Fokus på yrkesfag
Yrkesfagene er viktige bærere av norske tradisjoner og representerer viktig kompetanse Norge trenger i
dag og i framtiden. Gjennom flere år har Kongeparet engasjert seg i å løfte frem yrkesfagene på mange
av sine reiser rundt omkring i landet. Elever ved yrkesfag fra nord til sør var sentrale i gjennomføringen
av hagefestene under jubileumsreisen i 2016 og under innlandsreisen i år.
Grupper med yrkesfagelever har vært på besøk på Slottet og fått omvisning i Slottets kjøkken. De har
også fått et innblikk i hvordan serveringen foregår under de store middagene som holdes gjennom året.
I dag, 4. juli 2017, fyller Hennes Majestet Dronningen 80 år. En piknik i Slottsparken er en del av
feiringen.

Piknik i parken
I vinter tok Baker- og konditorbransjens landsforening kontakt med Slottet. De ønsket å bidra til
feiringen av Kongeparets 80-årsdager med noe av det de kan best: Kaker.
Under pikniken i dag bidrar de med en kake til hvert av bordene. I samarbeid med kokkene på Slottet,
har konditorene kommet opp med en kake som servers som dessert og som står til smakene i maten
som servers under pikniken. Dekoren reflekterer Dronningens lidenskap for norsk natur, fjord og fjell.

Innlandsreisen 2017
Den store hagefesten på Maihaugen på Lillehammer var et av høydepunktene på innlandsreisen som
markerte Kongeparets 80-årsdager. Arrangementet samlet 600 gjester og involverte mer enn 200 elever
fra yrkesfaglinjer i både Hedmark og Oppland. Samarbeidet med fylkene ble innledet så tidlig at flere av
oppgavene som skulle løses ble en del av skolens fagplaner. Teori ble til praksis med både kongelige og
andre gjester til stede. Elvene bidro med både matproduksjon, servering, blomsterdekor, ulike designoppgaver. Elever fra medier og kommunikasjon deltok også.

Jubileumsreisen 2016
Under jubileumsreisen fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, ble det innledet et samarbeid med flere
lokale yrkesfaglinjer. Elever fikk muligheten til å sette sin kunnskap ut i praksis og selv delta i
gjennomføringen av hagefestene Kongeparet inviterte til i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen,
Stavanger, Kristiansand. Det hele ble avsluttet med hagefesten i Slottsparken med hele 1500 gjester fra
hele landet. Mer enn hundre elever med alt fra blomsterdekorasjoner, matlaging, og servering.

Dekor til utstillinger på Slottet
Slottet har også et godt og langsiktig samarbeid med Edvard Munch videregående skole i Oslo. Elever
derfra har ved flere anledninger bidratt med sine kunnskaper og ferdigheter i produksjon av
blomsterdekorasjoner til ulike arrangementer ved Slottet.
Både i år og i fjor har elevene laget blomsterdekor til bordene som inngår i utstillingene publikum kan se
på Slottet i sommersesongen. Med elevenes bistand gjenskapes bordoppdekningen slik den kan ha vært
i ulike historiske perioder.

