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Strukturen	  er	  bare	  i	  orden.
De#e	  nummer	  af	  handler	  om	  dagligdagen	  og	  betydningen	  af	  den	  gode	  og	  stabile	  struktur.	  
Bustrup	  Nyt	  i	  november	  handler	  om	  de	  elever,	  der	  bare	  lærer	  og	  lærer	  at	  handle.	  
Bustrup	  Nyt	  handler	  om	  medarbejdernes	  uddannelser	  og	  kompetencer.	  
Bustrup	  Nyt	  handler	  om,	  at	  vi	  kan	  modtage	  elever	  i	  kortere	  anbringelser	  -‐	  uden	  at	  gå	  på	  kompromis	  med	  
kvaliteten,	  men	  gennem	  større	  individuel	  indsats.	  
Lige	  om	  lidt	  går	  den	  ny	  website	  “bustrup.dk”	  i	  luFen.	  Nemmere	  og	  mere	  overskuelig	  portal	  Gl	  opholdssteder,	  
dagskole	  og	  andre	  akGviteter	  omkring	  Bustrup.	  

Louise arbejder på sit projekt om æresdrab.  
Rex på museum på Polens rejsen. 
Louise, Julie og Cecilie til fodboldkamp. 

http://bustrup.dk
http://bustrup.dk
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Kortere	  anbringelser	  
Evidensbaserede	  målinger	  ud	  fra	  praksis.	  Resultatorienterede	  anbringelser.	  Den	  svenske	  model.	  1	  eller	  2	  
årige	  anbringelser	  på	  Opholdssted.	  Inden	  for	  de	  senere	  år	  er	  anbringelse	  på	  opholdssted	  ikke	  længere	  en	  
anbringelse,	  der	  varer	  fra	  start	  Gl	  slut	  med	  eFerværn.	  En	  anbringelse	  på	  opholdssted	  er	  idag	  en	  anbringelse,	  
der	  sigter	  mod,	  at	  den	  unge	  eFer	  en	  periode	  på	  opholdssted	  kan	  blive	  udsluset	  Gl	  egen	  bolig	  eller	  kan	  
komme	  Glbage	  i	  eget	  miljø.	  Der	  sæ#es	  større	  krav	  Gl	  anbringende	  kommune	  om,	  at	  anbringelsen	  viser	  
resultater.	  Der	  sæ#es	  krav	  Gl	  opholdsstedet	  om	  evidensbaserede	  målinger	  ud	  fra	  praksis	  om,	  	  at	  
anbringelsen	  skal	  vise	  posiGve	  resultater.	  Og	  ikke	  mindst	  sæ#es	  der	  store	  krav	  Gl	  de	  anbragte	  børn	  og	  unge	  
om,	  at	  den	  unge	  er	  i	  en	  posiGv	  udvikling	  og	  skaber	  sig	  et	  netværk	  og	  gode	  relaGoner	  og	  er	  i	  uddannelse.	  
På	  Opholdsstederne	  Bustrup,	  Udsigten	  og	  Jupiter	  er	  vi	  klar	  Gl	  de	  ny	  vinde,	  der	  blæser.	  Vi	  går	  ikke	  på	  
kompromis	  med	  kvaliteten	  i	  anbringelsen,	  men	  arbejder	  med,	  når	  udfordringen	  er	  kortere	  anbringelser.	  
Almindeligvis	  kræver	  det	  blandt	  andet	  flere	  ressourcer	  Gl	  forældresamarbejde	  og	  flere	  psykologGmer.	  Det	  
kræver	  flere	  målre#ede	  samtaler	  og	  tæ#ere	  opfølgning	  fra	  anbringende	  kommuner.	  Vi	  er	  klar.

Cecilie	  havde	  design	  sammen	  med	  
lærerprak3kant	  Me6e.	  Resultatet	  blev	  
nogle	  fine	  havemøbler	  3l	  Jupiter.

mailto:anders@bustrup.dk
mailto:info@bustrup.dk
mailto:anders@bustrup.dk
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Status,	  visioner	  og	  strategi
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Fire	  gange	  om	  året	  holder	  lærere	  og	  pædagoger	  på	  Opholdsstederne	  og	  Dagskolen	  ved	  Bustrup	  
pædagogiske	  dage.	  Her	  er	  et	  lille	  indblik	  i	  den	  pædagogiske	  arbejdsdag,	  vi	  havde	  i	  starten	  af	  november	  
2014.	  Denne	  dag	  havde	  overskriFen	  status,	  visioner	  og	  strategi.	  	  
Status	  på	  opholdsstederne	  er,	  at	  der	  er	  god	  struktur	  i	  dagligdagen.	  	  
Der	  er	  faste	  rammer	  med	  plads	  Gl	  spændende	  akGviteter.	  	  AkGvitetsmulighederne	  på	  stederne	  er	  
alsidige:	  teatersal,	  stort	  musikrum,	  værksted	  der	  snart	  er	  færdigrenoveret,	  fitness	  med	  klasse,	  kunst,	  
heste	  og	  snart	  mere	  mekanik.	  Med	  den	  gode	  daglige	  struktur	  har	  vi	  gode	  rammer	  Gl	  at	  imødegå	  de	  
udfordringer,	  der	  helt	  naturligt	  er	  på	  opholdssteder	  med	  børn	  og	  unge,	  der	  endnu	  ikke	  er	  Glpas	  i	  livet.	  
Visionerne	  på	  opholdsstederne	  fylder	  vores	  hjerter.	  
Det	  er	  tydeligt,	  at	  pædagoger	  og	  lærere	  har	  sjælen	  med	  på	  arbejde.	  Vi	  bruger	  vores	  faste	  principper	  i	  
dagligdagen:	  Om	  igen,	  Gi´den	  hele	  armen,	  Ud	  af	  røret.	  Vi	  mentaliserer	  og	  bliver	  bedre	  Gl	  at	  
mentalisere.	  Medarbejderne	  bliver	  bedre	  Gl	  at	  få	  eleverne	  med	  Gl	  de	  spændende	  akGviteter	  og	  profiler,	  
som	  er	  på	  stedet	  og	  vi	  er	  blevet	  meget	  bedre	  Gl	  at	  kny#et	  relaGoner	  Gl	  lokalområdet.	  	  
Strategien	  er,	  at	  medarbejderne	  bliver	  endnu	  dygGgere.	  
Vi	  arbejder	  på,	  at	  alle	  medarbejdere	  får	  endnu	  flere	  kompetencer	  og	  fastholder	  profilerne	  i	  
dagligdagen.	  Det	  skaber	  et	  godt	  arbejdsmiljø	  og	  det	  sunde	  arbejdsmiljø	  smi#er	  af	  på	  eleverne	  og	  på	  
deres	  ambiGoner	  om	  at	  uddanne	  sig	  og	  udvikle	  sig.

Emil	  arbejder	  på	  at	  lave	  projekt	  3l	  morgensamling.	  André	  står	  ved	  siden	  af	  ham	  -‐	  det	  hjælper	  oFe.	  Rex	  og	  
Ma3as	  på	  Polens	  rejsen.	  Thomas,	  Helene,	  Louise,	  Ma3lde	  og	  Cecilie	  på	  Polensrejsen.	  André	  når	  toppen.

mailto:anders@bustrup.dk
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At	  rejse	  Gl	  Polen	  og	  se	  koncentraGonslejrene.	  At	  rejse	  Gl	  Polen	  og	  prøve	  at	  forstå,	  hvilke	  rædsler	  jøderne	  og	  
socialisterne	  har	  gennemgået.	  Polens	  rejsen	  blev	  forberedt	  med	  morgensamlinger,	  hvor	  eleverne	  havde	  forberedt	  
de	  fleste	  som	  led	  i,	  at	  hver	  elev	  i	  løbet	  af	  skoleåret	  skal	  lave	  en	  projekt	  opgave.	  Emnerne	  var	  blandt	  andet:	  
børnesoldater,	  hvorfor	  er	  der	  militær	  i	  Danmark,	  hvem	  var	  Hitler,	  æresdrab	  og	  mange	  andre	  projektopgaver.	  Det	  er	  
en	  fornøjelse	  at	  se,	  når	  eleverne	  tager	  ansvar	  for	  deres	  opgaver.	  De	  viser,	  at	  de	  oFe	  kan,	  når	  de	  er	  moGveret	  og	  de	  
kan	  fokusere	  på	  opgaven.	  	  

Både	  elever	  og	  lærere	  og	  pædagoger	  fortalte	  eFer	  rejsen,	  at	  det	  havde	  været	  en	  rigGg	  god	  studierejse.	  Alle	  havde	  
vist	  interesse	  og	  sammenholdet	  var	  stærkt	  i	  elevgruppen	  og	  blandt	  de	  medarbejdere,	  der	  var	  med.	  	  

Rejserne	  er	  et	  af	  vores	  kendetegn.	  Vi	  kommer	  tæt	  på	  det,	  vi	  vil	  lære	  noget	  om.	  Vi	  kommer	  ud	  og	  undersøger	  
verden	  og	  på	  den	  baggrund	  er	  det	  meget	  mere	  enkelt	  at	  tage	  sGlling	  og	  forstå,	  hvad	  der	  sker	  i	  verden.	  	  

Polens	  rejsen	  slog	  fast:	  Aldrig	  mere	  krig.

Mar$n	  sammen	  med	  Lau,	  Sebas$an,	  Ma$as,	  Emil,	  Mathias	  Nielsen,	  Chris$an	  og	  Sarah.	  	  
På	  rejse	  $l	  Polen.
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I	  foråret	  kunne	  vi	  fejre,	  at	  vi	  i	  lang	  Gd	  havde	  været	  hashfri.	  I	  løbet	  af	  eFeråret	  fik	  vi	  nye	  elever	  og	  nye	  
udfordringer	  og	  vi	  kan	  ikke	  længere	  sige,	  at	  vi	  er	  hashfri.	  Men	  vi	  arbejder	  på	  sagen,	  og	  vores	  fornemmelse	  
er,	  at	  vi	  igen	  er	  ved	  at	  have	  grundlaget	  helt	  i	  orden.	  Vores	  rammer	  er	  som	  alGd:	  Du	  skal	  følge	  programmet	  
100	  %.	  Du	  kan	  ikke	  blive	  smidt	  ud.	  Du	  må	  ikke	  ryge	  hash	  eller	  andre	  stoffer	  med	  henblik	  på	  at	  blive	  skæv.	  
Du	  må	  ikke	  drikke	  alkohol.	  Når	  der	  er	  hash	  er	  elevernes	  deltagelse	  i	  programmerne	  mindre	  tydelig.	  Når	  
der	  ikke	  er	  hash	  er	  sproget	  mellem	  eleverne	  godt,	  der	  er	  god	  deltagelse	  i	  akGviteterne	  og	  eleverne	  har	  
meget	  mere	  øje	  for	  deres	  egen	  udvikling	  og	  uddannelse.	  	  Vi	  har	  en	  bred	  kerne	  af	  elever,	  der	  er	  imod	  hash.	  
I	  de#e	  eFerår	  kan	  vi	  fejre,	  at	  vores	  fitness	  center	  har	  mer	  end	  90	  kunder	  fra	  lokalområdet.	  Vi	  kan	  glæde	  
os	  over,	  at	  hestene	  er	  på	  samme	  mark	  og	  vi	  ikke	  skal	  bruge	  Gd	  på	  at	  bringe	  den	  frem	  og	  Glbage	  Gl	  marken	  
hver	  dag.	  Vi	  kan	  fejre,	  at	  mange	  elever	  følger	  meget	  mere	  med	  i	  matemaGk	  undervisningen.	  Vi	  kan	  glæde	  
os	  over,	  at	  vi	  har	  kartofler	  fra	  egen	  avl	  Gl	  hele	  denne	  vinter.	  Vi	  kan	  glæde	  os	  over	  de	  mange	  Gng,	  der	  er	  
igang:	  Jonas	  og	  Preben	  er	  ved	  at	  finde	  havetraktor	  Gl	  havetraktorræs.	  Vi	  er	  på	  udkig	  eFer	  en	  god	  hest	  Gl	  
de	  hesteglade	  elever.	  Cecilie	  fik	  lavet	  nogle	  fantasGske	  møbler	  med	  lærerprakGkant	  Me#e.	  	  
Og	  rigGg	  meget	  mere.

Vi	  fejrer	  vores	  successer.

Julie og Helene arbejder på projekt til Polens rejsen. Bogbussen fra Skive Bibliotek kommer til 
Bustrup med gode bøger til projektundervisning. Naija arbejder med projekt.  
Thomas fremlægger sit projekt ved morgensamling.
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Tag godt imod os. 
Vi har meget på hjertet.

En	  af	  vores	  medarbejdere	  tager	  rundt	  Gl	  vores	  travle	  samarbejdspartnere	  på	  socialkontorerne	  landet	  over.	  
Som	  en	  anden	  sælger	  ringer	  han	  Gl	  jer,	  banker	  på	  døren	  og	  de	  allerfleste	  steder	  møder	  vi	  stor	  velvilje.	  	  
Forstå	  os	  rigGgt:	  Vi	  er	  selvfølgelig	  som	  alle	  andre	  på	  det	  private	  sociale	  marked	  nødt	  Gl	  at	  gøre	  os	  bemærket	  
og	  gøre	  os	  kendt.	  Det	  personlige	  kendskab	  virker	  bedst.	  Det	  er	  vores	  erfaring,	  at	  det	  skaber	  den	  største	  
Gllid.	  Allerbedst	  er	  det,	  når	  vores	  samarbejdspartner	  har	  kendskab	  Gl	  os	  gennem	  en	  god	  anbringelse	  -‐	  og	  
det	  er	  der	  mange,	  der	  har.	  	  
Vi	  har	  meget	  at	  byde	  på.	  
Vores	  værdier	  er	  inklusion,	  sammenhold	  og	  udvikling.	  Det	  er	  kernen	  af	  vores	  arbejde.	  
Vi	  er	  omkostningsbevidste.	  
Det	  betyder,	  at	  vi	  arbejder	  for	  kortere	  anbringelser,	  arbejder	  ud	  fra	  evidensbaserede	  målinger	  af	  praksis	  og	  
er	  meget	  resultatorienterede	  -‐	  og	  samGdig	  går	  vi	  ikke	  på	  kompromis	  med	  kvaliteten	  i	  anbringelsen.	  
Vi	  har	  stor	  faglighed.	  
Vi	  har	  ekstern	  psykolog	  Glkny#et.	  Vi	  har	  socialrådgiver	  på	  stedet	  og	  fagligt	  kompetente	  
medarbejdergrupper.	  
Vores	  profiler	  er:	  
Kortere	  anbringelser.	  Stærke	  målgrupper.	  Uddannelse	  og	  udvikling.	  Gode	  resultater.	  

Vi	  sparer	  op	  3l	  weekendprogrammet.	  Her	  på	  klatrekursus.	  Naija	  i	  gang	  med	  fredagsrengøring	  på	  skolen.
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Lige	  om	  lidt	  
Der	  er	  eFerårskoncert	  i	  midten	  af	  november	  i	  Juelsminde.	  
Vi	  har	  forældredag	  i	  starten	  af	  december.	  	  
Samme	  dag	  holder	  vi	  julemarked.	  
Vi	  er	  igang	  med	  World	  Wide	  Art	  CompeGGon.	  Det	  er	  en	  verdensomspændende	  kunstkonkurrence.	  
Skiferien	  starter	  som	  sædvanlig	  på	  Bustrup	  den	  27	  december.	  	  
Vi	  er	  hjemme	  igen	  den	  1	  januar	  sent	  om	  aFenen.	  	  
Der	  er	  Vinterkoncert	  i	  slutningen	  af	  januar.	  
I	  uge	  7	  -‐	  8	  -‐	  9	  rejser	  vi	  på	  studierejse	  Gl	  Indien.	  
Og	  så	  er	  der	  eksamen	  i	  maj	  og	  juni.	  
Hele	  forårshalvåret	  træner	  vi	  Gl	  årets	  store	  teaterkonkurrence.	  
Det	  er	  højdepunkter,	  der	  trækker	  og	  får	  alle	  op	  på	  mærkerne.	  
Hvert	  højdepunkt	  kræver	  fokus	  og	  stor	  deltagelse.	  Resultaterne	  kommer	  på	  ingen	  måde	  graGs.	  
De	  sidste	  tre	  år	  vandt	  vi	  teaterkonkurrencen	  om	  foråret.	  Og	  det	  krævede	  virkelig	  en	  stor	  indsats.	  	  
Vi	  tror	  på,	  at	  vi	  er	  klar	  Gl	  det	  samme	  igen	  i	  år.	  	  
Vores	  studierejser	  de	  sidste	  tre	  år	  har	  været	  vildt	  gode.	  	  
De	  er	  gode,	  fordi	  eleverne	  er	  forberedt	  og	  godt	  moGverede	  og	  fordi	  medarbejderne	  er	  vildt	  
engagerede.	  

Fra	  Polens	  rejsen	  og	  besøg	  på	  kirkegård	  -‐	  Emil	  og	  Ma3as.	  Fra	  Naturdagen.	  Fra	  OL.	  Sarah	  på	  hest. 
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Henvendelse	  vedrørende	  Bustrup	  og	  opholdsstederne	  kan	  ske	  Ll:	  
Anders	  Svensson	  28195542	  (Dagskolen	  Bustrup	  og	  Opholdsstedet	  Udsigten),	  	  

Marianne	  Petersen	  51503022	  (Jupiter),	  	  
Lars	  Heiber	  42746171	  (Opholdsstedet	  Bustrup).	  

www.bustrup.dk	  
info@bustrup.dk	  

www.opholdsstedet-‐jupiter.dk	  
www.opholdsstdet-‐udsigten.dk	  
www.opholdsstedet-‐bustrup.dk	  

E]erårskoncert	  -‐	  Juelsminde	  torsdag	  den	  20	  november	  kl	  10	  -‐	  16	  

Forældredag	  og	  Julemarked	  lørdag	  den	  6	  december	  kl	  	  12-‐17.	  	  	  

Juleafslutning.	  Torsdag	  18	  december	  kl	  12	  -‐	  15.	  

Skiferie	  i	  Norge.	  27	  december	  Ll	  1	  januar.	  	  

Nogle	  elever	  på	  Opholdsstederne	  blev	  færdige	  med	  folkeskolens	  afslu#ende	  afgangsprøver	  sommeren	  2014.	  
Enkelte	  af	  dem	  er	  i	  gang	  med	  11.	  skoleår.	  11.	  skoleår	  indeholder	  meget	  prakGk.	  MaGas	  er	  i	  prakGk	  på	  en	  kro	  
tre	  aFener	  om	  ugen	  og	  følger	  derudover	  skolen.	  Mathias	  er	  startet	  på	  EGU	  i	  Skive	  og	  skal	  på	  opgaver	  med	  et	  
montørfirma	  i	  den	  kommende	  uge.	  Schmidt	  er	  i	  prakGk	  hos	  en	  maler	  -‐	  og	  har	  været	  i	  prakGk	  i	  et	  
byggemarked.	  Julie	  er	  selvstuderende	  på	  VUC	  og	  arbejder	  i	  skolen	  samGdig	  med,	  at	  hun	  er	  startet	  i	  prakGk	  på	  
Lem	  plejecenter.	  Naija	  er	  selvstuderende	  på	  VUC	  og	  Nina	  arbejder	  med	  forskellige	  projekter,	  mens	  Michelle	  
har	  været	  i	  prakGk	  i	  England	  på	  en	  højskole.	  Hver	  især	  arbejder	  de	  med	  at	  blive	  mere	  selvstændige	  i	  deres	  
beslutninger	  og	  deres	  indsats.	  Det	  kan	  Gl	  Gder	  være	  rigGg	  meget	  svært.	  Det	  er	  lidt	  nemmere	  at	  give	  op,	  når	  
der	  ikke	  hele	  Gden	  er	  en	  anden	  på	  sidelinjen	  Gl	  at	  skubbe	  på	  og	  hjælpe	  med	  at	  tage	  de	  rigGge	  valg.	  

PrakLk	  og	  flere	  erfaringer.	  

Samson	  -‐	  en	  af	  medarbejderne	  med	  på	  rejsen	  3l	  Polen.	  	  På	  rejserne	  oplever	  vi	  hinanden	  på	  ny	  måder.
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