
Torsdag 
15.00  Unge i Partnerskabers åbningsceremoni. 

Mød elever fra Den Økologiske Produktionsskole, Kbh
16.00  NCC bygger med produktionsskoleelever

Mød elever fra Århus Produktionsskole, Christian Egemose (NCC),  
Trine Torp (SF), Anni Matthiesen (V) og Morten Smidstrup (LO)

17.30  Produktionsskoleelevernes gastronomiske evner
Mød elever fra Den Økologiske Produktionsskole, Kbh,  
Marianne Jelved (R) og Stefan Hermann (UC Metropol)

Fredag
10.00  Morgenopvarmning

Mød elever fra Den Økologiske Produktionsskole, Kbh,  
Århus Produktionsskole og Mette Frederiksen (S)

11.30  Folkeskolen og produktionsskolen løfter sammen
Mød elever fra Den Økologiske Produktionsskole, Kbh, Lisbeth Strandvad  
(Rådmandsgades Skole), Line Lerche Mørck (Aarhus Universitet),  
Borgmester Pia Allerslev (V) og Claus Rosenkrands Olsen (Dansk Erhverv)

14.30  Prøv Hip Hop dans med produktionsskoleelever
Mød elever fra Den Økologiske Produktionsskole, Kbh.

15.30  Produktionsskolens Partnerskab i Ghana
Mød elever fra Den Økologiske Produktionsskole, Kbh.

16.30 Indspil en politiker-rap
Mød elever fra Esbjerg Forberedende Erhvervsskole

17.30 Hvordan brød du den onde cirkel?
Mød tidligere elever fra Århus Produktionsskole, Özlem Sara Cekic,  
Lisbeth Zornig Andersen og Yasmin Davali

Lørdag
10.00 Morgenopvarmning

Mød elever fra Randers Produktionshøjskole
11.30 Lokalsamfundet spirer

Mød elever fra Randers Produktionshøjskole, Louise Kragh (Bysekretariatet  
Randers), Line Lerche Mørck (Aarhus Universitet), Jan Bauditz (KL),  
Kim Kabat og Henrik Gottlieb Hansen (S)

12.30 Tetris pakning
Spil med og mød elever fra Randers Produktionshøjskole

15.00 Print dit eget 3D visitkort
Mød elever fra Randers Produktionshøjskole og Daniel Toft Jakobsen (S)

16.00 Uddannelsesmatador – Hvad er den lige vej?
Spil med og mød elever fra Randers Produktionshøjskole

17.30 Blindsmagning med produktionsskoleelever
Mød elever fra Esbjerg Forberedende Erhvervsskole

Søndag
11.00 Hvad vil produktionsskoleeleverne med fremtiden?

Mød elever fra fire produktionsskoler, Torsten Gejl (Al) og Jakob Sølvhøj (EL)
13.00 Indspil en politiker rap

Mød elever fra Esbjerg Forberedende Erhvervsskole

Program Folkemøde 2016

Støttet af



Program Folkemøde 2016

Støttet af

Torsdag 
15.00 Unge i Partnerskabers åbningsceremoni

Mød unge produktionsskoleelever som har deltaget i partnerskaber 
med virksomheder, institutioner og foreninger. 
Se partnerskabshuset blive indviet, vilde kostumer og elevernes 
HipHop- show.
Mød elever fra Den Økologiske Produktionsskole, Kbh.

16.00 NCC bygger med produktionsskoleelever
Århus Produktionsskole har indgået et partnerskab med NCC.  
Med en lærer i ryggen har de unge produktionsskoleelever støbt 
 cement og monteret ventilation. Hør de unge fortælle om partner-
skabet på byggepladsen på Aarhus Havneholm og Det Nye 
Universitetshospital.
Mød elever fra Århus Produktionsskole, Christian Egemose (NCC),  
Trine Torp (SF), Anni Matthiesen (V) og Morten Smidstrup (LO).

17.30 Produktionsskoleelevernes gastronomiske evner
Elever fra Den Økologiske Produktionsskole i København by-
der  velkommen til en snak om deres aktiviteter i partnerskabet med 
 fodboldklubben Nørrebro United og foreningen Fødevarefællesskabet. 
Imens kan der nydes en dessert tilberedt og anrettet med flammer og 
tåge for øjnene af gæsterne.
Mød elever fra Den Økologiske Produktionsskole, Kbh, Marianne 
 Jelved (R) og Stefan Hermann (UC Metropol)
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Fredag
10.00 Morgenopvarmning

Start dagen med en frisk og kreativ omgang morgenopvarmning –  
instrueret af elever fra Den Økologiske Produktionsskole i København.  
Få en snak med de unge om at undervise i idræt på Nørrebros Folke-
skoler og arbejde på byggepladser i Århus over en kop morgenkaffe.
Mød elever fra Den Økologiske Produktionsskole, Kbh, Århus Produk-
tionsskole og Mette Frederiksen (S).

11.30 Folkeskolen og produktionsskolen løfter sammen
På Nørrebro hjælper produktionsskoleelever med at organisere idræt og 
bevægelse for 3.-5. klasse på Rådmandsgades Skole. Hør panelet med 
de unge, samarbejdspartnerne og professor Line Lerche Mørck fortælle 
hvordan.
Mød elever fra Den Økologiske Produktionsskole, Kbh, Lisbeth Strand-
vad (Rådmandsgades Skole), Line Lerche Mørck (Aarhus Universi-
tet), Borgmester Pia Allerslev (V) og Claus Rosenkrands Olsen (Dansk 
Erhverv).

14.30 Prøv HipHop dans med produktionsskoleelever!
Kom og prøv HipHop dans. Den Økologiske Produktionsskole i Køben-
havn inviterer til danse-workshop og slutter af med en vaskeægte Hip-
Hop danse- battle, hvor du har mulighed for at samle dit eget 'crew' og 
selv være med!

15.30 Produktionsskolens Partnerskab i Ghana
Den Økologiske Produktionsskoles elever tager dig på en rejse til en 
anden verden med jordhytter, høvdinger og blodrødt sand, hvor fattige 
unge i Ghana balancerer fremtidsdrømme med et liv uden skolebøger.  
Oplev personlige beretninger, visuel fremstilling og kultur-udveksling.

16.30 Indspil en politiker-rap
Lars Løkke har gjort det. Kristian Thulesen Dahl og Kristian Jensen har 
gjort det. Ved sidste års valg brugte mange af landets politikere rap- 
musikken til at få deres budskab ud.
Lav din egen ”politiker-rap” og få dit eget budskab ud på en sjov ny 
måde. Vi optager og filmer, med eller uden beat.
Mød elever fra Esbjerg Forberedende Erhvervsskole 

17.30 Hvordan brød du den onde cirkel?
Mød tidligere produktionsskoleelever, der er kommet videre via Virksom-
hedsskolen i Aarhus, og mød tre kendte mønsterbrydere. Hør dem inter-
viewe hinanden om at bryde hverdagens onde cirkler, og hør om hvor-
dan partnerskaber på tærsklen af arbejdsmarkedet har hjulpet de unge 
videre.
Mød tidligere elever fra Århus Produktionsskole, Özlem Sara Cekic,  
Lisbeth Zornig Andersen og Yasmin Davali 



Program Folkemøde 2016

Støttet af

Lørdag
10.00 Morgenopvarmning med Randers Produktionshøjskole

Start dagen med en frisk og kreativ omgang morgenopvarmning – in-
strueret af elever fra Randers Produktionshøjskole. Få en snak med de 
unge om pædagogisk arbejde med børn i Randers over en kop morgen-
kaffe. 
Mød elever fra Randers Produktionshøjskole

11.30 Lokalsamfundet spirer
I Randers bliver en forladt fælled til et lokalt samlingssted i den socialt  
belastede bydel, når produktionsskolen puster liv i omgivelserne. Hør de 
unge fortælle om partnerskabet med Bysekretariatet og om det spirende 
lokalsamfund. 
Mød elever fra Randers Produktionshøjskole, Louise Kragh (Bysekre-
tariatet Randers), Line Lerche Mørck (Aarhus Universitet), Jan Bauditz 
(KL), Kim Kabat og Henrik Gottlieb Hansen (S)

12.30 Tetris-pakning
Intet i livet er helt så firkantet, som uddannelsessystemet kræver – slet 
ikke produktionsskoleelevers hverdag. I dette Tetris-spil er brikkerne ele-
vernes udfordringer – kan du få dem til at passe på livets spilleplade? 
Spil med og få en snak med elever fra Randers Produktionshøjskole om 
hverdagen og "uddannelsesparathed".

15.00 Print dit eget 3D-visitkort
Print dit eget 3D-visitkort, og oplev hvordan elever fra Randers produk-
tionshøjskole kan hjælpe virksomheder med at udvikle nye produkter. 
Eleverne fremviser deres arbejde med 3D-printerne, en drone og en 
mekanisk tavle. Imens kan man spørge og få indsigt i de mange kreati-
ve og skøre idéer. 
Mød elever fra Randers Produktionshøjskole og Daniel Toft Jakobsen (S)

16.00 Uddannelsesmatador – Hvad er den lige vej?
Kan du klare en produktionsskoleelevs udfordringer og blive på "den 
lige vej" gennem uddannelsessystemet? Spil din vej gennem elevernes 
historier og uddannelsessystemet, og hør om hvordan arbejde i partner-
skaber kan tilbyde en anden vej. Spillepladen er i målestok 1:1, og man 
er selv spillebrik! 
Spil med og mød elever fra Randers Produktionshøjskole 

17.00 Blindsmagning med produktionsskoleelever
Mød unge elever fra Esbjerg Forberedende Erhvervsskole (Esbjerg Pro-
duktionsskole) og deltag i en blindsmagningskonkurrence. Eleverne har 
tilberedt nogle små retter og klargjort forskellige råvarer, der skal sma-
ges på.  
Få et indblik i elevernes evner i et køkken og hør om deres arbejde i  
CaféTeket.
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Søndag
11.00 Hvad vil produktionsskoleelever med fremtiden?

Produktionsskoleelever mødes med politikere og fremlægger de unges  
'Wall of Wishes', som sammenfatter konklusionerne fra ugens øvrige 
events.  
Herefter skal panelet interviewe eleverne og give de unge på kanten en  
stemme. 
Mød elever fra fire produktionsskoler, Torsten Gejl (Al) og Jakob Sølvhøj 
(EL)

13.00 Indspil en politiker-rap
Lars Løkke har gjort det. Kristian Thulesen Dahl og Kristian Jensen har 
gjort det. Ved sidste års valg brugte mange af landets politikere rap-mu-
sikken til at få deres budskab ud. Lav din egen "politiker-rap" og få dit 
eget budskab ud på en sjov ny måde. Vi optager og filmer, med eller 
uden beat. 
Mød elever fra Esbjerg Forberedende Erhvervsskole


