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Udvikling	  kan	  være	  rigAg	  indviklet.

NYT:	  Praksisbeskrivelse
De#e	  nummer	  af	  handler	  om	  vores	  ny	  praksisbeskrivelse.	  	  
Vores	  elever	  kommer	  med	  en	  baggrund	  præget	  af	  indviklede	  forhold,	  der	  mest	  af	  alt	  har	  gjort	  =lværelsen	  
særlig	  og	  vanskelig	  på	  mange	  planer.	  Vores	  opgave	  er	  kort	  og	  godt	  at	  få	  ændret	  disse	  omstændigheder	  =l	  en	  
udvikling,	  der	  giver	  den	  enkelte	  unge	  gode	  muligheder	  for	  en	  frem=d	  på	  egne	  (økonomiske)	  ben.	  
Vi	  har	  haB	  et	  konsulent	  firma	  =l	  at	  se	  på	  vores	  praksis	  og	  beskrevet	  de	  metoder,	  som	  vi	  bruger	  i	  vores	  
praksis.	  Vi	  har	  gennem	  en	  mangeårig	  praksis	  erfaret,	  at	  børn	  og	  unge	  uden	  håb,	  uden	  mo=va=on,	  med	  et	  
hoved,	  der	  er	  stort	  af	  indre	  kaos,	  børn	  og	  unge,	  som	  er	  i	  risikogruppen	  for	  at	  starte	  en	  kriminel	  løbebane	  
eller	  er	  poten=elle	  misbrugere	  -‐	  vi	  har	  erfaret,	  at	  disse	  børn	  og	  unge	  gennem	  vores	  praksis	  får	  meget	  store	  
muligheder	  for	  at	  gennemføre	  eksamen,	  starte	  og	  gennemføre	  uddannelse	  og	  komme	  i	  arbejde.	  Vi	  har	  
erfaret,	  at	  det	  virker.	  Derfor	  bad	  vi	  det	  pædagogiske	  konsulent	  firma	  SPUK	  lave	  en	  praksisbeskrivelse.	  Denne	  
praksisbeskrivelse	  kunne	  også	  hedde:	  	  DERFOR	  VIRKER	  DET.	  	  	  
I	  de#e	  nummer	  kan	  I	  bla.	  læse	  mere	  fra	  vores	  praksisbeskrivelse.	  

Sig	  
navnet
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Den	  rigAge	  matchgruppe.	  

Det	  drejer	  sig	  om	  at	  finde	  sig	  =lre#e.	  At	  finde	  sine	  ligemænd.	  At	  finde	  dem,	  man	  kan	  udvikle	  sig	  med.	  
Det	  drejer	  sig	  om,	  at	  det	  ikke	  er	  svært	  at	  være	  anderledes.	  Med	  andre	  ord,	  drejer	  det	  sig	  om	  at	  finde	  
den	  rig=ge	  match	  gruppe.	  Når	  du	  går	  ned	  ad	  en	  mørk	  vej	  og	  møder	  en	  gruppe	  unge	  mennesker,	  der	  står	  
og	  snakker,	  tænker	  du	  måske:	  Jeg	  går	  lige	  over	  på	  den	  anden	  side	  af	  vejen.	  Du	  synes	  måske	  ikke,	  du	  lige	  
matcher	  med	  denne	  gruppe	  unge	  mennesker.	  Eller	  når	  du	  møder	  nogle,	  der	  rider	  på	  ridebanen	  og	  du	  
tænker:	  Hold	  da	  kæB,	  hvor	  ser	  det	  rart	  ud	  -‐	  så	  går	  du	  derhen	  og	  kommer	  i	  snak	  med	  dem.	  At	  finde	  den	  
rig=ge	  match	  gruppe	  er	  en	  vig=g	  =ng.	  Så	  finder	  vi	  bedre	  den	  ro,	  der	  skal	  =l	  for	  at	  udvikle	  os	  i	  de	  bedste	  
omgivelser.	  Sagsbehandleren	  tænker	  derfor	  grundigt	  igennem,	  hvad	  der	  er	  den	  rig=ge	  match	  gruppe,	  
når	  der	  skal	  anbringes	  en	  ny	  elev.	  Du	  bliver	  selv	  spurgt	  og	  dine	  forældre	  bliver	  spurgt.	  På	  Opholdsstedet	  
mødes	  medarbejderne,	  når	  de	  har	  læst	  papirer	  om	  den	  ny	  elev	  og	  dereBer	  bliver	  det	  bestemt.	  	  
DereBer	  starter	  det	  hårde	  arbejde.	  Nu	  er	  det	  dig,	  der	  skal	  på	  arbejde.	  Det	  er	  nemt	  at	  finde	  andre,	  der	  
har	  gjort	  noget	  forkert.	  Det	  er	  meget	  sværere	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  du	  selv	  skal	  gøre	  for	  at	  få	  det	  hele	  =l	  
at	  svinge	  og	  få	  det	  meste	  ud	  af	  al=ng.	  Vi	  kan	  hjælpe	  dig	  langt	  hen	  ad	  vejen,	  men	  du	  skal	  give	  plads	  =l	  at	  
få	  hjælp	  og	  jo	  mere	  du	  giver	  slip	  på	  de	  dårlige	  holdninger	  og	  sure	  opstød	  -‐	  jo	  hur=gere	  sker	  din	  
udvikling.	  Vi	  er	  gode	  =l	  at	  finde	  den	  rig=ge	  match	  gruppe.	  Det	  er	  en	  af	  de	  =ng,	  vi	  er	  gode	  =l.
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Hver	  for	  sig,	  men	  også	  fælles.	  
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Fra	  Bustrups	  Praksisbeskrivelse:	  
Dagskolen	  har	  en	  central	  placering	  i	  forhold	  =l	  
opholdsstederne,	  fordi	  det	  primært	  er	  på	  
Dagskolen,	  at	  de	  unge	  fra	  opholdsstederne	  går.	  De	  
unge	  fra	  de	  tre	  afdelingerne	  ser	  således	  hinanden	  
dagligt	  på	  skolen.	  	  Dagskolen	  bliver	  dermed	  et	  af	  
flere	  omdrejningspunkter	  (med	  morgensamlingen,	  
frokosten	  m.v.)	  for	  de	  unges	  samvær	  med	  de	  andre	  
unge.	  Andre	  sådanne	  omdrejningspunkter	  er	  de	  
fælles	  ak=viteter	  som	  f.eks.	  cafeaBener,	  fitness,	  
teater,	  studieture	  og	  ferierejser.	  Og	  derudover	  er	  
der	  fælles	  ak=viteter	  med	  andre	  opholdssteder	  
indenfor	  Tvind,	  som	  f.eks.	  Tvind-‐OL	  og	  skituren	  i	  
februar	  hvert	  år.	  Organisatorisk	  kan	  de#e	  grafisk	  
vises	  som	  vist	  i	  model	  1.:	  

Omsorgssvigt	  og	  tilknytningsforstyrrelser	  
Det	  fælles	  udgangspunkt	  for	  alle	  unge	  på	  Bustrup	  er,	  at	  de	  har	  været	  udsat	  for	  omsorgssvigt.	  
Omsorgssvigtene	  har	  mange	  udtryk.	  Det	  kan	  f.eks.	  være:	  

•	
 Vold	  (enten	  overværet	  vold	  i	  hjemmet	  eller	  selv	  været	  udsat	  for	  vold)	  
•	
 Seksuelle	  overgreb	  fra	  nære	  omsorgsgivere	  og/eller	  andre	  i	  nærmiljøet	  
•	
 Opvokset	  i	  familier	  med	  kontaktløshed	  (oBe	  som	  konsekvens	  af	  forældrenes	  egne	  vanskeligheder	  

med	  psykisk	  sygdom,	  overdrevent	  rusmiddelforbrug	  eller	  egne	  udviklingstraumer).	  
Det	  har	  stor	  betydning	  for	  børn	  og	  unges	  udvikling,	  hvornår	  de	  udsæ#es	  for	  omsorgssvigt,	  i	  hvilke	  
situa=oner	  de	  udsæ#es	  for	  svigtene,	  og	  hvor	  massive	  disse	  svigt	  er.	  	  
I	  vores	  arbejde	  med	  eleverne	  er	  det	  vig2gt	  for	  os	  at	  pointere,	  at	  omsorgssvigt	  ikke	  er	  “nogens	  skyld”.	  
Årsagen	  2l	  omsorgssvigt	  er	  o<est	  gemt	  i	  en	  lang	  række	  af	  forskellige	  årsager	  og	  derfor	  er	  skyld	  ikke	  
interessant.	  Forældre	  og	  børn	  er	  al2d	  interesseret	  i	  at	  kunne	  løse	  de	  problemer,	  der	  allerede	  er	  opstået.	  
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Omsorgssvigt	  og	  tilknytningsforstyrrelser	  (også	  citeret	  fra	  Praksisbeskrivelsen	  for	  vores	  steder):	  
For	  de	  massivt	  omsorgssvigtede	  børn,	  som	  i	  overvejende	  grad	  er	  de	  unge,	  der	  bebor	  de	  tre	  opholdssteder	  
på	  Bustrup,	  kommer	  det	  oBe	  =l	  at	  betyde,	  at	  de	  møder	  deres	  omgivelser	  med	  mis=llid,	  fordi	  de	  
grundlæggende	  har	  en	  erfaring	  med,	  at	  de	  ikke	  er	  blevet	  mødt	  på	  deres	  behov	  for	  omsorg.	  Traumer	  i	  
=lknytningen,	  der	  har	  givet	  =lknytningsforstyrrelser,	  vil	  for	  de	  unge	  betyde,	  at	  de	  oBe	  vil	  have	  et	  mere	  
kao=sk	  liv,	  hvor	  det	  vil	  være	  vanskeligt	  for	  dem	  at	  fastholde	  og	  indgå	  i	  rela=oner	  =l	  andre.	  En	  af	  de	  
grundlæggende	  problems=llinger	  ved	  =lknytningsforstyrrelse	  er	  også,	  at	  de	  unge	  ikke	  kender	  deres	  egne	  
følelser.	  De	  reagerer	  (udad	  eller	  indad),	  men	  ved	  fak=sk	  ikke	  rig=gt	  hvorfor.	  Det	  er	  et	  centralt	  
læringspunkt	  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	  adækvat	  i	  samspilssitua=oner	  med	  andre	  mennesker.	  !
Udover	  disse	  =lknytningsvanskeligheder	  vil	  en	  stor	  del	  af	  de	  unge	  på	  Bustrups	  tre	  opholdssteder	  også	  
have	  været	  udsat	  for	  traumer	  i	  deres	  barn	  og	  ungdom,	  der	  kan	  have	  haB	  betydning	  for	  udviklingen	  af	  
deres	  nervesystem	  (Hart	  2009,	  Levine	  2001).	  Traumer	  og	  måske	  i	  sær	  gentagne	  traumer	  kan	  således	  
udvikle	  et	  'overak=veret	  nervesystem'.	  Det	  overak=verede	  nervesystem	  er	  det,	  der	  bl.a.	  ses	  hos	  en	  del	  
soldater,	  der	  har	  været	  i	  kampzoner.	  Der	  er	  tale	  om	  PTSD	  (Post	  Trauma=sk	  Stress	  Disorder),	  eller	  det	  der	  
=dligere	  blev	  betegnet	  som	  'granatchok'.	  Noget	  af	  det	  karakteris=ske	  er,	  at	  der	  skal	  rela=vt	  lidt	  =l	  at	  
ak=vere	  nervesystemet,	  så	  det	  reagerer,	  som	  om	  mennesket	  er	  ude	  i	  en	  livstruende	  situa=on,	  og	  dermed	  
beny#er	  sig	  af	  de	  forsvarsmekanismer,	  der	  er	  indbygget	  i	  'rep=lhjernen'	  (frys,	  flygt	  eller	  kæmp).	  
Herudover	  giver	  PTSD	  oBest	  koncentra=onsvanskeligheder	  og	  hukommelsesproblemer,	  hvilket	  har	  stor	  
betydning	  for	  de	  unges	  evne	  =l	  at	  =legne	  sig	  viden	  kogni=vt.	  !
Traumer	  
En	  stor	  del	  af	  de	  unge	  mennesker,	  der	  bor	  på	  de	  tre	  opholdssteder,	  har	  været	  udsat	  for	  chok	  og	  traumer	  i	  
deres	  barn	  og	  ungdom.	  Det	  kan	  f.eks.	  være	  i	  form	  af:	  

•	
 At	  være	  udsat	  for	  vold	  eller	  have	  overværet	  (forældres)	  vold,	  at	  have	  set	  nære	  omsorgspersoner	  i	  
'dødlignende'	  =lstande	  i	  forbindelse	  med	  rusmidler	  

•	
 At	  være	  blevet	  hernet	  fra	  hjemmet	  af	  myndigheder	  eller	  andre	  uden	  at	  kunne	  gennemskue	  
hvorfor	  

•	
 Andet	  der	  for	  et	  barn	  kan	  virke	  så	  angstprovokerende,	  at	  der	  er	  tale	  om	  traumer,	  og	  hvor	  der	  ikke	  
bageBer	  sker	  en	  'helbredelsesproces',	  hvor	  situa=onen	  bliver	  forklaret/håndteret	  så	  barnet	  kan	  
forstå	  den	  og	  kan	  finde	  en	  mening	  med	  den.	  	  !

For	  den	  unge,	  der	  har	  et	  overak=veret	  nervesystem,	  betyder	  det	  f.eks.,	  at	  selv	  lidt	  højrøstet	  tale,	  brug	  af	  
en	  seksualiseret	  omgangsform	  eller	  pædagogiske	  medarbejdere	  åbenlyse	  uenighed,	  kan	  være	  så	  
angstprovokerende,	  at	  forsvarsmekanismerne	  'overtager'.	  Det	  ses	  også	  oBe,	  at	  unge	  med	  et	  overak=veret	  
nervesystem	  bliver	  låst	  i	  at	  være	  'på'.	  De	  er	  i	  en	  konstant	  forsvarsposi=on.	  Denne	  =lstand	  er	  
karakteriseret	  af	  hyperak=vitet,	  stress,	  angst-‐	  eller	  raserianfald,	  mani	  og	  væren	  på	  vagt.	  En	  sådan	  =lstand	  
kan	  dog	  ikke	  opretholdes	  over	  =d,	  og	  der	  vil	  så	  være	  en	  tendens	  =l,	  at	  de	  bliver	  låst	  i	  at	  være	  'fra',	  som	  er	  
karakteriseret	  af	  energiløshed,	  afmagt,	  depression,	  udma#else,	  og	  at	  de	  mister	  forbindelsen	  =l	  
omgivelserne.	  Sam=dig	  med	  at	  den	  unge	  således	  er	  mere	  sensi=v	  i	  forhold	  =l	  belastninger,	  vil	  et	  stærkt	  
'opspændt'	  og	  overak=veret	  nervesystem	  påvirke	  den	  unges	  mulighed	  for	  indlæring.	  

Omsorgssvigt	  og	  Alknytningsforstyrrelser
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Den	  kognitive	  tilgang	  (KRAP)	  og	  initieret	  læring	  
De	  unge,	  der	  bor	  på	  Bustrups	  tre	  opholdssteder,	  har	  meget	  oBe	  en	  adfærd	  som	  følge	  af	  deres	  
opvækstvilkår,	  der	  kan	  betegnes	  som	  problemadfærd.	  Men	  sam=dig	  med,	  at	  man	  betegner	  det	  som	  
problemadfærd,	  ligger	  det	  næsten	  implicit,	  at	  adfærden	  er	  uønsket,	  og	  derfor	  skal	  hernes.	  Bustrup	  har	  
imidler=d	  valgt	  at	  bruge	  KRAP's	  måde	  at	  betragte	  denne	  adfærd	  på,	  nemlig	  at	  adfærden	  er	  udtryk	  for	  
noget,	  den	  unge	  endnu	  ikke	  har	  lært.	  Forskellen	  er,	  at	  der	  ikke	  længere	  er	  tale	  om	  noget,	  der	  skal	  aflæres,	  
men	  derimod,	  at	  der	  er	  noget	  nyt,	  der	  skal	  læres.	  For	  at	  lære	  nogen	  noget,	  må	  man	  tage	  udgangspunkt	  	  i	  
personens	  egne	  tanker	  og	  strategier,	  men	  også	  overveje	  hvilke	  indlæringsstrategier,	  der	  er	  mest	  
hensigtsmæssige	  at	  beny#e	  sig	  af	  (jvf.	  de	  unges	  reducerede	  indlæringskapacitet	  i	  forhold	  grundet	  
overak=veret	  nervesystem)	  .	  Bustrup	  ser	  således	  både	  opholdssteder	  og	  Dagskole	  som	  læringsrum	  med	  
hver	  sine	  didak=ske	  og	  pædagogiske	  rum,	  muligheder	  og	  =lgange.	  Disse	  læringsrum	  giver	  mulighed	  for	  at	  
skabe	  udviklende	  læring	  gennem	  samspillet	  med	  andre	  (eller	  hvad	  der	  kaldes	  ini=eret	  læring).	  Det	  er	  i	  
disse	  læringsrum	  færdighedstræningen,	  som	  er	  et	  centralt	  element	  i	  KRAPs	  kogni=ve	  =lgang,	  finder	  sted.	  	  !
Sam=dig	  bruges	  der	  på	  Bustrups	  opholdssteder	  og	  i	  Dagskolen	  meget	  energi	  på	  at	  finde	  ud,	  hvad	  de	  
unges	  egne	  forståelser	  og	  konstruk=oner	  er	  af	  virkeligheden,	  fordi	  det	  kun	  er	  muligt	  derigennem	  at	  
anerkende	  den	  unges	  egen	  forståelse	  af	  sin	  situa=on	  og	  dermed	  for	  at	  få	  den	  unge	  =l	  at	  =legne	  sig	  ny	  
viden,	  så	  nye	  kompetencer	  og	  dermed	  mere	  hensigtsmæssige	  adfærdsformer	  kan	  læres	  af	  den	  unge.	  

Der	  er	  noget	  nyt,	  der	  skal	  læres
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I	  vores	  praksisbeskrivelse	  kan	  du	  også	  læse	  de#e	  spændende	  indlæg:	  

De	  unges	  sociale	  indlæring,	  faglige	  indlæring	  og	  evne	  =l	  mentalisering	  er	  helt	  aiængig	  af,	  at	  de	  har	  =llid	  =l	  
de	  professionelle	  voksne	  i	  læringssitua=onen.	  Dermed	  bliver	  samværet	  med	  nærværende	  og	  insisterende	  
voksne	  helt	  essen=elt	  for	  de	  unges	  udby#e	  af	  anbringelsen	  på	  de	  tre	  opholdssteder.	  Det	  er	  med	  de#e	  
udgangspunkt,	  at	  pædagogikken	  er	  udviklet	  og	  udvikler	  sig.	  

Evnen til mentalisering

Meget	  mere	  praksisbeskrivelse.	  
En	  praksisbeskrivelse	  er	  et	  øjebliksbillede	  af	  det,	  der	  foregår	  lige	  nu.	  Vi	  har	  lært	  meget	  af	  at	  arbejde	  med	  
denne	  praksisbeskrivelse	  og	  ser	  frem	  =l	  flere	  pædagogiske	  dage	  med	  medarbejderne,	  hvor	  vi	  arbejder	  
videre	  ud	  fra	  praksisbeskrivelsen	  og	  udvikler	  vores	  pædagogiske	  metoder.	  Vi	  ved,	  vi	  er	  gode,	  men	  vi	  ved	  
også,	  at	  vi	  kan	  blive	  meget	  bedre.	  Og	  vores	  arbejde	  kræver	  heldigvis	  hele	  =den	  udvikling	  og	  nysgerrighed	  og	  
uddannelse,	  så	  vi	  kan	  opnå	  endnu	  flere	  gode	  resultater.	  
Skulle	  du	  være	  interesseret	  i	  at	  læse	  hele	  praksisbeskrivelsen,	  kan	  du	  skrive	  Al	  os	  og	  få	  den	  Alsendt.	  	  
Ellers	  følg	  også	  med	  i	  næste	  nummer	  af	  Bustrup	  Nyt.
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Siden	  sidst…	  
Sidst	  vi	  skrev	  Bustrup	  Nyt	  var	  eBer	  en	  dejlig	  sommerlejr.	  Der	  er	  sket	  meget	  nyt	  siden	  sidst.	  	  !
På	  Opholdsstedet	  Udsigten	  har	  vi	  fået	  en	  ny	  afdelingsleder	  og	  der	  er	  flere	  ny	  medarbejdere	  og	  elever	  på	  
Udsigten.	  Vi	  har	  været	  på	  ferierejse	  Al	  KroaAen	  -‐	  mens	  der	  var	  hedebølge	  i	  Danmark	  rejste	  vi	  =l	  
Kroa=en	  =l	  regnvejret,	  og	  alligevel	  blev	  sommerrejsen	  den	  gode	  og	  store	  oplevelse,	  det	  har	  været	  de	  
sidste	  mange	  år:	  godt	  og	  hyggeligt	  samvær,	  indkøbsture,	  svømmeture,	  afslapning,	  samtaler	  og	  flere	  
samtaler,	  sport,	  udflugter	  -‐	  alt	  det,	  som	  en	  god	  ferierejse	  skal	  have.	  !
Vi	  har	  været	  =l	  OL	  på	  Tvind.	  Et	  af	  årets	  mest	  fantasAske	  højdepunkter	  -‐	  ud	  over	  alle	  de	  andre	  
højdepunkter.	  Her	  dyster	  vi	  i	  fodbold,	  vandvolleyball,	  forhindringsløb,	  maraton	  løb,	  puslespil,	  
bueskydning,	  atle=k	  og	  meget	  mere	  …..	  og	  spiser	  en	  masse	  OL	  burgere	  og	  får	  mange	  nye	  gode	  venner.	  
Vejret	  var	  rig=g	  med	  os	  i	  år.	  Der	  var	  skybrud	  frem	  =l	  åbningen	  af	  OL	  den	  anden	  dag	  og	  da	  vi	  var	  færdige	  
med	  konkurrencerne	  om	  eBermiddagen	  brød	  skyerne	  sammen	  og	  vandet	  styrtede	  ned.	  Mens	  der	  var	  
OL	  var	  det	  tørvejr.	  2	  dejlige	  dage	  og	  endnu	  et	  godt	  OL.	  !
Vi	  er	  startet	  skolen	  og	  er	  godt	  henne	  i	  det	  skriBlige	  arbejde	  og	  matema=k=mer	  og	  engelsk	  på	  højt	  
niveau	  og	  masser	  af	  ny	  viden.	  På	  Dagskolen	  er	  der	  en	  god	  og	  nem	  struktur,	  men	  alligevel	  er	  der	  ikke	  en	  
dag,	  der	  ligner	  den	  næste.	  Vores	  elever	  er	  dejlige	  og	  lærer	  mere	  og	  mere,	  og	  de	  har	  hver	  eneste	  dag	  
stor	  brug	  for	  de	  veluddannede	  lærere,	  fordi	  skolen	  fortsat	  er	  krav	  og	  nye	  udfordringer,	  og	  fordi	  krav	  oBe	  
giver	  endnu	  mere	  kaos	  i	  elevernes	  hoveder.	  Så	  en	  undervisningsdag	  drejer	  sig	  også	  om	  stor	  
tålmodighed,	  om	  at	  finde	  de	  rig=ge	  øjeblikke	  og	  om	  at	  blive	  ved	  og	  aldrig	  give	  op	  -‐	  og	  det	  gælder	  lige	  så	  
meget	  for	  lærerne	  som	  for	  eleverne.	  	  !
Og	  sådan	  kunne	  vi	  blive	  ved.	  Fra	  de	  mange	  læringssitua=oner	  kan	  nævnes:	  Naturdag	  med	  over	  100	  
børn	  fra	  de	  lokale	  folkeskoler.	  Indsamling	  =l	  stø#e	  for	  kampen	  mod	  HIV/AIDS	  i	  det	  sydlige	  Afrika	  -‐	  vores	  
elever	  er	  gode	  =l	  at	  gøre	  godt	  for	  andre	  mennesker,	  der	  har	  det	  svært.	  Seksualundervisning	  med	  besøg	  
fra	  Sex	  og	  Samfund.	  Sportsdage.	  CaféaBener.	  En	  ny	  elev	  er	  i	  sommerhus,	  så	  han	  kommer	  ud	  af	  =dligere	  
misbrug.	  Vi	  har	  høstet	  900	  kilo	  kartofler	  og	  mange	  sække	  løg	  og	  der	  er	  stadig	  flere	  hundrede	  kartofler	  
på	  marken.	  Og	  så	  kører	  det	  for	  os	  med	  fitness	  og	  træning	  og	  mere	  sport.	  Hestene	  har	  det	  godt,	  og	  der	  
bliver	  redet	  mange	  =mer	  på	  dem.	  Værkstederne	  er	  ved	  at	  blive	  indre#et,	  så	  de	  bliver	  endnu	  bedre.	  På	  
Jupiter	  har	  de	  fået	  høns.	  Vi	  har	  haB	  fernisering	  på	  en	  ny	  uds=lling	  her	  i	  september.	  Og	  nogle	  af	  os	  har	  
været	  ude	  og	  kravle	  i	  høje	  træer	  og	  andre	  har	  været	  ude	  og	  køre	  go	  cart.	  Det	  var	  bare	  lidt	  om	  siden	  
sidst.	  

Kroatien August 2014
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!

Henvendelse	  vedrørende	  Bustrup	  og	  opholdsstederne	  kan	  ske	  Al:	  
Anders	  Svensson	  28195542	  (Dagskolen	  Bustrup	  og	  Opholdsstedet	  Udsigten),	  	  

Marianne	  Petersen	  51503022	  (Jupiter),	  	  
Lars	  Heiber	  42746171	  (Opholdsstedet	  Bustrup).	  

www.bustrup.dk	  
info@bustrup.dk	  

www.opholdsstedet-‐jupiter.dk	  
www.opholdsstdet-‐udsigten.dk	  
www.opholdsstedet-‐bustrup.dk	  

Vi	  rejser	  Al	  Polen	  i	  uge	  42.	  

Har	  du	  kalenderen	  med	  højdepunkter,	  hjemrejser,	  
forældredage	  med	  mere.	  	  

Hvis	  du	  ikke	  har	  den:	  	  Kontakt	  os,	  så	  vi	  kan	  sende	  den.	  	  	  	  

Enkelte	  ledige	  pladser.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Det	  er	  røvkedeligt	  -‐	  der	  sker	  aldrig	  noget.	  
Mere	  fra	  vores	  “Praksisbeskrivelse”:	  

Hverdagsaktiviteterne	  	  
Der	  er	  på	  Bustrup	  etableret	  rytmer,	  som	  alle	  (unge	  og	  medarbejdere)	  kender	  som	  faste	  holdepunkter	  for	  
ak=viteterne	  i	  hverdagen.	  Disse	  rytmer	  er	  både	  i	  forhold	  =l	  den	  enkelte	  dag,	  i	  forhold	  =l	  ugen/måneden	  og	  i	  
forhold	  =l	  året.	  	  
Den	  dagsrytme,	  der	  gælder	  for	  alle,	  er	  således	  præget	  af	  faste	  =dspunkter	  for	  vækning,	  morgensamling	  i	  
skolen,	  skoledag,	  frugt	  på	  afdelingen,	  ak=viteter/fri=d	  (fitness,	  landbrug	  eller	  lignende),	  aBensmad,	  samvær	  
på	  afdelingen,	  senge=d.	  I	  de#e	  'skema'	  er	  de	  individuelle	  behov	  indlagt.	  Det	  kan	  f.eks.	  være,	  at	  to	  drenge	  på	  
opholdsstedet	  Bustrup	  gik	  =l	  fodbold	  i	  den	  lokale	  klub,	  og	  at	  de	  derfor	  skulle	  af	  sted,	  så	  aBensmaden	  for	  dem	  
blev	  rykket	  =l	  senere	  hver	  =rsdag	  og	  torsdag,	  når	  der	  var	  træning.	  Selvom	  der	  således	  er	  individuelle	  hensyn,	  
der	  skal	  tages,	  ændrer	  det	  ikke	  på	  forudsigeligheden	  i	  forhold	  =l	  dagen,	  hvilket	  også	  kom	  frem	  under	  et	  af	  
interviewene,	  hvor	  en	  af	  de	  interviewede	  drenge	  sagde,	  at	  "det	  er	  'røvkedeligt'-‐	  der	  sker	  aldrig	  noget",	  hvilket	  
ikke	  var	  ment	  som	  en	  kompliment	  =l	  stedet,	  men	  hvor	  det	  i	  det	  teore=sk/pædagogiske	  perspek=v	  fak=sk	  er	  
det,	  fordi	  det	  giver	  ro	  =l	  udvikling.	  Ro	  er	  naturligvis	  ikke	  et	  mål	  i	  sig	  selv,	  når	  man	  arbejder	  
udviklingsorienteret.	  Ro	  er	  midlet	  =l	  at	  arbejde	  udviklingsorienteret.	  

Naturdag 2014
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