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CPL (Center for Praksislæring) har opbygget de første LearningLabs, der skal kunne 
tilbyde unge, der lærer bedst i praksis, indgang til en uddannelse i mere specialisere-
de områder. Nogle af dem skal forhåbentligt være fremtidens praktiske specialister.

I løbet af sommeren og efteråret 2017 fik CPL afprøvet sine LearningLabs i den nød-
vendige praksis i projektets første workshops.

Gulve og vægge i Ørby gøres klar

Den første foregik i perioden 24/4 til 4/5 i Ørby ved Haderslev. Her var arbejdet 
koncentreret om opbygning af indendørsfaciliteterne til den kommende sansehave, 
der både som opbygning, vedligeholdelse og drift er udgangspunktet for det lokale 
LearningLab.

Der blev dog også tid til at se på lokalområdet. For et dansk-tysk projekt var et besøg 
på Dybbøl Banke et must.

Som at være der selv, i praksis

Workshoppen blev afsluttet med en lille komsammen i haven og med at alle deltagere 
fik udleveret et workshopcertifikat med en faglig bedømmelse af de opnåede og viste 
faglige kompetencer.



Ved næste workshop 21/8 til 9/9 på Værftet i Korsør, blev deltagerne allerede efter 
den første uge kastet ud i at vise kanonjollebygningen som et arbejdende værksted 
ved den maritime lørdag i Korsør.

Vi var klar, og der kom publikum

Uderover skibsbyggeriet (der både var på den store kanonbåd og på en mindre 
Halsskov Pram) blev der også tid til at tage afsted på en sejltur til Omø, hvor der 
både blev tid til at nyde livet en smule og til at redde en dueunge, der var faldet i 
vandet.

Holdet, haven og certifikat til Luca

Halsskov Pram på vej, dueungen blev reddet

Yderligere materiale fra begivenheden kan opleves i facebookgruppen “Interreg Had-
erslev  2017”, der under workshoppen fungerede som kommunikationsmiddel mellem 
deltagerne, og som bagefter fungerer som dokumentation.



Og så var det igen tilbage til arbejdet med kanonjollen, afbrudt af et par besøg til 
Charlottenlund Fort, Holmen i København, til bådebyggeruddannelsen på skolen i 
Hillerød og Maritimt Museum i København.
Alle deltagere endte med at få et certifikat, og workshoppen blev afsluttet med delt-
agelse i den årlige høstfest, hvor det blev børnenes tur til at lære at bygge både (nu i 
mindre målestok) og hvor der desuden var tid til at hygge sig og sige pænt farvel.

Børnebådebyggere og anden hygge

Også herfra er der en facebook gruppe ved navn “CPL Workshop - The Shipyard 
21/8 - 9/9”, hvor der kan opleves mere.

Den følgende workshop fandt sted 18/9 til 8/10 ved Tissø og ved Kalundborgegn-
ens Produktionsskoles Maritime værksted i Svebølle. Her var to typer arbejdsop-
gaver at vælge imellem. Man kunne enten forberede varer til det vikingemarked, 
workshoppen skulle afsluttes med, eller man kunne deltage i udbygningen af havnen 
i Lille Fuglede, hvor vikingeskibet Frigg ligger.

Smedede varer, keramiske varer og en havn

Ind imellem var der desuden tid til en øvelsestur med Frigg, og der indgik besøg ved 
havnebyggeri i en helt anden størrelsesorden. Her måtte hele holdet iklædes orange 
veste og hjelme. Hele tiden, også som besøgende, er der fokus på sikkerheden. Og 
som oplæg til vikingemarkedet, var der et besøg i vikingebyen i Albertslund.



Alle deltagere fik udleveret et certifikat med bedømmelse af den viste kompetence, 
og workshoppen kulminerede så ved at alle fra KPS sammen med workshopdeltag-
erne kastede sig ind i Tissø vikingemarked.

Man kan se yderligere på facebookgruppen “CPL Workshop - KPS 18/9-8/10 2017”.

Certifikater, fortælletelt og det sidste vikingegruppebillede

En uge efter var der workshop hos JAW Flensborg, den varede fra 16/10 til 27/10. 
Her var emnet konservering af fødevarer uden brug af kunstig kemi og uden frost. I 
virkeligheden var det gode gamle konserveringsmetoder fra vore oldeforældres tid, 
der kom i genbrug her.

En klassisk metode, der ikke er gået helt af mode, er fremstilling af “tørt” bagværk 
som fx knækbrød og småkager.

Friggsejlads, den store havn og vikingebyen

Opskrifter, bagning og småkager



Andre metoder er henkogning og fermentering, der blev anvendt på både frugt og 
grønt. Og produkterne blev fremstillet i tæt samarbejde mellem workshopdeltagere 
udefra, deltagere fra JAW og medlemmer af JAWs stab.

Råvarerne behandles og ender i lukkede glas

Udvalget af råvarer blev udvidet med både indmad og kød, og det hele gik op i adskil-
lige højere enheder af kombinerede produkter. En enkelt klassisk steg, blev det også 
til, selvom den ser så appetitlig ud, at den nok ikke er så langtidsholdbar, hvis den 
først er blevet opdaget.

Forskellige animalske råvarer indgår

Undervejs i løbet af workshoppen var det oplagt for en gruppe af danskere og tysk-
ere i Flensborg at beskæftige sig med det binationale i netop det grænseland, der i 
de sidste snart 100 år har sat standarder for hvordan netop det kan være et frugtbart 
fænomen, så der var besøg på flere danske institutioner syd for grænsen, blandt an-
det Aktivitetshuset i Flensborg,

Der var derudover blandt andet besøg på den traditionelle Mølle Renata og i vidensk-
absoplevelsesstedet Phänomenta.



Der er også her meget mere at kigge på på facebooksiden “CPL Workshop JAW 
16/10 - 27/10”.

Årets sidste workshop foregik i Malente i perioden 27/11 til 10/12. Det lokale Learn-
ingLab arbejder med kurhotel kompetencer, og fokus i år var bakterier og andre 
mikrober. Men da det var den tid på året, blev der naturligvis også mulighed for at 
deltage i det lokale julemarked, noget der for de danske deltagere stadig var noget 
specielt.

Workshoppen er så nyafviklet at vi ikke har har billedmateriale med i dette nummer af 
nyhedsbrevet.

Ved siden af disse workshops afviklede CPL den 10/10 sit første såkaldte IMPACT 
møde. Mødet formede sig som en slags midtvejsstatus i projektet, hvor CPL fik lov 
til at præsentere sig selv, men hvor arbejdet samtidig blev betragtet og belyst udefra 
af en ekstern konsulent Jolande Leinenbach og af et andet interreg-projekt, nemlig 
STaRForCE . Mødet blev afviklet hos partner Kalundborgegnens Produktionsskole.

Fra “Renata”, “Aktivitetshuset”,  “Phänomenta” og et afsluttende bevis

CPL og et kor af workshopdeltagere vil virke i virkeligheden


