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Som nævnt i foregående nyhedsbrev fra december 2016 skal Center for Praksislæring
(CPL) i perioden frem mod sommeren 2019 opbygge et permanent netværk af LearningLabs, der på sigt skal tilbydes som indgang og forberedelse til erhvervsuddannelser i region Deutschland – Danmark for unge, der har det bedst med at lære via praktisk og reelt arbejde.

Opbygning af Sansehaven

Vi er nu i fuld gang med at opbygge og certificere de første fem LearningLabs, og de
første projektinterne workshops, der skal afprøve konceptet, er fastlagt i kalenderen.
Disse workshops er ikke alene udvekslingsophold for elever fra Danmark og Tyskland. Der er tale om ophold på to til tre uger, hvor der skal produceres noget, hvor der
skal læres noget, og hvor læringen skal dokumenteres. Og de unge deltagere er ikke
hele tiden holdt i hånden af en “voksen” hjemmefra. De er mere eller mindre afsted
på egen hånd, og det er det LearningLab, der afholder workshoppen, der har ansvaret for dem og ansvaret for at de lærer noget. Også når de kommer fra den anden
side af landegrænsen. Og i denne fase af projektet vil det være udvalgte elever fra
projektpartnerne, der deltager i disse workshops.

Opbygning af Sansehaven

Den første workshop afvikles allerede i perioden 24. april til 4 maj i Sansehaven i
Ørby (ved Haderslev). Arbejdet er her i første omgang koncentreret om opbygning og
indretning af Sansehaven. Der er en del arbejde om opsætning af køkken- og baseforhold og indretning af udendørsarealer, men det vil samtidig hele tiden set og planlagt ind i en sammenhæng, der gør at Sansehaven skal kunne bruges af alle, fra små
børn til ældre, fysisk besværede medborgere.

Kanonbåden under opbygning

De følgende workshops i år er:
21. august til 10. september på Værftet i Korsør. Her skal der bygges på kanonbåden og deltages i maritime dage i Korsør havn.
18. september til 8. oktober ved Fuglede Havn og Turisme (afholdt af Kalundborgegnens Produktionsskole). Det inkluderer blandt andet deltagelse i Tissø Vikingemarked.

Frigg stævner ud fra Lille Fuglede mod Tissø Vikingemarked

16. oktober til 27. oktober med Mad & Konservering afholdt af JAW i Flensborg.
Her gøres levnedsmidler holdbare med traditionelle metoder.

27. november til 10. december med Kurhotel- & Klinikservice afholdt af produktionsskolen i Malente. Det handler om husholdning med fokus på gæster på hoteller
og klinikker.

Strygning er del af Kurhotel og Klinikservice, Mad og konservering i Køkkenet, Fra arbejdet med Sansehaven

Der afholdes derudover et åbent IMPACT arrangement 10.10.17 som en slags midtvejsstatus i projektet. Her vil vi fortælle om erfaringerne med opbygning af centeret,
certificeringen af LearningLabs og afholdelsen af de første Workshops og dokumentationen af læringen herfra. Arrangementet afholdes sandsynligvis i Lille Fuglede ved
Tissø, og vil på den baggrund også have fokus på den Vikingeturisme, der er på banen her. Der kommer mere detaljerede informationer i begyndelsen af efteråret, men I
kan allerede nu sætte kryds i kalenderen, hvis I kunne have lyst til at deltage.

