Nyhedsbrev december 2016
Før julefreden kan sænke sig over Silkeborg Produktionshøjskole, er der stadig et stort
slag, der skal kæmpes for eleverne. Produktionsskoler fra hele landet mødtes torsdag d. 1.
december foran Christiansborg for at protestere mod den massive nedskæring i skoleydelsen. Nu håber vi blot, at regeringen lytter.

Elever og lærere fra Silkeborg Produktionshøjskole på Christiansborg Slotsplads. Til selve demonstrationen var der
5000 demonstranter samlet fra hele landet.

Det er vi i øvrigt optaget af på værkstederne


Værkstedsfællesskabet DesignVærket, Medie og Musik & Performance har
kastet sig ud i et stort projekt i forbindelse med Kulturby 2017, og er nogle af idémagerne bag det spektakulære og anderledes modeshow, Aarhus Walks on Water
(AWOW) den 16. september 2017.



D. 18. november lavede Grøn Pædagog og køkkenet i fællesskab bålmad til hele
skolen på Granhøjvej. Det var en rigtig god og lærerig oplevelse både for de der lavede maden, og for de der bare skulle nyde den.
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DesignVærket har som altid mange bolde i luften; blandt andet udvikler og producerer de stadig flere former for undervisningsmaterialer til projektet i Indien,
hvor unge kvinder tager ud i landsbyerne og lærer indbyggerne om bæredygtighed.
Derudover har de produktion for Bendix Design, der laver rideudstyr, de laver sanselegetøj for fysisk og psykisk handicappede voksne og skal i gang med at bygge pallemøbler til UU i Randers.



Ejendomsservice har kastet sig over malerarbejdet, og starter i denne uge på et
malerprojekt for Silkeborg Kommune. Desuden har de netop lagt sidste hånd på
prototypen på en flot bænk, som de vil sætte i produktion.



Grøn Pædagog arbejder på nye projekter, som sættes i søen i januar. Temaet bliver aktiv læring og stjerneløb.



Musik & Performance er gået i øvelokalet for at blive klar til koncerten til julefrokosten for elever, personale og bestyrelse d. 16. december.



Metal producerer blandt andet juletræer i jern og metalforme til den lokale keramiker Gerd Baarstrøm, og mange elever er i gang med at lære at svejse.



Bygge & Anlæg giver lige nu tilbud på ny kantineindretning til Th. Langs, både på
siddeområde, bænke og høje caféborde. Desuden laver de flotte gavekasser, som
skolen blandt andet bruger til vingaver mv.



Køkkenet på Granhøjvej leverede i sidste uge mad til James Bond-fest for 7.-10.
klasse på Kornmod Realskole og fik stor ros. Der var rigeligt mad til de unge, så resten blev givet til varmestuen dagen efter. God karma. I samme uge trådte køkkenet
til i sidste øjeblik (pga. sygdom) med heldagsmødeforplejning til 3F, og i denne uge
leverer de mad til senior-julefrokost på 3F.



KUURS har afholdt introdage for interesserede elever, der har fået et skub i retning
af en afklaring på, om KUU er noget for dem. De næste introdage afholdes i foråret
2017.
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Nyt om kolleger
Vi har sagt farvel til André på Metalværkstedet, og siger velkommen til to nye lærere
samtidig med, at værkstedet pr. 1. januar skifter navn til Metal & Motor. Henrik Petersen
startede på Metal d. 28. november og Ken Dave Ernshof starter d. 16. december.
På KUURS siger vi velkommen til Mette Dorph, der starter som kontaktlærer d. 1. januar.
Susanne Skovager er tilbage som timelærer ad hoc på DesignVærket og skal hjælpe til i
forbindelse med AWOW.
Susanne i køkkenet har afsluttet sin uddannelse som kostvejleder og bestod eksamen d.
26. november.

Dejlige billeder fra elevernes julehyggedag...

