
Torsdag d. 15. juni
12.30-15.00 Produktionsskoleelever i optog

Mød den Økologiske Produktionsskoles beklædningsværksted i flot 
politisk optog

15.00-16.00 I Aarhus bygger produktionsskoleelever byen op
Mød elever fra Århus Produktionsskole, Stefan Hermann, Lennart 
Damsbo-Andersen (S) og Christian Egemose (NCC)

17.30-18.30 Produktionsskoleelever hjælper folkeskolen
Mød elever fra den Økologiske produktionsskole, Pia Allerslev(V),  
Brigitte Jerkel (KF), Louise Elholm(V) og Julie Skovsby (S)

Fredag d. 16. juni 
10.30-11.30 Internationalt Partnerskab: Ung Aktion “Fattig på Frihed”

Mød elever fra den Økologiske Produktionsskole og hør om deres 
kampagne “Fattig på Frihed”

11.30-12.30 Vores kringlede vej til uddannelse
Mød elever fra Århus Produktionsskole og Gert Møller fra ekspert-
udvalget

14.30-15.30 Test din fysik sammen med produktionsskoleelever 
Test din fysik med elever fra den Økologiske Produktionsskole,  
Kim Kabat og Pernille Schnor (Å)

16.30-17.30 Hvordan kan den globale verden bruges som klasseværelse?
Mød elever fra KUU uddannelsen Global Kultur og en repræsentant 
fra Mellemfolkeligt Samvirke

17.30-18.30 Vores vej ud mod virkeligheden
Michella og Patrick fra Randers Produktionshøjskole fortæller deres 
historie til Jakob Sølvhøj (Ø) og Daniel Toft Jakobsen (S)

Lørdag d. 17. juni
11.30-12.30 Mød hinanden: Tal med en ung

Mød elever fra den Økologiske Produktionsskole, Noemi Katznelson 
(ekspertudvalget) og Stine Bosse

13.30-14.30 Produktionsskoleelever arbejder med 3D-print og innovation
Mød elever fra Randers Produktionshøjskole og Jan Johansen (S)

14.30-15.00 Kringlede veje og sjove eksistenser
Anders Morgenthaler møder de unge og tegner deres kringlede og 
skæve gang igennem uddannelsessystemet

15.00-16.00 Kan du stave til kage? Dyst med en produktionsskoleelev
Mød elever fra Esbjerg Forberedende Erhvervsskole og Diana Mose 
Olsen (SF)

Søndag d. 18. juni
11.00-12.00 Morgenmøde på Byggepladsen

Mød elever fra Byggepladsen på Århus Produktionsskole til morgen-
kaffe
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Torsdag d. 15. juni
12.30-15.00 Produktionsskoleelever i optog

Mød den Økologiske Produktionsskoles beklædningsværksted i 
flot politisk optog.
Eleverne demonstrerer gennem deres kollektion, hvordan de  
gerne vil høres og tages med på råd i udviklingen af Den  
Forberedende Uddannelse.
Kollektionen er designet som skulpturelle former i sort/hvid  
komposition for at understrege de unges stemme i debatten
Her kan du se optoget:
12.30 Afgang fra Pallehuset
13.00-13.30  Tilstedeværelse ved åbning og partitale ved 

hovedscenen
Herefter går eleverne rundt på folkemødet, inden de slutter tilbage 
ved Pallehuset 14.15, hvor de vil statuere frem til kl. 15

15.00-16.00  I Aarhus bygger produktionsskoleelever byen op
Mød elever fra Århus Produktionsskole, formand for ekspert-
udvalget Stefan Hermann, formand for Produktionsskole foreningen 
Lennart Damsbo-Andersen(S) og Christian Egemose (NCC)
Århus Produktionsskole har indgået partnerskab med NCC og 
en række byggefirmaer. Med deres faglærer Thomas som  støtte, 
har de unge produktionsskoleelever fundet veje ud i virkelig-
heden. De har blandt andet støbt cement og monteret ventila-
tion. Hør de 10 unge fortælle om partnerskabet på store bygge-
pladser i Aarhus, og hvordan de er blevet hjulpet videre igennem 
uddannelsessystemet.
Stefan Hermann er formand for regeringens ekspertudvalg om 
bedre veje til en ungdomsuddannelse og møder her sammen med 
Lennart Damsbo-Andersen de unge som det hele handler om.

17.30-18.30 Produktionsskoleelever hjælper folkeskolen
Mød elever fra den Økologiske Produktionsskole, Borgmester 
Pia Allerslev (V), Brigitte Jerkel (KF), Louise Elholm (V) og Julie 
Skovsby (S)
På Nørrebro hjælper produktionsskoleelever med at organise-
re idræt og bevægelse for 3.-5. klasse på Rådmandsgades Sko-
le. Eleverne har både ansvar for at planlægge og gennemføre 
undervisningen i tæt samarbejde med deres egne lærere og folke-
skolens lærere.
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Fredag d. 16. juni
10.30-11.30  Internationalt Partnerskab:  

Ung Aktion “Fattig på Frihed”
Mød elever fra den Økologiske Produktionsskole (ØKO) og hør om 
deres kampagne “Fattig på Frihed”

11.30-12.30 Vores kringlede vej til uddannelse
Mød elever fra Århus Produktionsskole og Gert Møller fra 
ekspertudvalget.
Århus Produktionsskole har indgået partnerskab med NCC og en 
række byggefirmaer. Med en lærer i ryggen har de unge produktions-
skoleelever støbt cement og monteret ventilation. Hør de unge 
 fortælle om partnerskabet på store byggepladser i Århus, og hvilken 
betydning det har haft for deres videre uddannelsesforløb.
Gert Møller er næstformand i Produktionsskoleforeningen og en del  
af regeringens nedsatte ekspertudvalg om bedre veje til en ungdoms-
uddannelse og møder her Christian Egemose fra NCC og de unge 
som det hele handler om. 

14.30-15.30 Test din fysik sammen med produktionsskoleelever 
Mød elever fra den Økologiske Produktionsskole, Kim Kabat og 
 Pernille Schnor (Å)
Elever fra den Økologiske Produktionsskole laver til daglig idræts-
undervisning på Rådmandsgadeskole på Nørrebro i København. 
Test dig selv og hør eleverne fortælle om deres erfaringer med 
partnerskabet.  

16.30-17.30  Hvordan kan den globale verden bruges som  
klasseværelse?
Mød elever fra KUU uddannelsen Global Kultur på Den Økologiske 
Produktionsskole, der i foråret 2017 rejste til Palæstina sammen med 
frivillige fra organisationen Mellemfolkeligt Samvirke. Hør eleverne 
fortælle om deres oplevelser fra turen og få et indblik i, hvordan det 
er at være elev på en uddannelse, hvor man kommer tæt på nogle af 
verdens store konflikter. 
Bagefter kan du møde repræsentanter fra forskellige organisationer, 
som fortæller om, hvordan de hjælper unge til scenen og giver dem 
redskaber til at kunne bidrage til samfundet og ændre deres egen  
og andres situation.

17.30-18.30 Vores vej ud mod virkeligheden
Mød Michella og Patrick fra Randers Produktionshøjskole som for-
tæller deres historie til Jakob Sølvhøj (Ø) og Daniel Toft Jakobsen (S)
”Når vi kører ud med varer, møder vi rigtige kunder. Og det er nok det 
største skub at få.” 
Michella og Patrick er elever på Randers Produktionshøjskole på 
Transport og Logistik. Deres vej igennem uddannelsessystemet har 
været kringlet og fyldt med udfordringer, men de er i partner skabet 
med kontormøbelfirmaet duba B8 kommet godt på vej til at få en 
uddannelse. 
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Lørdag d. 17. Juni
11.30-12.30 Mød hinanden: Tal med en ung

Mød elever fra den Økologiske Produktionsskole, Noemi Katznelson 
(ekspertudvalget) og Ambassadør for produktionsskolerne Stine Bosse.
Elever fra Den Økologiske Produktionsskole i København arbejder 
med gastronomi i partnerskab med fodboldklubben Nørrebro  United 
og foreningen Fødevarefællesskabet - og skaber økologiske  måltider 
af høj kvalitet. Med måltidet som ramme inviteres politikere og 
 meningsdannere til en intim en-til-en oplevelse: Spis sammen med en 
elev, og kom helt tæt på produktionsskoleelevers udfordringer, hold-
ninger og anbefalinger til, hvordan unge, der ikke går den lige vej  
gennem uddannelsessystemet, kommer videre i livet.

13.30-14.30  Produktionsskoleelever arbejder med 3D-print  
og innovation
Mød elever fra Randers Produktionshøjskole og Jan Johansen (S). 
Prøv selv at printe dit eget 3D-visitkort og hør hvordan eleverne fra 
Randers Produktionshøjskole kan hjælpe virksomheder med at ud-
vikle nye produkter, og hvad de lærer af dialogen med en rigtig 
 virksomhed. Eleverne fremviser deres arbejde med 3D-printere,  
en drone og en mekanisk tavle. Man kan spørge ind til de mange 
 kreative idéer, imens vi diskuterer, hvordan man kan lave virkelig-
hedsnær uddannelse for unge på kanten af uddannelsessystemet.

14.30-15.00  Kringlede veje og sjove eksistenser
Mød elever fra Esbjerg Forberedende Erhvervsskole og  tegner  Anders 
Morgenthaler, når Anders Morgenthaler møder de unge og tegner  
deres kringlede og skæve gang igennem uddannelsessystemet.

15.00-16.00  Kan du stave til kage? Dyst med en produktionsskoleelev
Mød elever fra Esbjerg Forberedende Erhvervsskole og byråds-
medlem i Esbjerg Diana Mose Olsen (SF).
Elever fra Esbjerg Forberedende Erhvervsskole driver i partnerskab 
med Esbjerg Hovedbibliotek CaféTeket, hvor de unge lærer tjenerfag og 
gastronomi fra bunden. Mange af produktionsskoleeleverne har boglige 
udfordringer - og dem vil de indbudte politikere og meningsdannere få 
lejlighed til at føle på egen krop, når de skal dyste i en velsmagende  
og praktisk gastronomisk udfordring på tid - og på elevernes vilkår.

Søndag d. 18. juni
11.00-12.00 Morgenmøde på Byggepladsen

Mød nuværende og tidligere elever fra Århus Produktionsskole. Hver 
morgen kl. 7.00 møder eleverne fra Århus Produktionsskole  normalt 
ind til morgenbriefing med byggesjakket på flere af Aarhus’ store 
bygge pladser. I dag får de lov til at sove længe - til gengæld stiller de 
op til en uformel snak med politikere, meningsdannere og publikum. 
Kom og smag på håndværkerkaffen, og hør om, hvad der har fået 
netop disse drenge til at finde den rette vej igennem uddannelsen  
og ud mod en plads på arbejdsmarkedet.


