. Og 

fordi en række værksteder stiller allerede man-

dag morgen og indretter køkken- og eventtelt, 

bygger udendørs scene med meget mere. 

 

Travlhed i baren – her er det elever fra Base 4000 

i Roskilde, der står for salget. 

Morgensang – en god måde at starte dagen på 

 

Både fredag og lørdag begyndte vi dagens pro-

gram med morgensang, hvor Musikværkstedet i 

Korsør spillede og sang for. En god måde at starte 

dagen på! Vi skylder også musikværkstedet tak 

fordi de med sikker hånd styrede lyden på alle de-

batter, og for deres koncert torsdag aften.   

 

Udnævnelse af Produktionsskoleambassadører 

I år fulgte vi op på traditionen fra sidste år og ud-

nævnte 2 produktionsskoleambassadører: Profes-

sor Lene Tanggaard, Aarhus Universitet og for-

mand for Dansk Metal Claus Jensen. Traditionen 

tro fik de i gave en afstøbning af en elevhånd, ud-

ført på Multicenter syd i Nykøbing Falster. 

 

Som kvittering for udnævnelsen sagde Claus Jen-

sen bl.a. at han finder produktionsskolernes ar-

bejde vigtigt, både i forhold til de unge, der risike-

rer at havne i udkanten af uddannelsesinstitutio-

nernes fællesskaber, fordi de ikke kan sidde stille, 

og set fra et fagforeningssynspunkt: ”Vi har brug 

for kloge og dygtige hænder, hvis vi ikke skal mi-
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ste arbejdspladser til udlandet. Derfor vil udnæv-

nelsen for mig være en anledning til at sætte 

endnu mere ind på at støtte produktionsskolerne 

i deres arbejde.”   

 

Lørdag formiddag var det Lene Tanggaards tur til 

at modtage en grøn sæbehånd sammen med am-

bassadørudnævnelsen. Hun sagde bl.a. at hun vil 

gøre sit allerbedste for at leve op til den ærefulde 

titel. Hun fortalte om sin gamle professor Steiner 

Kvale, der selv var optaget af at forske i praksis-

læring, og som før sin død havde givet stafetten 

videre til hende. Fra hendes seneste deltagelse i 

internationale konferencer kunne hun fortælle, at 

netop håndens arbejde, og læring gennem ar-

bejde er på dagsordenen rigtig mange steder. På 

den måde bekræftede hun os i, at produktions-

skolernes læringsform er værd at bevare og lade 

sig inspirere af.  

 

 

 

Kloge hænder – samtaler med unge 

 

I år kom de unge mere til orde – ikke blot i køkke-

net men også på scenen. Hver dag var der et par 

elever, der i samtaler med bl.a. vores ambassadø-

rer fortalte om deres erfaringer på produktions-

skolen. Her er det Caroline og Jonatan fra Middel-

fart, der fortæller Stine Bosse om, hvordan de 

bl.a. takket være fællesskabet på skolen overkom 

store personlige problemer og fik mod på at ud-

danne sig.  

Da Stine spurgte dem, om de kunne sige noget til 

andre unge, der overvejer at tage på produktions-

skole, lød svaret: ”Glem alle fordommene om 

produktionsskolerne – det er et fantastisk sted at 

få lov at bruge hænderne!”     

 

Politiske debatter 

 

Som sædvanligt var der også politiske debatter – i 

år først og fremmest om den kommende FGU – 

her er det ’aktørernes stemmer’, der var på sce-

nen lørdag, mens repræsentanter for LO og DA 

debatterede fredag.  

 

Ambassadører 
Produktionsskolernes øvrige ambassadø-
rer er: 
Stine Bosse 
Lone Folmer Berthelsen, Dansk I 
Ejner K. Holst, LO 
Mattias Tesfaye, Socialdemokratiet  
Leif Wilson Laustsen, Danske Slagterme-
stre 
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Christine Antorini og Morten Østergaard kom på 

scenen og gav os deres syn på både produktions-

skolerne og den forberedende grunduddannelse. 

 

 

Mette Frederiksen i køkkenet 

Lørdag eftermiddag kom Mette Frederiksen (S) 

forbi, var med til at servere dagens ret til nogle af 

de mange kunder og fik en snak med de unge i 

køkkenet.  

 

 

 

Fredagens festmiddag 

Fredag aften var der traditionen tro festmiddag. I 

år blev lækkerierne fremstillet af køkkenet på Sil-

keborg Produktionshøjskole og serveret af KUU 

elever fra Elsesminde, der også sørgede for den 

flotte borddækning. 

 

Aftenen sluttede med koncert med Musikværk-

stedet fra Skanderborg Hørning. 

 

Plejehjemsbeboere til Folkemøde 

Søndag formiddag fik vi besøg af 40 plejehjems-

beboere. Frivillighedscentrene sørger hvert år for 

at medborgere, der ikke har mulighed for selv at 

komme til folkemøde alligevel får chancen.  I spi-

seteltet blev bænkene ryddet til side, så der blev 

plads til kørestolene, og gæsterne fik en kop 

kaffe, en smagsprøve og en lille fortælling om, 

hvad produktionsskoler er for noget.   

 
 

Kloge Kvadratmeter 

Gitte Andersen og Christine Antorini fortalte om 

deres nye bog: Kloge kvadratmeter – skjulte res-

sourcer til bedre læringsmiljøer og debatterede 

læringsmiljø fredag. 

Produktion: 

Folkekøkkenet producerede og solgte i år 

ca. 1500 kuverter samt en specialordre til 

Uddannelsesforbundet. Derudover blev 

der lavet 3-retters festmiddag til 77 perso-

ner og serveret smagsprøver til ca. 40 ple-

jehjemsbeboere.  
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Kloge hænder – årets tema 

 

Årets tema – Produktionsskolerne er leverandø-

rer af Kloge Hænder – blev formidlet i samtalerne 

med elever og i ambassadørudnævnelserne. 

Og det gik igen i udsmykning og T-shirts, der var 

produceret af værksteder i Korsør og på Medie-

skolen i Lyngby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak! 
En stor tak skal lyde til:  
Base 4000 i Roskilde 
Bornholms Produktionsskole Bornpro 
Datariet i Vejle 
Elsesminde i Odense 
Glostrup Albertslund Produktionshøjskole 
Korsør ProduktionsHøjskole 
Klemmenstrupgaard i Køge 
Medieskolen i Lyngby 
Middelfart Produktionsskole  
Produktionshøjskolen i Brøndby 
Produktionsskolen Frederikssund Forud-
dannelsescenter 
Produktionsskolen i Greve og Høje Taa-
strup  
Randers Produktionshøjskole 
Silkeborg Produktionshøjskole  
Skanderborg Hørning Produktionshøjskole 
Aalborg Produktionsskole 
 
Vi glæder os til at ses næste år! 
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