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Opholdsstedet Bustrup udvider - Nu også med § 107
Opholdsstedet Bustrup har nu 2 afdelinger. Den ene afdeling er Udsigten og den
anden afdeling er Bustrup. Afdeling Bustrup med plads til børn og unge, som er
stærkt omsorgssvigtede (12 elever) og afdeling Udsigten med plads til børn og
unge, der har behov for at være i en mindre gruppe med færre elever (6 elever).
Der er nu plads til i alt 18 elever på Opholdsstedet Bustrups 2 afdelinger, og
eleverne kan være fra 12 - 18 år. Samtidig har vi efterværn og nu også mulighed
for at modtage unge, som anbringes under § 107.
Vi har arbejdet på at få godkendt denne udvidelse et stykke tid, og vi er meget
tilfredse med, at Socialtilsyn Midt har godkendt vores ønske om udvidelse.
Grunden til vores ønske om udvidelse af Det socialpædagogiske opholdssted
Bustrup er, at der i det sociale arbejde indenfor private sociale tilbud er flere
muligheder for skabe yderligere udvikling for de unge og medarbejderne, når
opholdsstederne har en mere rummelig økonomi.
Umiddelbart er det eneste, der er sket, at Opholdsstedet Udsigten ikke længere
er en selvstændig juridisk enhed, men at afdeling Udsigten nu er en del af
Opholdsstedet Bustrup.
Egenkapitalen for Det socialpædagogiske opholdssted Bustrup er ca. 1mill kroner
ved starten af 2019, hvilket er et godt udgangspunkt for udvikling af de 2
afdelinger i de kommende år, og det giver bedre muligheder for, at Opholdsstedet
Bustrup kan beholde gode medarbejdere i perioder, hvor der eventuelt ikke er så
mange anbringelser - og dermed lavere belægning. Perioder hvor ledelsen ellers
ville være nød til at have overvejelser om at afskedige medarbejdere.

Galleri Bustrup uds.ller med 4 lokale kunstnere og
værker af vores elever og lærere. Oscars cube tv og
ny tapekunst over temaet: Læg telefonen væk.
Kunstværkerne th. er ca 2 meter høje.
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VINTERKONCERT 2019

Vi inviterer .l Vinterkoncert i Holstebro Musikteater.
Vinterkoncerten er et af årets store højdepunkter.
Programmet er meget varieret - der er noget for enhver
smag. Glæd jer. Tilmelding .l kirsten@bustrup.dk
HOLSTEBRO
MUSIKTEATER

HOLSTEBRO MUSIKTEATER 26. januar 2019 - kl. 13.00 - 18.50

VINTER
KONCERT

LØRDAG DEN
26. JANUAR
2019

INVITATION
Kære venner
Igen holder vi Vinterkoncert – i Holstebro Musikteater lørdag den 26. januar 2019 fra kl. 13.00
til 18.30 – med efterfølgende middag for dem, der ønsker det.
En dag fyldt med musik og venner – musikere fra Italien, Polen og Danmark – korsangere
fra Stettin, Ulfborg og det øvrige Danmark – dansere fra Balletskolen/Dansk Talentakademi i
Holstebro, en buket af talenter i alle aldre kommer sammen på scenen for at give os en uforglemmelig oplevelse! Og så møder vi jo alle vores øvrige venner igen!
Vinterkoncertkoret synger ”Moon River” sammen med musikere fra Filharmonia Zielona
Górska (FZG), og vi synger alle sammen med på ”Hilsen til Forårssolen”.
Paolo Rosetti laver trommecirkel med elever og lærere.
”The Show Must Go On” – med danserne og 9 rockmusikere, er en forestilling med musik af
”Queen”.
Beethoven kommer på scenen sammen med pianisten Zbginiew Raubo, Stettinkoret, FZG og
med Czeslaw Grabowski i spidsen.
”Pulcinella” af Stravinskij – en dramatisk historie!
Vi slutter med at synge ”We Shall Overcome” og ”Eye of the Tiger” sammen med symfoniorkestret – alle sammen!
Dette og endnu mere venter os til januar. Velkommen!
Tilmelding til:

kirsten@bustrup.dk

Julekalender på Opholdsstedet

Til venstre:
Det første fællesmøde om det
store friluFsteater på Bustrup
Hovedgaard sommeren 2019. Vi
var over 50 fremmødte gæster fra
klynge landsby sammenholdet
Vest Salling. Jens, der skriver
skuespillet fortalte om de
skuespillere og sta.ster, der er
brug for. Skuespillet handler om
.den fra 1520 - 1522 på Bustrup
Hovedgaard. Vi glæder os .l
samarbejdet omkring skuespillet.
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KALENDEREN DET NÆSTE KVARTAL

Følg godt med i
Dagskolens program:

2018 DECEMBER
JUL OG TERMINSPRØVER - BUSTRUPS
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

VERDEN

Fredag

Lørdag

Hver eneste uge laver Dagskolen en
oversigt over Dagskolens program. Så kan
eleverne følge med i det, de laver og ved
status om fredagen 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.
I december har vi holdt julemarked på Café
Borgen. I januar har vi fornøjelsen af at
deltage i Vinterkoncerten 2019 på
Musikteatret i Holstebro. I februar har vi
endnu en fantas.sk studierejse - denne
gang .l Spanien og Portugal og for nogle
elever også .l Marokko. Glæd jer.
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Vi arbejder alEd på at blive bedre
I forbindelse med udvidelsen af Det socialpædagogiske opholdssted Bustrup havde vi
.lsynsbesøg fra Social.lsyn Midt. Social.lsynet er med .l at sikre, at vi hele .den
fastholder vores kvalitet. I foråret har medarbejderene arbejdet med voksenansvarsloven
og har gennemgået ﬂere kurser for at sikre, at alle medarbejdere undgår magtanvendelser
og sam.dig al.d tager det nødvendige voksneansvar.
Medarbejderne på vores opholdssteder har gennem de sidste år arbejdet kvaliﬁceret med
at udvikle vores faglige kompetencer, og Social.lsynets vurdering er også en vurdering af
Opholdsstedet Bustrups indsats. Denne .lsynsrapport viser, at vi ligger helt i top og over
landsgennemsniZet for såvel kommunale som private sociale .lbud.
Vi lyZer fortløbende .l Social.lsynets vurdering og overvejer hele .den, hvordan vi bedst
kan arbejde med de problema.kker, der gør os dyg.gere og bedre .l at give eleverne de
bedste muligheder for at uddanne og udvikle sig .l livsduelige mennesker.

Tilsynsrapport Social.lsyn Midt
November 2018
Opholdsstedet Bustrup

STU

Mathias (.l venstre) er på billedet sammen med Michael i traktoren
og Kenneth. Mathias har som del af sit STU forløb blandt andet
arbejdet med at lave kaninbure. Vi har startet en produk.on af
kaniner og håber snart på kaninunger.

RESSOURCEFORLØB

Nogle af vores elever er i ressourceforløb, hvor de bliver dyg.gere
og mere parate .l at gennemføre en uddannelse. De enkeltes
ressourcer a`lares iF. frem.dige muligheder for uddannelses- og
erhvervsvalg. Nogle af vores elever har ønsket at starte på en
uddannelse, men har ikke været parate .l at kunne gennemføre den
pågældende uddannelse.
!5

Sådan arbejder vi med
6 elever i eIerværn
Flere elever er deZe eFerår ﬂyZet ud i egen bolig. 6 elever har ønsket fortsat at være
.lknyZet vores opholdssteder, hvor de har boet de sidste år. Det er naturligvis en stor
udfordring at ﬂyZe i egen bolig, og både de unge og pædagogerne er godt .lfredse med, at vi
kan følge hinanden i en periode - så overgangen .l at bo selv sker over et længere forløb.
EFerværn har fokus på at fastholde den gode .llid, vores elever har .l stedets voksne.
Vi har også fokus på, hvor vig.gt det er at holde .derne: At komme .l .den på
uddannelsesstedet eller på arbejde, .den .l mødet med kontaktpersonen og i det hele taget
den ny situa.on, hvor de forhenværende elever skal lære at organisere .den godt.
Fri.dsak.viteter er også et område, der bliver snakket om, og så har det en stor plads og
fokus at økonomien er på plads, så ingen står med tomme lommer midt i måneden.

Stemningen var i top på årets julemarked
Julenisser, julemad, julestemning - elever og medarbejdere fra Bustrup, har givet den hele
armen som forberedelse .l Julemarkedet på SpøZrup Borg søndag den 2. december. Caféen er
nyindreZet og mange gæster kom med rosende bemærkninger om både menu og indretning.
Det er jo al.d spændende, når der sker nyt, og vi er rig.g stolte over, at lærerne på Dagskolen
Bustrup med en stor indsats har skabt fornyelse på Café Borgen.
Flere kunder kom idag og bookede .d .l arrangementer i løbet af vinteren på Café Borgen.
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Endnu en fantasEsk studierejse
DeZe eFerår rejste vi .l Wroclaw i Polen. En dag var vi på bytur i grupper med forskellige

studieopgaver. Vi var også på opdagelse og opdagede mange af hemmelighederne i
dværgbyen. På tredjedagen var vi på tur .l bjergene. En uge går hur.gt, når programmet er
så godt planlagt, som det al.d er på vores studierejser. Vi havde tradi.onel frokost hos
bjergmænd og i slutningen af ugen var vi på cykeltur i det vilde landskab ved Czarna Gora.
Tro det eller ej, men vi var også på segway tur i Wroclaw. Fredag aFen var vi hjemme igen
eFer en fantas.sk uge. Og spørger vi så eleverne selv, om hvorfor det var en god rejse, får vi
mange forskellige fortællinger. Vi tænker, at det vig.gste er, at de på rejserne først og
fremmest oplever fællesskabet. Vores “solo” elever begynder mere og mere at lægge mærke
.l hinanden - giver slip på det panser, der oFe er rundt om dem. Et forsvarspanser, som
måske har været nødvendigt for dem og som betyder, at det oFe tager rig.g lang .d for
eleverne at få .llid .l de voksne rollemodeller på skolen og opholdsstederne.
Eleverne og lærer/pædagoger får opbygget et stærkere .llidsfuldt fællesskab på disse ture.
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Kontakt Sammenholdet omkring Bustrup:

Leder Anders Svensson 28195542.

Kontakt medarbejderne på følgende numre:

Opholdstedet Bustrup 21675065
Afdeling Udsigten 23313729
Opholdsstedet Jupiter 97442260

Jupiter kun for piger.
Opholdsstedet Bustrup for drenge og piger.

www.bustrup.dk
opholdsstedet-bustrup.dk
opholdsstedet-jupiter.dk
anders@bustrup.dk

Ledige pladser:

Vi har enkelte ledige pladser.
Vi har tre socialrådgivere, som i samarbejde med
stedernes pædagoger arbejder på, at den
anbringende kommune ﬁnder det bedste match og
de bedste løsninger for at sikre barnet/den unge den
gode anbringelse.
Visitering sammen med PPR .l skole.lbud sker
hur.gt .. oFe med start på Dagskolen på Bustrup.

Ring .l os - også aFen og weekend.

Her er vores samtaleskema
Det kan være rig.g svært at fortælle,
hvordan det står .l lige nu.
Hvordan mærker jeg det inden i?
Hvorfor er mit hoved fyldt med alverdens
tanker? Det er ikke underligt, at det kan
være svært for eleverne.
Vores socialrådgivere har udarbejdet et
samtaleskema, som giver samtalen mere
form og som gør det nemmere for
eleverne at få samlet tankerne. Når vores
elever kommer .l samtale næste gang kan
vi sammenligne deres inds.lling .l
opholdsstedet og deres skoleuddannelses.lbud.
Det gør det nemmere at snakke om,
hvorfor det går fremad eller måske .lbage
med elevens inds.lling .l det hele.
Samtaleskemaet bruger vi også .l at
snakke om noget af det, der pludselig
dukker op og som der måske ikke er
blevet talt om endnu. Samtaleskemaet
bruges .l at evidensbasere terapeu.ske
forløb omkring elevens udvikling.
Vi følger professionelt op på resultaterne
fra disse samtaler og kontaktpersonen har
med disse samtaleskemaer endnu bedre
muligheder for at få løst nogle af de
aktuelle problemer sam.dig med, at vi
kan bruge skemaet .l opfølgning med
sagsbehandleren fra de anbringende
kommuner.

Bustrup Sønder Lemvej 2, 7860 Spø]rup www.bustrup.dk
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