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I Nyhedsbrevet fra CPL (Center for Praksislæring) fra december 2017 var årets fem work-
shops omtalt. Tilsammen var der tale om workshops i i alt 12 uger. Når en workshop varer 
to eller tre uger, kan deltagerne for alvor få afprøvet praksis og se de håndgribelige resul-
tater af den.

Der var, da nyhedsbrevet udkom, endnu ikke billeder med fra den sidste workshop i 
Malente. Det er der nu

Kager fremstilles og sælges – og så klar til rengøring

Workshoppen gik fra 27/11 til 10/12, og på den tid af året var det naturligt at deltage på 
det lokale julemarked. Men derudover var workshoppens og det lokale LearningLabs 
primære fokus at stå for et miljø, der er rent/sterilt nok, når man skal servicere ældre per-
soner eller rekonvalescenter. Det blev prøvet i praksis, både i form af praktisk rengøring og 
mikrobedyrkning, så det blev tydeligt hvor meget rengøring i virkeligheden betyder.

Mikrober, Michelles bevis og det sidste farvel

I 2018 vil der blive afholdt tilsammen seks workshops i de fem eksisterende CPL Lear-
nigLabs



De øvrige LearningLabs afholder hver en workshop.

30 april til 18 maj afholdes bådebyggerworkshoppen i Korsør. 
6. juni til 22. juni afholdes sansehaveworkshoppen i Haderslev. 
19. september til 8. afholdes der vikingeworkshop i Lille Fuglede ved Tissø.

Kanonjollen, Sansehave- og vikingeworkshops

Og 26. november til 9. december afholdes næste workshop i Malente.

De falder som perler på en snor og det løber i år op i tilsammen 15 ugers workshop i 2018. 

Derudover bliver 2018 året, hvor CPL begynder på at se nærmere på hvad der skal ske fra 
2019 og frem, når CPL ikke længere er et projekt, men skal være en permanent institution. 
Det betyder at vi påbegynder processen, hvor CPL skal udvides med 5 – 6 nye 
LearningLabs. Der vil senere blive indkaldt til et orienterende møde herom i begyndelsen 
af sommeren.  

Vi begynder derudover at fastlægge den organisatoriske struktur for den fremtidige 
virtuelle, permanente institution. Vi skal ikke kede os, og vi skal blive meget klogere i pro-
cessen.

Fra sidste års workshop i Flensborg

I centerets LearningLab i Flensborg afholdes i år to workshops i traditionel konservering af 
fødevarer (uden brug af kemi og uden brug af frost). Den første afholdes snart, nemlig fra 
16. april til 27. april – den anden fra 20. august til 31. august. 


