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Skole og opholdssteder

Bustrups bedste nyheder
I deAe nummer af Bustrup Nyt kan du læse om:
Sådan driver vi Bustrup Fitness - Årets teaterstykke er lige om hjørnet
Drenge og pigemøder - EksamensOd - Kalenderen for de kommende måneder - Bustrup Galleri Forældredagen - Derfor er opholdssteder nødvendige.
Og så kan du endnu en gang glæde dig over de mange billeder fra foråret på Bustrup

Ska%ekortet viste os
vej .l de mange
påskeæg. Camilla og
hendes familie var
blandt dem, der fandt
ﬂest påskeæg på
deres vej. Vi tog ikke
ansvar for mavepine.
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Sådan siger elever og medarbejdere om resultaterne fra 2016-17:
Her er rart at være. Der er ved at vokse en kerne af elever frem som vil meget mere med deres
liv. Vi havde en fantasOsk Marokko rejse. Vi er igen med Ol teater. Vi har fået lavet et godt
værksted. Vi havde en god Danmarks rejse. Vi er for øjeblikket næsten fri for et skadeligt
forbrug af narkoOske stoﬀer. Eleverne lyAer Ol hinanden. Eleverne lyAer meget Ol pædagoger
og lærere, og lærere og pædagoger lyAer Ol hinanden. Derfor når vi nye højder. Det er vildt.
Opholdsstedet Bustrup er med på FOLKEMØDET på Bornholm i juni
2017 sammen med LOS. Vi er på FOLKEMØDET, fordi vi gerne vil
fortælle om vores opholdssted. Mange mennesker kender slet ikke .l
opholdssteder. Hvad er det? spørger de. Vi vil al.d gerne være med
.l at give mennesker på Folkemødet et indblik i, hvad vi laver på
opholdsstederne Bustrup, Jupiter og Udsigten.

Billeder fra forældredagen

Liv, lyst og lærdom
Sønder Lemvej 3, 7860 Spø%rup Tlf 51503022 / 28195542 * anders@bustrup.dk www.bustrup.dk
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Derfor er opholdssteder nødvendige.

Hvad er et opholdssted overhovedet?
Jeg kender ikke navnet på den person eller minister der opfandt ordet, men vedkommende må have ha]
en underlig smag i munden. Ordet opholdssted signalerer, at man er placerer et barn eller en ung på et
særligt sted, hvor vedkommende skal opholde sig. Det er et meget passivt ord. Normalt bruger man ordet
at opholde sig om en perron eller en ventesal – der hvor man opholder sig fordi man venter på noget, der
skal komme. Men de unge, der er anbragt på et opholdssted skal ikke bruge .den på at vente.
Udvikling og uddannelse er de nødvendige ingredienser for børn og unge, der er anbragt og det er netop
disse nøgleord der fortæller meget om, hvorfor opholdssteder er så nødvendige. Det er de, fordi vi har
brug for steder, hvor børn og unge, der har mødt alt for mange problemer i deres korte liv kan udvikle sig
ved at have tæ%e rela.oner .l voksne, ved at få .lstrækkelig mange oplevelser og ved at få .lstrækkelig
meget læring.
For øjeblikket er det nedtur for mange opholdssteder
I løbet af de sidste 10 år er 40 % færre børn og unge anbragt på opholdssteder.
En lang række opholdssteder med mange meget kompetente medarbejdere er lukket og alle disse
erfaringer er spredt for alle vinde.
Hvorfor er det gået så galt og hvorfor er det en forkert udvikling i vores velfærdsland?
På det store plan startede den nega.ve udvikling med den såkaldt økonomiske krise. Når det går dårligt for
velfærdsøkonomien bliver der afsat færre penge .l den sociale økonomi.
Sam.dig har der været en fælles agenda fra FN og USAID andre toneangivende aktører på verdens
markedet. FN, USAID med ﬂere har lukning som fælles agenda. De har ikke ment, at børn og unge skulle
være på ins.tu.oner.
Den globale agenda har i høj grad været med .l at lukke danske døgnins.tu.oner, opholdssteder og
specialskoler – .l fordel for familiepleje, forebygge anbringelse og netværksanbringeler.
Anbringelsesreformen kom i 2006 og Barnets reform i 2010. Reformerne betød at man skulle bruge den
mindst indgribende indsats, hvilket lyder rig.gt og fornu]igt. Forebyggende indsats, Slægtsanbringelser,
netværksanbringelser, familiepleje som den mindst indgribende foranstaltning og endelig
døgnanbringelser eller anbringelse på opholdssteder som den mest indgribende foranstaltning.
Reformerne har hængt sammen med krisen i økonomien og her havde man en Barnets reform, som .lmed
kunne give kommunerne de nødvendige argumenter .l at skære ned på de dyre anbringelser.
Undersøgelser blev lavet, der fortalte at der ikke var evidens for at anbringelser på opholdssteder virkede.
Medierne fortalte historier fra opholdssteder og opholdsstederne blev neds.rret og o]e sammenlignet
med dårlig indsats over for de svage i samfundet og ﬁk blot et ry for at være dyre og langt hen ad vejen
unødvendige anbringelser blandet op med dårlige historier om pædagoger og magtanvendelser.
I stedet blev børn og unge nu i langt højere grad anbragt i plejefamilier som var det nu nøgleordet.
Ulla Bryderup udtaler sig sådan om plejefamilier: ”Jeg tror vi vil se en katastrofe inden for familieplejen
med rig.g mange sammenbrud i anbringelserne. - Der er ikke forskningsmæssig bevis for at anbringelse i
plejefamilie er bedre end de andre former .”
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Derfor er opholdssteder nødvendige.

Opholdssteder er stærkt nødvendige i en .d, hvor vi er ved at tabe en genera.on af unge .l
banderelateret kriminalitet, .l stoﬀer og .l angstneuroser.
Men dur opholdsstederne overhovedet? Lykkes det? Lad os se på resultaterne.
På de tre opholdssteder, hvor jeg er leder, har vi undersøgt, hvad der er sket med de børn og unge, der var
anbragt i perioden 2010 – 2015.
52 % af vores anbragte børn og unge havde arbejde eller fået uddannelse og var uden for oﬀentlig
forsørgelse. 21 % af vores elever var fortsat i en god udvikling enten på vores opholdssteder eller på andre
ins.tu.oner. Det giver 73 % som det gik godt med. De sidste 27 % var enten på kontanthjælp eller også gik
det dårligt for dem. Vi ser de%e som meget posi.ve resultater for børn og unge, der ville have ha] udsigt
.l et liv under oﬀentlig forsørgelse eller havde stor risiko for at komme i fængsel eller på psykiatrisk
sygehus eller et liv som psykisk sårbar og i risiko for at blive kriminel og hjemløs. Lignende resultater har vi
fundet, når vi .dligere har undersøgt hvordan det er gået med vores elever.
Hvorfor får vi så disse gode resultater? Hvad er det vi gør?
Vi har tre hovedpunkter i vores årsprogram på vores opholdssteder:
Vi har længere varende auten.ske rela.oner med vores elever.
Vi har et program med gode oplevelser. Oplevelser er et hovedfag på opholdsstederne.
Vi har indlæring.
Det er de tre hoved.ng, som ifølge mentaliserings eksperter og mange andre eksperter er ganske vig.ge
for den gode udvikling og uddannelse. Og det er det, som opholdsstedet handler om: At give vores unge
de bedste muligheder for udvikling og uddannelse.
Vi arbejder hele .den på, at vores omsorgsgivere er godt uddannet, og at der er enighed mellem
omsorgsgiverne om synet på de anbragte unge. Det er vig.ge .ng at have med i vores værdier på
opholdsstederne. Uddannede omsorgsgivere betyder ikke, at de nødvendigvis skal være pædagoger, for
hvad hjælper en pædagog på et opholdssted for unge, hvis hun har erfaringer fra en børnehave. Vores
omsorgsgivere er engagerede, de er fagligt kompetente og professionelle i deres arbejde. Og så arbejder
vi på at skabe et socialiserende fællesskab mellem vores unge, der o]e er ganske asociale ved ankomsten
.l os. Vores omsorgsgivere er ressourceorienterede og er gode .l at ﬁnde talenterne hos vores elever. De
har en stor tålmodighed og ved, at det o]e hedder om og om igen og på med vanten og at det så måske
alligevel ikke lykkes og derfor skal prøves en gang .l.
Oplevelserne er vores hovedfag.
Vi rejste .l Marokko med vores elever i februar måned. Vi har været i Indien og på St Vincent med
eleverne. Det er vores intension, at dagligdagen gerne må være vild. Vi klatrer i træer. Vi har fokus på
nogle stærke proﬁler: kunst og kultur, natur og sport og dyrker disse proﬁler på mange måder. Vi har et
dejligt ﬁtness center hvor de unge er sammen med kunder fra hele Salling egnen – vores opholdssted
ligger på Skive egnen. Vi laver store ambi.øse teaterstykker med elever og lærere. Sidste år spillede vi
klokkeren fra Notre Dame og i år spillede vi det gode menneske fra Sezuan. Vi spiller teaterstykket i en
teaterkonkurrence sammen med andre opholdssteder og skoler fra interessefællesskabet Tvind. Vi har
heste og mountainbikes. Vi har et stort sportsstævne sammen med andre opholdssteder og skoler – de
ﬂeste fra interessefælleskabet Tvind. Og så serverer elever og medarbejdere i en café, som vi har
forpagtet ved Spø%rup Borg.
Udvikling og uddannelse er vejen .l at kunne overkomme de store udfordringer, som vores unge
mennesker har mødt i deres korte liv. Vi kan kun de%e når vi er tæt sammen med forældrene og de
anbringende myndigheder. Der er ikke nogen hovsa løsninger. Der er ikke nogen genveje. Derfor har vi
behov for specialisering og anbringelse på opholdsstederne for de 15 % der ikke kan være i plejefamilier.
Derfor er opholdsstederne nødvendige.
Anders Svensson, leder.
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Familie og vennedag
Vi havde familie og venne dag på
samme dag som fernisering af den nye
uds.lling på Galleri Bustrup.
Fra dagens begivenheder:
Maden var fortræﬀelig.
Der var knap 100 gæster .l fernisering
af den ny forårsuds.lling. Aldrig har vi
ha] så mange gæster .l fernisering.
Vi havde en vild påskejagt e]er
påskeæg. Der blev fundet påskeæg alle
vegne, og der var sikkert nogle, der ﬁk
ondt i maven bage]er, for der blev
fundet mange påskeæg, og de blev
spist lige så hur.gt, som de blev
fundet.
God mad, uds.lling, påskeæg, kaﬀe og
kage og rig.g meget snak. Og så ﬁk vi
.lmed gode fortællinger fra Marokko
og en ﬁlm, som nogle af eleverne
havde lavet.
Kunst og kultur er nogle af proﬁlerne
på Bustrup, og det var der rigeligt af
idag. Tak for en dejlig dag.
Herunder påske holdet på Café
Borgen. Al.d klar .l en kringle eller et
stjerneskud. Hvem kan modstå dem?
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John er ny direktør for Bustrup Fitness
Til alle vores kære medlemmer af Bustrup Fitness. Til alle elever og medarbejdere. I har sikkert allerede
lagt mærke .l det. Vi har fået ny ﬁtness direktør. John passer ﬁtness og nogle gange sammen med Simon.
Frederik står også i rækken af dem, der gerne vil være med .l at passe ﬁtness. Det er John, der er
kassemester og tager imod penge fra mobile pay kunderne. Vi har omkring 100 faste medlemmer. Der er
musik og stønnen og tunge vægte, der ryger mod gulvet sammen med seje tag i romaskinen. Bustrup Fitness
er for unge og gamle, og alle føler sig meget velkommen. Hvis du har brug for særlige instruk.oner, kan du
al.d henvende dig .l John. Hans telefonnummer står på white board tavlen ved ankomst .l Bustrup Fitness.

Teatertræning - vi kan stadigvæk godt
Vi er inde i den spændende .d. Det er .den, hvor nogle elever pludselig melder fra - for så dagen e]er at
melde .l igen som skuespillere i årets teaterstykke “Det gode menneske fra Sezouan”. Instruktøren bider
negle og når vi spørger, hvordan årets teaterstykke så bliver, smiler hun og siger: Det bliver selvfølgelig godt.
Det kan være svært bare at samle alle skuespillerne på een gang, og når de så hveranden dag kan miste
modet og hver tredje dag har noget helt andet i hovedet for så pludselig alle sammen gerne at ville - så er
det helt sikkert nødvendigt, at nogle af os holder tungen lige i munden og bare bliver ved. Det gør vi så.

Drengemøder - pigemøder
På Bustrup holder vi hver anden mandag drenge-og pigemøde. På en pædagogisk dag blev vi introduceret
for ungemøde. Vi skulle lave et forløb og valgte at kalde det drengemøde, da vi have ﬂest drenge anbragt.
Forløbet blev en succes, og vi valgte at fortsæ%e med møderne og har så udvidet med pigemøde samme
dag. Det er de samme medarbejdere hver gang, på den måde er det nemmere at opretholde strukturen og
følge op på aktuelle emner. På møderne har de unge selv været med .l at lave regelsæt (er der
tavshedspligt? Og er mobil tlf. .lgængelig ved møderne?) Og de vælger emner, som de to grupper ﬁnder
interessante. Det kan være alt fra stoﬀer, kæreste forhold, hvordan er man en god kæreste og alkohol vaner.
Pædagogerne er tovholdere, men de unge skal gerne have ejerskab over møderne. E]er hvert møde slu%er
de af med mad (gerne pizza og lignende). Møderne er noget som de unge ser frem .l og e]erspørger. De
nyder at have et forum, hvor det andet køn ikke blander sig, og de kan hver især få lov .l at tale pige/drenge
.ng uden der bliver sagt dumme .ng. Vi ser at dem der i daglig dagen ikke er så sociale, kommer mere ud af
deres ” comfort zone” og at de her tør ytre sig.
Så helt sikker noget vi vil fortsæ%e med at have i vores program. (Skrevet af Jane Enevoldsen, afdelingsleder)
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Kalender for maj, juni, juli 2017
juni

maj

2017

2017

IT´S SHOWTIME
Mandag

Tirsdag

UGE 18

1

Onsdag

2

Torsdag

Fredag

3

4

Lørdag

UGE 19

6

PROGRAM
WEEKEND

SKRIFTLIG
EKSAMEN
8

9

10

11

12

Søndag

Søndag

5

15

16

17

18

UGE 21

24

TEATER
TEATER
STÆVNE STÆVNE
UGE 22

29

30

25

26

UGE 24

21

FESTIVAL
PÅ CAFE
BORGEN

HIMMELFARTS
DAG

FESTIVAL PÅ
CAFE
BORGEN

12

EMNEUGE:

TEATER
WEEKEND
27

5

EKSAMEN

VI KAN ALLE
REPLIKKER
UDENAD

FESTIVAL
PÅ CAFE
BORGEN

VI LAVER
ENDNU
BEDRE TEATER
END SIDSTE
ÅR

UGE 26

DRIVHUS OG
LANDBRUG
BLIVER
PASSET
MEGET GODT

I ÅR HAR VI
GRØNSAGER
NOK SÅ VI IKKE
BEHØVER KØBE
DEM

FORÆLDRE
DAGEN
FORBEREDES
RIGTIG FLOT

19

26

EKSAMENS
PAPIRER

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

UGE 26

3

Søndag

1

2

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

SOMMER
PROGRAM
UGE 28

10

SOMMER
FERIE
UGE 29

17

SOMMER
PROGRAM
UGE 30

24

FESTIVAL
PÅ
BORGEN
UGE 31

31

SOMMER

SOL, STRAND,

PROGRAMMET

MOTION,
SUNDHED,
STYRKE

ER LEG OG
FARVER

8

9

4

PROGRAM
WEEKEND

10

11

SOMMER
TEATER
13

14

15

16

20

27

17

PROGRAM
WEEKEND

GØR GODT
FOR
FLYGTNINGE
21

22

23

28

29

24

MED
MASSER AF
FERIE

18

PROGRAM
WEEKEND
25

MEN OGSÅ
MED GODT
PROGRAM

30

REJSE, UDE I DET
FRI, BADE OG
SVØMME,
DANSE OG
SANSE

KLATRE OG
CYKLE, TRÆNE
OG LØBE,
SYNGE OG
MALE

SOMMER
PROGRAMMET
ER TID TIL ALT
DET ANDET

ER DU TILFREDS
MED DIN
UDVIKLING

ER DET GÅET
SOM DU SELV
GERNE VILLE

HVAD KUNNE
DU HAVE
GJORT BEDRE
OG HVAD VIL
DU GØRE
BEDRE

HVAD KAN
LÆRERNE OG
PÆDAGOGERNE
GØRE BEDRE?

VÆR MED TIL
AT FORBEREDE
SOMMERENS
PROGRAM

Fra talen Ol forældredagen:
Når vores elever kommer her, tror de ikke meget om
sig selv. De synes ikke de kan ret meget. De har et
væld af dårlige oplevelser med sig. Det hele kan være
lige meget.
De har en hel del dårlige erfaringer med skole,
med stoﬀer, med manglende .llid .l
kammerater og .l voksne.
Men fak.sk viser det sig:
Vores elever har mange talenter.
Fra ingen rygrad .l en stærkere rygrad. For nogen:
Fra ingen rygrad og manglende .llid .l en stærk
rygrad og stor .llid. Fra dårlige skoleerfaringer og
ingen tro på sig selv .l skolegang.
Og hvorfor sker der så denne fremgang for de ﬂeste
elever og hvorfor sker det lige nu? I e]eråret vaklede
det frem og .lbage for ﬂere af eleverne. Enkelte
elever havde et skadeligt forbrug af narko.ske stoﬀer
Fa%ede de det selv? Ikke en meter. Og hvorfor er det
så blevet rart at være her nu?
Fordi pædagoger og lærere blev ved.
Og blev ved. Og begyndte igen. Og forfra.
Og om igen. Med ﬂere oplevelser.
Med troen på at eleverne nok skulle komme
e]er det. Det er sådan vi sammen forandrer.
Læs om resultater fra året på side 2 for oven.

SOMMERPROGRAMMET HAR SOL OG STRAND, FERIE OG NYE
UDFORDRINGER – NYE OG GAMLE TRADITIONER

SOMMERPROGRAM

UGE 27

Søndag

3

31

2017

Tirsdag

Lørdag

2

SKOLE
SOMMER
AFSLUTNING FERIE

juli

Søndag

7

28

DIPLOMER OG

VI TRÆNER

6

GRUNDLOVS
DAG

UGE 25

23

Fredag

1

UGE 23

14

20

TEATER
WEEKEND

22

Torsdag

PROGRAM
WEEKEND

13

19

EMNEUGE:
DIN FREMTID
EFTER
SOMMER

Onsdag

PROGRAM
WEEKEND

HJEM
REJSE
UGE 20

Tirsdag

UGE 22

7

DET ER TID TIL AT
SAMLE SIG
SAMMEN TIL
NÆSTE PERIODE
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Kontakt Sammenholdet
omkring Bustrup:
Anders Svensson 28195542
Opholdsstederne
Udsigten, Jupiter, Bustrup

Kontakt medarbejderne på følgende numre:

Opholdstedet Bustrup 21675065

Opholdsstedet Udsigten 23313729
Opholdsstedet Jupiter 24975930
3 opholdssteder med hver sin
målgruppe.
Jupiter kun for piger. Udsigten og
Bustrup for drenge og piger.

www.bustrup.dk

Nu har vi to uddannede
træ - klatrings - instruktører
André og Kenneth er blevet uddannet .l at være
instruktører og kan nu klatre med eleverne i træerne.
Godt udstyret med seler og hjelme vil vi fremover se
eleverne kravle .l tops i de høje træer, vi har rundt om på
Bustrup. Ind.l nu har vi hørt meget om træerne og
højden og hvor sjovt det er, og nogle af eleverne har også
prøvet det. Vi glæder os .l at se meget mere .l
træklatring i den kommende .d - sommeren er jo den
bedste sæson for den slags. Det hele ligger klart - og .l
gæster, der gerne vil prøve. Ring og a]al .d.

Gi´den hele armen
Om og om igen

Billeder fra forældredagen
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