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Aktiviteter i uge 5
Dette bilag giver et overblik over aktiviteterne der foregik i undervisningsforløbets uge 5.
Mandag:
Eleverne på AGU arbejder i samme lokale som mad og ernæring med at skabe mad fra ”Mit
hjemland”. Meningen er, at de skal servere det for deres lærere og hinanden sammen med en
præsentation af det land, som de kommer fra. Dagen begynder med en indkøbstur. Og
afsluttes med en præsentation af de retter, som de i dagens løb har lavet.
Eleverne på ”Byg” har lidt udfordringer med ophængning af lamper samt opsætning af
panelvægge, og derfor er elektrikeren tilkaldt. Mens de venter, er de i gang med hver især at
færdiggøre deres individuelle produkter. En elev er f.eks. i gang med at bygge pulten, som
skal stå ved restaurantens indgang, og han har nu tid til at beslutte sig for farve og fokusere
lidt på detaljerne. Han beskriver undervejs sin arbejdsgang og tager billeder af processen.
Tirsdag:
Agu har fået deres IM- produkt retur fra trykken. De har fået taget et fotografi hver især, som
symboliserer det land, de kommer fra. Billederne blev så vellykkede, at eleverne i fællesskab
har besluttet, at de skal hænges op i restauranten, og at det dermed bliver en del af agus
bidrag til indretning. Meningen er, at billederne senere erstattes af andre billeder, og billederne
i stedet bliver hængt op i agus egne lokaler.
To elever fra Byg er i fuld gang med at rette sig efter pigernes krav om hvor, hvor højt og hvor
tæt billederne skal hænge.
Over middag tager elever fra begge hold i skoven efter et par birketræer til restauranten,
mens andre bliver tilbage og fortsætter med samling af IKEA-skabe eller arbejdet med eget
produkt.
Onsdag:
Der arbejdes på højtryk på at få de sidste paneler hængt op og få elektrikeren færdig. De
sidste individuelle produkter er så småt på plads.
Agu har denne dag undervisning, og de deltager derfor ikke i den kreative proces i
restauranten. De arbejder videre med deres ”Mit hjemland” præsentationer i deres fag. F.eks.
laver de Brochurer i dansk og DSA.

Torsdag:
I dag er lidt anderledes, alle elever er i skole fra morgen til aften. Dagen går med små gøremål
som ender med at tage lang tid. Ting kommer ind på plads. Og AGU pynter restauranten rigtig
smukt op.
Ved mørkets frembrud er alle Hold/elever klar til at opstille deres produkter i restauranten.
Mad og ernæring har travlt med maden til aftenens buffet. Stemningen er god, og eleverne
hører musik og taler sammen på kryds og tværs.
Et hold af gangen tager en runde i restauranten, alle kigger nysgerrige på, hvad der er sket i
ugernes løb, og hvordan deres produkt tager sig ud.
Mad og ernæring har brygget øl og især etiketterne får megen opmærksomhed. Eleverne
spiser sammen i kantinen og sammen ryddes der op, vaskes op etc. før de går hjem. Mange af
dem har været i skole i mange timer den dag.
Fredag:
Eleverne har fri fredag pga. den lange torsdag.

