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LIV, LYST
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LÆRDOM

Skole og opholdssteder

Her er vores ny logo - sam/dig /tlen på ny bog, som bliver udgivet i løbet af den
kommende måned. Det er en bog om praksiserfaringer fra Bustrup - en bog, som
henvender sig /l samarbejdspartnere, /l medarbejderne, /l forældrene og /l alle
andre, der kunne være interesseret i at læse (og se billeder) fra vores praksis. Glæd
dig /l bogen, som du kan få gra/s hos os på Bustrup.
Læs i øvrigt i de@e nummer:
Tvind inviterer /l Vinterkoncert. Freds konference. Marokko rejsen
Om bogen Liv, lyst og lærdom. Om vores vinterrejse /l Tjekkiet.

Det er vores elever!
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Studierejse Dl Marokko
Bustrup rejser igen i 2016 på en spændende studierejse. Vi ﬂyver /l Marrakesh i Marokko og fra denne
fantas/sk spændende handelsby med spændende boder og gyder tager vi rundt i Marokko. Vi kommer /l
Atlasbjergene, /l ørkenen, /l Atlanterhavet og møder marokkanerne i deres dagligdag, som er så meget
anderledes end vores dagligdag i Danmark. Marokkanerne kender vi som søde og venlige mennesker fra
vores /dligere rejser - mennesker, der o^e byder indenfor og gerne vil vise deres verden frem.
Vi rejser i uge 7 og 8 og 9 med afrejse fra Danmark den 16 februar og igen hjemme den 3 marts i Danmark.

Rejseplanen bliver gjort færdig i januar. Vi
forbereder rejsen i løbet af
skoleprogrammet i denne måned sam/dig med, at vi forbereder, at vi er
med /l Vinterkoncerten den 6. februar.
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Liv, lyst og lærdom
I starten af 2016 udkommer vores bog med /tlen “Liv, lyst og lærdom” - med praksisfortællinger og
erfaringer fra Bustrup. Bogen er skrevet i et levende sprog, der gør den læsevenlig for mange mennesker.
Måske vil nogle af vores elever også ﬁnde den god at kigge i. Vi håber, at både sagsbehandlere og
forældre med denne bog vil få et endnu bedre indblik i det, vi arbejder med. Vi stræber al/d e^er at
gøre det, vi siger, vi gør - og når vi nu skriver det i en bog, vil der ikke være tvivl om, at spørgsmålet vil
blive diskuteret mange gange. Gør vi nu fak/sk det, vi siger, vi gør. Netop deRe er også en del af idéen
ved at skrive en bog. Det skrevne ord fanger, og ordene vil blive endevendt og forhåbentlig vil de være
oplæg /l mange diskussioner ikke mindst mellem medarbejderne på de tre opholdssteder og dagskolen.
Bogen vil udfordre os på dagligdagens gøremål, og så er det naturligvis også vores håb, at de
sagsbehandlere, der læser bogen bliver sultne e^er at lære os endnu bedre at kende.

HOLD DIT
PROGRAM

FÆLLESSKAB
SAMMENHOLD

KAMMERATSKAB

Når det er kedeligt. Når du er træt. Når du er sur. Når du tænker
på alt muligt andet.
Så siger læreren, at du skal holde programmet.
Så er læreren dum, synes du.
Men læreren siger måske også: Hold fri i 10 minu?er og kom
@lbage eBer en hur@g gåtur.
Kom @lbage og hold programmet.
Det er det, som læreren gør.
Læreren holder fast i, at du træner dig @l at blive dyg@gere og @l
sidst gå @l eksamen.
Læreren holder fast i, at du skal lave dine produkter.
Du skal gøre det færdigt og aﬂevere det.
Du skal holde programmet.
Og du skal hjælpe læreren med at alle dine kammerater holder
programmet.

Fællesskab
Fællesskab og kammeratskab er ikke noget, der bare er.
Fællesskab og kammeratskab er noget, du er med 5l at skabe.
Når du er på rejse.
Når du er med 5l at lave teater.
Når du laver morgensamling og holder den for de andre.
Når du gør rent sammen med de andre.
Når du hjælper dine kammerater med lek5er.
Når du ikke larmer i klassen, men hjælper dine kammerater.
Fællesskab og kammeratskab bliver skabt, når vi er sammen om
at drive vores skole og vores opholdssted.
Når vi er sammen om højdepunkterne og vores proﬁler.

BUSTRUP

LIV, LYST

OG

LÆRDOM

Skole og opholdssteder
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Vinterkoncerten
Vinterkoncerten 2016 er et orgie i dejlig musik. Vi inviterer alle interesserede /l en dags gra/s musik i
musikteatret i Holstebro lørdag den 6 februar. Vores krav /l jer for at deltage i denne dejlige koncert er at
komme i festligt humør og være med sammen med os og nyde den gode musik.
Det eneste det kræver af jer er at melde jer /l - så vi ved, hvor mange, der kommer.
Der er middag e^er arrangementet. Nogle af vores gæster vil få gra/s middag, andre må betale 200 kr.
Sådan er invita/onen:
Vi holder vinterkoncert i Holstebro Musikteater lørdag den 6. februar 2016 fra kl. 13 /l 18; og har hermed
den store fornøjelse at invitere dig/jer /l at overvære koncerten:
Kom og nyd Holstebro balletskole, korsang, barok- og rockmusik, og oplev Karl Jenkins’ store fredsmesse
”The Armed Man”!
Der er gra/s adgang, det er dog nødvendigt at I /lmelder jer på forhånd.
Holstebro Balletskole danser deres eventyr fores/lling ”Andersen”.
Symfoniorkester fra Zielona Góra i Polen kommer under ledelse af deres dirigent igennem 30 år Czeslaw
Grabowski.
Stepn Kammerkor kommer og synger sammen med vores eget Vinterkoncertkor.
Nordvestjyllands Brass Band kommer med et spændende program og ﬂoRe arrangementer.
Der er dobbelt violinkoncert af Bach, koncertstykke med basbasun, uddrag af Händels Messias,
”Bohemain Rhapsody for rock- og symfoniorkester og
”The Armed Man – A Mass for Peace” af Karl Jenkins.
Det bliver en forrygende dag, og vi glæder os /l at se jer!
Servering i pauserne.
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Fredskonference

Invitation til en spændende dag med workshops, kunstprojekter, dokumentarbiograf mm.
Lørdag 30. april
Sted: Tvind, Skorkærvej 8, 6990 UlSorg
Lørdagens program:
SESSION 1: Besæ@elsen besæ@er besæ@eren
1. Yonathan Goldstein: Livet i Hebron, en by under besæRelse
2. Sikkerhedsteknologi – en blomstrende industri
3. Hvad kan vi gøre for at støRe palæs/nensernes kamp for fred?
SESSION 2: Foredrag v. fredsforsker Jan Øberg
“Brændpunkter i verden lige nu.”
SESSION 3: Flygtninges situaDon og deres reXgheder
1. Flygtningene fra Syrien og Mellemøsten
2. Flygtningenes status i Europa lige nu, og de selvorganiserede frivillige
bevægelser
3. Hvordan byder vi ﬂygtninge velkommen i Denmark?
AFTENPROGRAM: Kultura^en med sange og optræden
Dagens program foregår på engelsk. Alle er velkomne. Tilmelding er nødvendig.
Deltagelse koster 250 kr. Tilmelding /l Anna Hoas 28195544 anna@ptg.dk
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Skiferie uden sne og hvad gør man så?
Skiferien gik /l Tjekkiet. 9 graders varme og en lille klump sne uden for hotellet var det, der mødte os. Vi
har det vel sådan, at vi bliver godt og grundigt ærgerlige, når vi bliver mødt af noget helt andet, end det vi
havde håbet og forventet. Ingen sne - hvad så. Vores kære medarbejdere på rejsen bestemte sammen med
eleverne, hvad der så skulle ske. Det blev /l nogle gode dage, hvor der blev klatret i træer, kørt bobslæde,
holdt nytårsa^en uden spiritus, men med meget godt humør og ﬂere andre /ng, som gjorde, at skiferien
blev en meget god oplevelse. En oplevelse er sjældent uden skrammer, og 2 elever gjorde sig ikke så heldig
bemærket på denne skiferie. De havde for meget andet, de tænkte på. De to elever måRe hjem igen i u/de
og kørte igen /l Danmark med to pædagoger. Vi var også denne gang hur/ge /l at få løst en vanskelig
situa/on. Nogle gange har vanskelige situa/oner e^erdønninger, men vi har al/d en forventning om, at vi
går to skridt frem - og så må vi måske gå et skridt /lbage for igen at få vendt udviklingen /l at gå den reRe
vej. Udviklingen sker al/d i spring, og vi ved, at der hver dag skal meget /l for at det går fremad.
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Hvad sker der med eleverne i januar?
Januar er mørke måneden. Det er mørkt om morgenen. Det er mørkt om e^ermiddagen. Det bliver
hur/gt koldt. Dynen er god. Er der overhovedet noget at stå op /l? Vækkeuret ringer, og du slår øjnene
op. Det er stadig mørkt udenfor, men den er god nok. Du skal op nu, selv om kroppen siger, at det er alt,
alt for /dligt. Og der er fak/sk noget om snakken, når kroppen signalerer, at du ikke skal op, når det er
mørkt. Det er nemlig vores indre ur, som sender signaler om, at vi skal sove, fordi det er mørkt, siger
søvnforskerne. Den stærkeste faktor for vores døgnrytme er dagslyset, og når der er mindre sol, så
registrerer kroppen, at naRen er længere. Derfor kan det påvirke os /l at sove mere og /l at gøre det
sværere at stå op om morgenen, når det stadig er mørkt.
Når det er mørkt, producerer kroppen et hormon, som hedder melatonin. Det er en slags sovemiddel for
kroppen. Det betyder også, at kroppen vil være mere sløv i de mørke vintermorgener end på en lys
junimorgen. Hvis man har svært ved at stå op om morgenen, skal man tænde en masse lys for at
nedbryde søvnhormonet melatonin, som får så man på den måde kan få melatoninen ud af kroppen.
Og så skal man have sin søvn. Skal man op klokken syv om morgenen, skal man altså i seng senest
klokken 23.
Det kan være svært for eleverne. Rytmen skal ﬁndes. I seng om a^enen. Op om morgenen. Det er første
skridt /l, at skoledagen bliver god og at i morgen bliver bedre end i går. Og et meget vig/gt skridt /l at
kunne klare en almindelig skoledag og senere en almindelig arbejdsdag. Kom bare igang. Det er kun dig
selv, der kan få det hele /l at virke. - Her er billeder fra forældre dagen og julemarked med højt humør.
Fra julemarked i december 2015
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Kontakt Sammenholdet omkring Bustrup:
Anders Svensson 28195542 (Bustrup)
Marianne Petersen 51503022 (Jupiter)
Michael Jørgensen 40266436 (Udsigten)
Kontakt medarbejderne på følgende numre:
Opholdsstedet Bustrup 21675065
Opholdsstedet Udsigten 23313729
Opholdsstedet Jupiter 24975930

www.bustrup.dk
December med terminsprøver og
karakterer, besøg og julegaveproduk/on

anders@bustrup.dk
Man skal øve sig på koncentration hele dagen

Kommende begivenheder:

Der er VINTERKONCERT lørdag 06. 02. 2016 i HOLSTEBRO MUSIKTEATER. Fra kl 13 - 18 & middag.
Alle er velkomne - voksne og børn, forældre og familie, samarbejdspartnere, poli/kere og
medarbejdere i kommunerne, andre ins/tu/oner, skoler, naboer osv.. Vinterkoncerten er gra/s.
Middag om a^enen kan /lkøbes.
Få /lsendt programmet - bes/l plads i forvejen ved at skrive /l anders@bustrup.dk eller send SMS på 51503022, Marianne Petersen.
Studierejsen i februar 2016 går /l Marokko i ugerne 8, 9 og 10.
Afrejse 16 februar. Hjemkomst 3 marts.
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