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I de4e nummer af Bustrup Nyt summer det af sommer: Eksamen. Teater. Afslu4ende prøver.
Uddannelsesparat eller på vej /l. E2erværn næste år. Ensomhed eller fællesskab. Det er svært at være
mig. Der bliver sKllet mange krav. Udviklingen går absolut i den rig/ge retning, men lidt langsommere
end eleven ønsker det. Det hele skal helst gå meget hur/gere. Sådan er udvikling: Lidt frem og så lidt
Klbage for at gå fremad igen. Og hvor er den slags udvikling svært at være midt i. Og igen sKller vi krav
og giver opmærksomhed, og eleven får mere selvKllid, og så blomstrer endnu en dreng eller pige og
kan meget mere end sidste år. Udvikling sker i spring. Vi leverer kvaliteten. Mere eksamen. Mere teater.
Eksamensresultater dansk mundtlig netop a@oldt: 2,4,4,4,4,7,10. Tillykke med resultaterne.

UndervisningssituaKon på Dagskolen
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Klokkeren fra Notre Dame

Klokkeren fra Notre Dame er
årets store teaterstykke.
Elever og lærere er sammen
om at udvikle teaterstykket.
Der er lang vej fra at lære
replikkerne /l at spille
rollerne. Der er også lang vej
fra at ﬁnde sig i at blive reIet
i sin rolle og ledt bedre på vej
/l at være sammen med de
andre skuespillere om
teaterstykket og ens egen
rolle. Det kræver stort mod og modet skabes undervejs.

Sønder Lemvej 3, 7860 SpøIrup Tlf 51503022 / 28195542 * anders@bustrup.dk www.bustrup.dk
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Hverdag på Bustrup

Cecilie har malet et billede af isbjørnemoren, der ser sin lille
unge ﬂyde /l havs, fordi isﬂagen brækker midt over. Det blev
Bustrups gode bidrag /l den verdensomspændende
kunstkonkurrence, vi er med i.
Herover står Mathias med sit nyerhvervede kørekort. Julie og
Mathias ﬁk deIe forår deres kørekort og hold da kæ2 hvor er
de gode /l at køre bil. Tillykke med indsatsen.

Mindfullness er en del af terapien. Her ligger en ﬂok ak/ve unge
mennesker - helt afslappet og med tankerne et helt andet sted - på vej
/l at slappe af fra det kaos, der o2e ﬁser rundt i kaskeIen og forstyrrer
tanker og handlinger og gør det hele lidt for uoverskueligt. Derfor er
mindfullness en velkommen parkeringsplads i en lidt for hur/g verden.
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Fra indre smerte Kl ny tanker
De seneste år har for Michelle Bach
Mogensen været ganske tumultariske med
gentagne sporadiske indlæggelser på
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i
Risskov. For nylig ﬂyIede hun på
Opholdsstedet Udsigten Skive, hvorfra hun
lagde et billede ud på Facebook med
selvsamme opfordring /l at se mennesket
bag dæmonerne.
Michelles facebook opslag skabte stor
opmærksomhed. Foto: privat
Billedet gik viralt og gav hende muligheden
for at blive ambassadør for kampagnen En
Af Os, der har som mål at gøre det leIere
for personer med psykiske sygdomme at
leve som en ligeværdig del af samfundet.
- Mit liv i øjeblikket er en kæmpe
rutchebane, der aldrig beﬁnder sig på
midtpunktet. Nogle dage kan jeg klare hele
verden for øjeblikke e2er at være helt ude
af min egen krop. Men det, at jeg har
åbnet mit hjerte, har betydet, at jeg har
noget at stå op for. Jeg har ha2 en
dagligdag, men den har været uden
indhold og mening. Nu har jeg et helt klart
mål for øje, siger Michelle Bach Mogensen.

Ved første øjekast er der intet usædvanligt over 18-årige Michelle Bach Mogensen. Født og opvokset i
Hedensted med jævne karakterer på Stjernevejskolen og fri/dsjob i både SuperBrugsen og Føtex
sideløbende med ophold på Flemming E2erskole, videreuddannelse på Campus Vejle og del af et
fodboldhold. Bag den ak/ve og /lsyneladende lykkelige facade gemmer sig dog store daglige udfordringer,
som ind/l for nylig kun kom frem i det skjulte.
Michelle Bach Mogensen er nemlig blandt de mere end 500.000 danskere, som døjer med én eller ﬂere
psykiske lidelser, der ikke umiddelbart er synlige. Hendes liv byder på daglige kampe mod tvangstanker og
selvmordsforsøg, mens hun også er diagnos/seret med angst, depression, ADHD og triko/llomani - en
ulidelig trang /l at plukke sit hår af. Hele denne ar)kel er trykt med )lladelse fra Michelle.

Jeg smi4er ikke - fra P4 Trekanten
Læs mere: h4ps://jfm.atavist.com/michelle
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Sådan møder vi elevernes traumaKske oplevelser
Eleverne er o[e massivt omsorgssvigtede igennem deres opvækst

Massivt omsorgssvigtede elever møder deres omgivelser med mis/llid, fordi de grundlæggende har en
erfaring for, at de ikke er blevet mødt på deres behov for omsorg. En af de grundlæggende
problems/llinger ved /lknytningsforstyrrelse er også, at eleverne ikke kender deres egne følelser. De
reagerer enten udad eller indad, men ved fak/sk ikke rig/gt hvorfor. Det er vig/gt for disse børn at få sat
ord på og komme /l at forstå disse følelser, fordi det er afgørende i forhold /l at kunne reagere i
samspilssitua/oner med andre mennesker. Udover disse /lknytningsvanskeligheder vil en stor del af
eleverne på Bustrup også have været udsat for traumer i deres barndom og ungdom, der kan have ha2
betydning for udviklingen af deres nervesystem. Disse traumer giver o2est koncentra/onsvanskeligheder
og hukommelsesproblemer, hvilket har nega/v betydning for elevernes evne /l at /legne sig viden.

Om traumer

En stor del af de elever, der bor på opholdsstederne på og omkring Bustrup har været udsat for chok og
traumer i deres barn og ungdom. Det kan f.eks. være i form af, at de har været udsat for vold, set nære
omsorgspersoner i forbindelse med alkohol og rusmidler. Det kan være, fordi de er blevet gernet fra
hjemmet af myndigheder eller andre uden at kunne gennemskue hvorfor. Det kan være traumer, der
opstår, fordi der ikke bage2er er sket en 'helbredelsesproces', hvor situa/onen bliver forklaret eller
håndteret, så barnet kan forstå den. Denne /lstand er karakteriseret af hyperak/vitet, stress, angst- eller
raserianfald, mani og væren på vagt. Der vil så være en tendens /l, at de kommer i en /lstand, som er
karakteriseret af energiløshed, afmagt, depression, udmaIelse, og at de mister forbindelsen /l
omgivelserne. DeIe vil naturligvis påvirke elevernes mulighed for indlæring.

Mentalisering som en af ﬂere stærke metoder

Når vi spørger eleverne, hvad det egentlig er, eleverne siger og mener, siger de indimellem noget helt
andet. Det kan være, fordi der er noget helt andet, der optager dem lige netop den dag. Det kan være,
fordi de er sure og nega/ve over noget, der er sket. “Fuck dig” og “hold din kæ2”, og “det gider jeg ikke”,
kræver altså o2e en oversæIelse.
Vi lyIer al/d /l eleverne (eleverne synes ikke al/d, at vi lyIer nok), men vi lyIer ikke kun /l det, de siger.
Vi forsøger at ﬁnde ud af, hvad der er grunden /l, at de oplever og føler, som de gør. Vi får eleverne /l at
mærke e2er, hvad der egentlig sker med dem. Vi får dem /l at tænke over, hvordan de havde det for et par
år siden og hvor meget, de har forandret sig siden da, og hvad der er grunden /l denne udvikling. Vi
mentaliserer. Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale /lstande (følelser, tanker,
behov mm) og ved mentalisering arbejder man på at forstå misforståelser.
Jonas er klar /l 16 års fødselsdag i et helt igennem
dejligt værelse. Morten og Lau laver pandekager.
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Mere sommerteater

Mathias koncentrerer sig
dybt lige inden vi viser
teaterstykket i Juelsminde.
Han koncentrerer sig så
meget, at han under stykket
kan være suﬄør for andre
skuespillere, fordi han også
kan deres roller. Respekt.
Teater på Bustrup betyder
øget sammenhold og langt
større selv/llid. Det er helt
klart en af vores store og
gode tradi/oner at lave
teater.

Læs bogen “Liv, lyst og lærdom” og bliv meget klogere på det, vi gør. Kontakt os for at få den /lsendt

Sig navnet BUSTRUP
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B&B - Café Borgen - Galleri - Højskole
Kender du vejen Kl….

VigKge datoer i juni:
Fredag 10 juni
Notre
Torsdag 23 juni

Det er ude vestpå

Sommerteater på Tvind.
Vi spiller Klokkeren fra
Dame.
Alle er velkomne.
Tilmelding nødvendig.
Afslutning klokken 12 - 15
Alle er velkomne.
Tilmelding nødvendig.

Sådan er juli:
Uge 27
Uge 28
Uge 29
Uge 30
Uge 31
Uge 32

Sommerferie
Udﬂugter og ak/viteter på
stederne
Udﬂugter og ak/viteter på
stederne
Fes/val på SpøIrup Borg
Vi serverer på caféen
Sommerferie
Sommerferie og klar /l
start på det ny skoleår

Herover:
Dansk Ornitologisk Forening (det er dem, der
kigger på fugle) havde fugletur en /dlig morgen på
Bustrups jorde. Her er alle mulige slags fugle. Hør
engang navnene på nogle af dem: rødstjert,
rørhøg, gransanger, spætmejse, ﬂagspæIe,
dobbeltbekkasin, ravn, musvåge og mange ﬂere.
Naturen omkring Bustrup er ﬂot og alle jorde bliver
dyrket økologisk.

Herover og /l venstre:
Naboen /l Café Borgen, som Bustrup forpagter og
/l vores Bed & Breakfast på Café Borgen er en
smuk historisk urtehave med alle tænkelige
medicinske urter og ﬂoIe prydplanter.
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Kontakt Sammenholdet omkring Bustrup:

Anders Svensson 28195542 eller Marianne Petersen 51503022
Opholdsstederne Udsigten, Jupiter, Bustrup
Kontakt medarbejderne på følgende numre:
Opholdstedet Bustrup 21675065 Oph. Udsigten 23313729 Oph. Jupiter 24975930
3 opholdssteder med hver sin målgruppe.
Jupiter for piger. Udsigten for indadvendte børn og unge. Bustrup for udadvendte elever.

www.bustrup.dk

anders@bustrup.dk

Måske er du interesseret?

Vil du være med i skolekredsen omkring
Højskolen på Bustrup Hovedgaard?
Vi har planer om at starte en statsstøIet højskole og arbejder på at kunne
sende ansøgning afsted /l Kulturministeriet.
Ring eller skriv, hvis du vil vide mere om Højskolen.
Så sender vi dig en mail.
God mad. Sluk tørsten. Billige priser

Velkommen inden for

Kærlig omsorg og selskabsglæde
God plads ;l træ<e fødder
Den stråtækte café før vindebroen
Bed and Breakfast. Masser af hygge
Åbnings;der: Se website eller pjece

Poul og Ole
Galleri Bustrup, Sdr Lemvej 3, 7860 Spøttrup www.bustrup.dk anders@bustrup.dk maj til august 2016
Fernisering lørdag 7 maj klokken 14.00. Skulpturer og malerier. Åbent 10 - 18. Gratis adgang
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Hvem er han?
Ses o2e
løbende kl 7.00
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www.cafeborgen.dk
puk@bustrup.dk
24424133

Annonce:
Vi har ledige pladser på
opholdsstederne og på
Dagskolen.
Tre gode /lgange:
AutenKske relaKoner.
Oplevelser. Læring.

