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2 opholdssteder fejrer jubilæum

Opholdsstedet Bustrup
fejrer 10 års jubilæum
&

Opholdsstedet Jupiter
fejrer 20 års jubilæum
Faste strukturer - mange ak:viteter - stærke rela:oner
= gode muligheder for god udvikling

Dagskolen Bustrup
Prak:sk og teore:sk undervisning og læring
= god mulighed for uddannelse
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Bustrup Dagskole
Specialskole og PitStop
Bustrup Opholdssteder
§ 66 - § 107
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Hvordan kan det lade sig gøre?
OL er bedre end nogensinde før
Eleverne var mere end nogensinde før med :l at deltage i mange discipliner. Bustrup
stederne (sammen med 2 andre skolecentre) blev nummer 4 i det samlede resultat.
Vi ﬁk masser af metal med hjem og først og fremmest viste vi, at vi var sammen om at
kæmpe os frem :l de bedste resultater med rig:g godt gåpåmod og humør.
OL med alt fra puslespil og skak :l fodbold og volleyball. Sjovt, fællesskab, fair play,
sammenhold, nye venner fra andre steder. Alle var med; eleverne, lærerne,
pædagoger og “køkkendamen”. Om og om igen. Giv den hele armen.
Det er nogle af vores slogan og her passede det virkelig godt.
Vejret var virkelig med os: Op :l to dages godt vejr under OL var det bare regnvejr i
ﬂere dage i træk og dagen e^er OL blæste det en halv pelikan.
Jo heldet var med os alle i år.

Se lige her
Metal der stråler om kap med pigernes
store smil. Hvad stråler mest?
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Med Sirocco Nl LimOorden Rundt
En hel uge har vi sejlet med det gode sejlskib Sirocco. Turen gik fra Juelsminde, hvor
skibet holder :l, :l startstedet for Limdorden Rundt: Løgstør. Og videre rundt med
elever, lærere og pædagoger sammen med mange andre ﬂofe træskibe. Ved roret,
som gast, klar ved sejlet, på udkig og i kabyssen for at få noget at spise. I ugens løb får
vi gode venner og andre lærer os at kende. Eleverne får respekt for havet og for sig
selv og opdager, at de også kan sejle - hvilken fornøjelse. At sejle kræver disciplin, det
kræver, at vi lyfer e^er hinanden og hjælper hinanden og lige pludselig er sejlturen
med Sirocco ikke kun en fornøjelsestur, men et lærestykke i at få ro i sjælen og :llid :l
sig selv og de andre på skibet. Vi ﬁk en tredjeplads i vores kategori.

Alle havde fornøjelse af at sejle. S:ne og Sussie, som er pædagoger på Opholdsstedet
Bustrup nyder turen ligesom lærerne Bianca og Lars, der her er sammen med 2 elever.
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Kommer du Nl Café Borgens Høstmarked
Høsten er i fuld gang - kom og være med :l Høstmarked ved Café Borgen.
På høstmarkedet er der salg af økologiske grøntsager fra vores drivhus på Bustrup.
Vi sælger citronagurker, peber, chili, tomater, kartoﬂer, paradisæblegelé mm.
Syltet og frisk og tørret frugt- der er noget :l enhver smag!
Og så har vi masser af de ﬂofeste pyntegræskar :l Halloween.
Lørdag den 28. og søndag den 29. september 2019, kl. 11-17. (Fri entré)
Cafe Borgen, Borgen 6B, Spøfrup

Flere seje mennesker Nl OL

Endnu en gang :llykke :l vores mange ak:ve
elever og medarbejdere, der var med :l OL og
de, der var med ude og sejle. Hos os er hver
eneste dag en særlig begivenhed og hver dag er
noget nyt og særlig at stå op :l - men ingen tvivl
om, at OL på Tvind er et af årets højdepunkter,
som vi ser frem :l med godt humør og defe år
blev OL så igen noget helt særligt.
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Der er status på skolen hver fredag formiddag

Hver fredag formidddag summer skolen af ak:vitet. Rengøring og Quiz´en fra ugens
undervisning er i gang. Her får eleverne spørgsmål fra ugen, der gik. Kan du huske det, du
lærte? Kan du huske, hvad vi lavede? Skolen slufer klokken 12 og inden eleverne tager
hjem fra skole, slufer vi ugen med status.
Status er en opgørelse over, hvor meget den enkelte elev har deltaget og hvor meget,
den enkelte elev har været ak:v i :merne. Der er præmier på højkant og der er
konkurrence om at få pladsen som den, der har fulgt mest med og deltaget mest i alle
fagene. Det handler ikke om, hvem der er den dyg:gste og klogeste, men om hvem, der
har anstrengt sig mest og har fulgt med i undervisningen og været mest ak:v.
Flid, interesse, mo:va:on og koncentra:on er centrale elementer i undervisningen på
Dagskolen.
Der arbejdes med det hver eneste dag og det er en fornøjelse at se, når eleverne udvikler
sig fagligt og socialt.
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Pitstop på Bustrup Dagskole

Vi er ved at lægge sidste hånd på vores skri^ om Pit Stop på Bustrup Dagskole. Pit Stop
bliver vores næste skridt :l at hjælpe folkeskoler og andre skoler med at lave den fuldendte
inklusion i skolen. Inklusion virker godt, når vi som voksne kan tage s:lling :l, hvad der

giver mest mening for eleverne.
Udgangspunktet er, at vi er forskellige som mennesker, og det er ikke alle, der er nået
:l det punkt i deres udvikling, hvor læring bedst kan ﬁnde sted sammen med mange
andre jævnaldrende elever. På Dagskolen Bustrup sæfer vi fokus på udviklingen fra
der, hvor det er svært at være sammen med andre, og hvor koncentra:on,
mo:va:on, tålmodighed og viljestyrke ikke er særlig udviklet endnu - o^e fordi andet
optager ens hjerneak:vitet. Vi arbejder med at styrke selv:lliden og højne den
enkelte elevs selvværd. Vi arbejder dels med at klare opgaver alene, men også kunne
klare det i fællesskab med de andre elever.
Vi tager udgangspunkt i, at hver eneste hverdag skal være en god oplevelse, men
arbejder også hen imod årets højdepunkter som f.eks. det seneste, vi lige har ha^: OL
på Tvind.
PitStop er den :d, hvor eleverne tanker op i tre - seks måneder eller over længere :d,
ind:l de er parate og igen kan komme :lbage :l den skole, de kom fra.

Bustrup Bæk
Det er gået rig:g godt for ﬁskeynglen, siden
Skive Kommune lagde sten i bækken, så
ﬁskene kan gyde, fordi vandet nu strømmer
bedre i Bustrup Bæk.
I 2018 fandt biologerne 3 små og 4 store
ørreder i bækken.
Et år senere, september 2019 lavede
biologerne igen el - tælling. Det betyder, at
man sæfer et net ned, som er elektrisk.
Denne gang kunne man tælle 13 små
ørreder, 27 store (det vil sige 20 cm) og 10
ål, hvor den største var omkring 30 cm.
Tænk engang, hvad der nu ﬁndes i vores lille
bæk.
Det er spændende, om nogle af dem
kommer :lbage næste år.
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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 24600880
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 pladser ledige.
Vi er gode :l at ﬁnde det bedste match og de
bedste løsninger for at sikre den gode
anbringelse. Ring :l os - 24/7

Opholdssted for børn og unge § 66

MidlerNdigt boNlbud § 107
Eberværn § 76

Hos os er hver dag en begivenhed
Lærere og pædagoger
udvikler deres kompetencer
Vi er allerede gode :l vores arbejde. Men vi
vil hele :den blive dyg:gere. Omkring
halvdelen af vores medarbejdere, både
pædagoger og lærere har været igennem
instruktøruddannelsen, som er udviklet og
ledes af psykolog Niels Peter Rygaard. Med
speciale i uddannelse i omsorgssvigt har han
en saglig :lgang baseret på mange års
erfaring, en munter :lgang :l selv de mest
håbløse opgaver, og mobilisering af
deltagernes mo:va:on, viden og
arbejdsglæde. I arbejdet med
:lknytningsforstyrrede børn er det
nødvendigt at støfe og udvikle
personalegrupper, for at de kan have
overskud og skabe stabilitet og klarhed i
barnets hverdag.
I 2019 - 20 uddannes 10 medarbejdere
(hvoraf et ﬂertal allerede er pædagog og
læreruddannede).

9 minufer om at lægge et puslespil gav en
guldmedalje :l Camilla :l venstre. Tillykke.

Vores supervisor på Opholdsstedet Bustrup
er det næste år cand pæd psyk Steen Hilling,
der har speciale i Neuro- og
Personlighedspsykologi.
Supervisionen er led i en cer:ﬁcering af
vores medarbejderes kompetenceudvikling.

Ja,
det hjælper med en god anbringelse.
Ja,
en god anbringelse kan virkelig betale sig.
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