Bustrups Verden
Nyhedsbrev

oktober 2018
Med kærlig hilsen fra
Opholdsstederne
Bustrup, Udsigten og
Jupiter og
Dagskolen Bustrup
Brug de næste ﬁre et halvt minut på at læse
månedens bestseller: Nyhedsbrevet fra Bustrup
stederne. Nyd hele deMe udpluk af hændelser fra
vores steder fra juli, august og september 2018.
Men pas på: Du får nok lyst *l at bruge mere *d.

Middelalderfes*val på Borgen
Lim5orden Rundt med sejlskibet Sirocco
Alle har ret *l en meningsgivende skolegang

Om et virkelig imponerende sportsstævne

FriluCsspil på Bustrup sommeren 2019
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Lim5orden Rundt med
Bustrup og sejlskibet Sirocco

Lim5orden Rundt fra Løgstør omkring Thisted *l Struer og Nykøbing Mors og med et smut *l Fur og derfra
på slutspurt *l Skive. Pelikanstorm og stærke elever, der hur*gt lærte søen at kende. Regn og god blæst var
kendetegnende for en oplevelsesrig uge, hvor eleverne ikke gav op. Et par stykker måMe ofre *l havet, men
humøret var højt og alle lærte at klare sig på lidt plads. Hvad har det så med skole at gøre? Lyt med her:
Der blev snakket om vind og vejr, der blev snakket kurs, der blev lagt mærke *l og der blev s*llet mange
spørgsmål. Landkort og søkort, *d og afstand, konkurrence og sammenhold - alt sammen har det med
uddannelse og udvikling at gøre. Skipper Hans Jørgen tog pusten fra alle, og når man står over en, der er
77 år og er den, der holder ud og ikke giver op, så dur det jo ikke, at man som 15 - 18 årig synes, at der er
noget, der kan være lidt svært. Vi ﬁk blod på tanden og der er ingen tvivl om, at vi også *l næste år gerne
vil deltage på Lim5orden Rundt eller på andre ture på søen. Og så vandt vi foran 65 andre skibe på den
sidste sejlads. Se mange ﬂere billeder på Bustrup facebook.
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Alle har ret Dl en meningsgivende skolegang
Fælles for alle unge på Dagskolen er, at de alle har
haC vanskeligt med at indgå i folkeskolens rammer
og krav. Socialrådgiver på Dagskolen Bustrup S*ne
Marie Kamuk fortæller, at mange af de unge inden
start på Dagskolen Bustrup har haC meget lange
perioder uden skolegang. Dagskolen Bustrup har
primært unge, som er anbragt på et opholdssted,
men har også dagelever, som bor hjemme hos deres
forældre. S*ne Kamuk fortæller, at forældrene
*dligere har haC vanskeligt med at få deres børn i
skole, da de ikke kunne rumme rammerne og
kravene i folkeskolen. De unge har oCe en
forhistorie med isola*on i hjemmet og ensomhed
eller den mere modsatreMede adfærd med
kriminalitet og hash. Det er netop rammerne og
*lgangen *l de unge, som optager socialrådgiver
S*ne Kamuk. ” Det kan være svært for den
almindelig folkeskole at *lbyde netop den hjælp,
som disse unge har brug for. OCe har de brug for
eneundervisning eller undervisning i klasser på max
5 elever, for at kunne bevare fokus og
koncentra*onen”.” Udfordringen er, at vores unge
ikke kan indlære i klasser med 15-25 elever”. S*ne
Kamuk påpeger at denne type af elever også har
brug for at blive mødt anderledes i rela*onen,
hvilket s*ller andre krav *l de ansaMe lærere. ”
Erfaringen igennem mange år er, at de unge først og
fremmest skal opnå en rela*on eller *lknytning *l
lærerne, for at den reelle indlæring kan ske”. DeMe
rela*onsarbejde tager *d, og kan kun gennemføres,
fordi vores personalenormering er som den er,
sam*dig med, at lærerne kender *l
*lknytningsmønstre mm”. Desuden skal lærerne
kunne være krea*ve i deres *lgang. ”Nogle af vores
elever indlærer bedst igennem prak*sk erfaring.
Matema*k, dansk, engelsk og samfundsfag kan
sagtens anvendes i køkkenet, i værkstedet eller på
udﬂugter”. S*ne Kamuk beskriver, hvorledes de
unge oCe har brug for mere indlæring igennem
prak*sk erfaring, og at eleverne med *den kommer
*l at *lbringe mere og mere *d i klasselokalet. ” De
skal opøves i at bevare deres koncentra*on, da
mange af dem er utrænede, når de starter hos os.
De skal erfare, at skolen også kan associeres med
anerkendelse, ros og glæde. Det behøver ikke at
være en kamp”. På Dagskolen Bustrup er målet, at
alle elever får en afgangseksamen. S*ne Kamuk
fortæller, at langt de ﬂeste elever består deres

afgangseksamen i dansk, engelsk og matema*k.. ”
Langt de ﬂeste elever som starter hos os, er langt
fa g l i gt b a g e C e r i C . d e re s j æ v n a l d re n d e
klassekammerater i folkeskolen. Det er vig*gt for os
at have fokus på de kompetencegivende fag iC.
optagelse på ungdomsuddannelserne.
Vi underviser i alle fag, men prioriteringen er, at de
skal bestå dansk, engelsk og matema*k Det er et
paradoks, at vi på den ene side har så forbandet
travlt med at indhente alt det, de ikke har lært,
sam*dig med at vi også er nødt *l at bevare roen,
*ltroen og tålmodigheden.”
På Bustrup mener vi, at alle unge har ret *l et
meningsfuldt liv og skolegang. En holdning som ikke
al*d stemmer overens med den virkelighed de
møder. ”Desværre oplever jeg, at der i dag er en
gruppe af unge, som 6lbydes en skolegang i nogle
rammer, som de ikke kan honorere” udtaler S*ne
Kamuk. ” Denne gruppe af unge har brug for, at vi
som voksne tager ansvar for deres uddannelse, da
de ikke kan honorere kravet om egetansvaret i<.
indlæring. Det er en gruppe, som er meget nemme
at opgive eller nedprioritere, da de ikke selv kan tale
deres egen sag.”
På Dagskolen Bustrup mener vi, at det er et
samfundsmæssigt ansvar, når forældre og den
almindelige folkeskole kaster håndklædet i ringen.
S*ne Kamuk forklarer. Det er en stor opgave at
varetage uddannelsen for denne målgruppe af
elever, og jeg har stor forståelse for at forældre og
folkeskoler bliver magtesløse i processen.
Som samfund skal vi tage et valg om, at vi vil
uddanne den gruppe af unge, og at vi vil investere i
den hjælp de har brug for, for at kunne bestå en
afgangseksamen. Ikke kun fordi det ud fra en
helhedsøkonomisk betragtning er ulogisk ikke at
gøre det, da udgi<erne 6l overførselsindkomster på
ganske kort 6d, vil overs6ge udgi<erne 6l
specialskole for det enkelte individ. Sam6digt er det
ud fra et menneskesyn om lige adgang og lige
muligheder ikke e6sk i orden, at lade denne sårbare
gruppe marginalisere sig selv. Ifølge S*ne Kamuk er
det en stor misforståelse at lige adgang *l
uddannelse handler at alle skal have samme *lbud.
”Det handler i højere grad at den enkelte 6lbydes
den fornødne hjælp, 6l at kunne opnå samme
muligheder for videre uddannelse og beskæ<igelse”.
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2018 OKTOBER
VERDENSBORGER I DANMARK - En del af samfundet

Hver eneste uge laver Dagskolen en oversigt
over programmet.
Så kan eleverne følge med i det, de laver og
ved status om fredagen for alle, kan de se,
hvordan det så er gået i den forløbne uge. Det
betyder, at den enkelte elev *l enhver *d selv
kan gøre rede for, hvorfor det går godt eller
måske ikke så godt med det, hun eller han
laver. Og hvordan den enkelte elev kan komme
*l at følge med og måske indhente det, der
mangler.
I oktober har vi studierejse *l Polen. Vi er i fuld
gang med at forberede os *l rejsen og lærer en
masse om Europas historie og geograﬁ.
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Programmet er det bærende og styrende element for vores lærere og pædagoger, der giver eleverne
de bedste muligheder for udvikling og uddannelse.
Læs mere på vores website og se billeder på facebook Bustrup
Sønder Lemvej 3, 7860 SpøMrup Tlf 51503022 / 28195542 * anders@bustrup.dk www.bustrup.dk
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Et virkelig imponerende sportsstævne

Hvert år mødes over 600 børn, unge og voksne *l
et imponerende sportsstævne på Tvind i
Vestjylland. Der bliver dystet i alt muligt fra
puslespil på *d *l fodbold og atle*k.
2 dage med sport og sundt humør og godt
samvær.

Koncentra*on. Total koncentra*on. Puls træning. Kontrol over kroppens bevægelser. Samarbejde.
Samvær. Fællesskab. Fair kamp. Sammen med mange andre. Mere styrke og ﬂere kræCer og meget mere
sjov. Flere erfaringer og nemmere at have med det hele at gøre, når den enkelte lægger ﬂere
anstrengelser i de enkelte øvelser. Jo, sport og sundhed er en stor del af vores hverdag på Bustrup.
Sønder Lemvej 3, 7860 SpøMrup Tlf 51503022 / 28195542 * anders@bustrup.dk www.bustrup.dk
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Der er kun få grænser for mulighederne
Endnu et udtryk for, at udvikling og relaDonsdannelse sker på mange måder.
Vores elever vil også deltage i denne fantasDske teaterbegivenhed i juni 2019.
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Studierejse Dl Polen
Vi åbner her for hemmelighederne bag
årets studierejse oktober 2018:
22.10.2018 - Vi rejser *l Wroclaw
23.10.2018 - Bytur i grupper med opgaver. På Opdagelse af
hemmeligheder i dværgbyen.
24.10.2018 - Tur *l bjergene. Vi glider ned af bjergene og
lærer om tyngdekraCens *ltrækningskraC.
Tradi*onel frokost hos bjergemænd. Cykel-tur
rundt om i bjergene Czarna Gora - både den
leMe og mere vanskelige tur.
25.10.2018 - Seegway tur i byen Wroclaw - Frokost Program på sloMet i Książ.
26.10.2018 - Hjemrejse

Middelalderfes*val på Café Borgen blev endnu en gang en succes
Det, der er ret herligt ved Middelalderfes*val på Café Borgen
er, at vores elever og lærerne / pædagogerne, som deltager
skaber et knaldgodt fællesskab. Der er travlt, der er nok at lave,
vi ved alle sammen, hvad vi skal lave, og når der er mange
kunder sæMer det krav *l os alle sammen om at være med og
være oppe på mærkerne og hjælpe *l, så det hele kører godt.
Og der er nok af opgaver *l alle: *l dem, der kan regne og dem
der kan regne den ud. Til de, der kan slæbe og bære varer.
Opgaver *l de, der kan grille pølser og lave gode kugler *l is. Til
de, der kan sidde ved kassen og alle de andre, der gerne vil
være med. Middelalderfes*valen er sammen med de andre
højdepunkter på Café Borgen blevet et *lløbsstykke - og i år var
det særlig fantas*sk, fordi vejret bare var så godt. Kom forbi
næste gang vi holder julemarked på Café Borgen i starten af
december. Hold øje med vores kalender.

Sønder Lemvej 3, 7860 SpøMrup Tlf 51503022 / 28195542 * anders@bustrup.dk www.bustrup.dk
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Kontakt Sammenholdet omkring Bustrup:

Ledige pladser:

Leder Anders Svensson 28195542.

Vi har almindeligvis stor søgning på
pladserne på vores steder, fordi
kvaliteten er høj.
Fortvivl dog aldrig, men henvend dig,
når du har behov for en plads og vi vil
guide dig *l at ﬁnde det rig*ge match
*l det barn eller den unge, du søger
plads *l.

Kontakt medarbejderne på følgende numre:

Opholdstedet Bustrup 21675065
Opholdsstedet Udsigten 23313729
Opholdsstedet Jupiter 97442260
Jupiter kun for piger.
Udsigten og Bustrup for drenge og piger.
www.bustrup.dk info@bustrup.dk
opholdsstedet-bustrup.dk
opholdsstedet-jupiter.dk
opholdsstedet-udsigten.dk

Du har stadig mulighed for at se 4 minuSers ﬁlm om vores teater

Vi har lagt en vidunderlig korpilm på 4 minuMer på vores facebook side. Find hen *l Bustrup facebook og
kom nemt *l korpilmen. Korpilmen er er lavet af Honza, en af vores lærerprak*kanter. Giv dig *d *l 4
minuMers nydelse, hvor elever og lærere og pædagoger fortæller præcist og korpaMet om alle de kvaliteter,
der er ved at lave teater.
Teater er et rig*g på eksempel på, hvordan det er lykkedes at skabe et godt fællesskab.

Hvad får vi ud af at læse nyhederne og hvordan skal vi forklare det Dl eleverne - og hvordan forstår vi det?
USA har noteret et underskud på 684 milliarder dollar eller 4.336 milliarder kroner i de første * måneder af
sit regnskabsår, står her. Og i juli måned har de noteret et underskud på omtrent 503 milliarder kroner.
Er der nogen, der kan fortælle, hvorfor dollaren stadig er noget værd? Når vi andre har underskud og
mangler penge, må vi tjene nogle ﬂere penge - ellers går vi fallit. Hvor får USA sine penge fra?

Sønder Lemvej 3, 7860 SpøMrup Tlf 51503022 / 28195542 * anders@bustrup.dk www.bustrup.dk
!8

