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Center for Praksislæring (CPL) skal i løbet af de tre år opbygge et permanent netværk af LearningLabs, der på sigt skal 
tilbydes som indgang til erhvervsuddannelser i region Deutschland - Danmark for unge, de har det bedst med at lære via 
praktisk og reelt arbejde.

Kanonsalut Det lokale LearningLab bygger blandt andet en kanonbåd

Det Interreg 5a projekt, der skal opbygge (CPL) startede første august 2016 og blev officielt sparket i gang med en tale af 
regionsrådsformand Jens Stenbæk den 27/8 2016. I dette arrangement deltog blandt andet også vores netværkspartnere 
fra projektet JUMP. Centerets første fem LearningLabs er under opbygning i Malente, Flensborg, Haderslev, Kalundborg 
og Korsør, og i 2017 afholdes de første Workshops, hvor konceptet vil blive afprøvet.

Den første udgave af systemet, der skal kvalitetssikre og certificere centerets LearningLabs er blevet udarbejdet, og en
vejledning i udvælgelse og forberedelse af workshopdeltagere er påbegyndt. Certificeringsprocessen vil gå i gang og 
dermed blive afprøvet i starten af 2017.

 Kurhotel- og klinikservice holdet Nye lyse omgivelser til Hotel- og klinikservice Annika pudser vinduer

I Malente er det det faglige udgangspunkt for det lokale LearningLab her fra starten blevet ændret fra “Grønt Fokus” til 
“Kurhotel & -klinikservice”, men den grundlæggende CPL pædagogik er uændret. De første 6 elever på det kommende 
LearningLab er allerede i gang, både med opbygning ad værkstedsfaciliteter og med det daglige arbejde.



Billederne til vejledningen kræver også reel produktion
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I Flensborg opbygges det lokale LearningLab på grundlag af eksisterende køkken- og bageværksteder. Arbejdet med at 
lave illustrerede arbejdsbeskrivelser er påbegyndt ligesom de første skitser til kompetancetavler på området er under 
udarbejdelse.

Slutprodukt - Grøntsagsbouillon Billederne til vejledningen kræver også reel produktion

I Haderslev blev det første spadestik til den sansehave, der skal være omdrejningspunktet i deres LearningLab, taget ved et 
arrangement 30/9. Fokus her bliver både opbygning af sansehaven og den senere brug og vedligeholdelse af stedet. 

Modellen fra en anden vinkelDet første spadestik til sansehavenDen første model af sansehaven



Steffen tætner chalup
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Der arbejdes på havnen i Store Fuglede Forberedelse til milebrænding

I Korsør bliver LearningLab opbygget omkring Værftet, hvor den første store opgave bliver bygningen af en kanonjolle. 
Arbejdet med jollen er allerede i fuld gang, og arbejdsbeskrivelser og anden dokumentation skal forberedes til oversæt-
telse. Holdets ene togt i 2017 vil i øvrigt besøge to af de øvrige projektpartnere. 

Masten skal rejses med kran

I Kalundborg er det kommende LearningLab, der bygger på flere eksisterende værksteder, ved at blive defineret, og 
arbejdet på området er påbegyndt. Udbygning af Store Fuglede Havn er i gang, undervisningen i milebrænding er påb-
egyndt, kar- og smykkekopier er blevet fremstillet, og man deltog i Tissø Vikingemarked 1. og 2. oktober.

Rune, Robin og Christian laver spanter til KanonbådHoldet på tur i det gode skib Whimbrel

CPLs hjemmeside (http://eucpl.eu) går i luften i begyndelsen af januar 2017. her vil man både kunne følge udviklingen i 
de enkelte LearningLabs, planlægningen og afholdelse af de grænseoverskridende workshops og udviklingen af den sam-
lede centerstruktur.  
 
Og så benytter vi lige lejligheden til at ønske en Glædelig Jul og et frugtbart 2017


