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Ak8viteter	og	profiler,	der	skaber	
stærke	rela8oner.		
Gode	rela8oner	er	et	stærkt	
grundlag	for	fokus	på	den	enkelte	
elevs	behandlingsplan.	  
Vi	rejser,	fordi	det	virkelig	udvikler	
eleverne	posi8vt.		
Denne	vinter:	Studierejse	8l	Nepal	
og	8l	Lanzarote.	 
Terminsprøver,	virksomheds-	
besøg	og	prak8k	giver	eleverne	
mod	på	livet	og	større	selv8llid.	
Endnu	en	flot	uds8lling	på	Galleri	
Bustrup	og	det	er	nemt	at	forstå,	
hvorfor	kunst	er	vig8g	for	
eleverne.		
Status	i	Dagskolen	hver	uge.	
Husmøde	på	opholdsstederne	hver	
uge,	fælles	spisning	på	Café	Borgen	
8rsdag	aXen	og	Café	på	skiX	på	
opholdsstederne	hver	torsdag	
aXen.	Det	giver	stærkere	
sammenhold	og	et	sundere	
kammeratskab	på	tværs.	
Se	også	vores	kalender	for	de	
næste	måneder.	
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India-Nepal program

12.02   (mandag) - Vi kører kl. 04:00 til CPH. 13:15 (CPH) → 15:50 (HEL) 20:20 (HEL) → 06:35 (DEL)

13.02 (tirsdag) – Justeringsdag – tid til at sove                    og købe tøj man har bruge for i 

Indien/Nepal. Om eftermiddagen tur til New Delhi og fin Indisk aftensmad.

14.02 (onsdag) – City Tour i grupper - “At være backpacker” - løs opgaverne og brug så lidt 

penge som muligt!                                                                                                                                  

→                        Om aften: Nattog: Delhi → Gorakhpur. Vi er i Gorakhpur om morgenen.

15.02 (torsdag) – Vi spiser morgenmad i Gorakhpur og rejser fra den lokale busstand til

Sonauli, derefter vi krydser grænsen og er i Nepal.                                             Vores første 

destination i Nepal er Lumbini. Vi er I Lumbini                                                 sent om 

eftermiddagen.

16.02 (fredag) – City Tour på cykler i grupper -                                                 “Byen af verdens 

templer”. Om aftenen deltager vi i aftenbønner.

17.02 (lørdag) – Bus to Pokhara. Vi skal regne med en hele dagens tur gennem Nepals bjerge          

til Pokhara.

18.02 (søndag) – Vi har fælles gå tur til World Peace Pagoda - hvorfra for det første gang vi kan 

se verdens højeste bjerge – Himalaya. Om aften har vi traditionel Nepali Yoga.

19.02 (mandag) – Vi deler os I to grupper. 1. Kultur og traditioner af tibetanske beboere (guided 

tour i Tibetanske ghettoer i Pokhara :) ). 2. Trek til Sarangkot og ZIPLine til Pokhara.

20.02 (tirsdag) – Vi deler os I to grupper. 1. Trek til Sarangkot og ZipLine til Pokhara 2. Kultur og 

traditioner af tibetanske beboere.

21.02 (onsdag) – En dag cykel tour I Pokhara Valley.

22.02 (torsdag) - SOS Village Pokhara udveksling af kultur og spil med forældreløse børn fra 

Nepal

23.02 (fredag) – Annapurna en dag trek.

24.02 (lørdag) – Vi flytter fra Pokhara. Vi vil rafte ned af Seti-floden i de næste to dage, vi sover 

på stranden ved floden.

25.02 (søndag) – Vi rafter stadig! Vi rafter næsten hele vejen til vores næste destinationen – 

Chitwan National Park. Om eftermiddagen  er vi i vores junglehuse. Vi har aften program med 

TharuCommunity med dans, mad og sjov.

26.02 (mandag) – Vi skal på safari! Der bor tiger, krokodiller og vild elefanter rundt omkring os. 

Vi skal på jeep safari om morgenen og elefant safari om eftermiddagen.

27.02 (tirsdag) – Efter morgens fuglekikkeri og morgenmad kører vi til Indien igen – til Sonuali 

grænsebyen og bagefter til Gorakhpur hvor vi sover denne gang.

28.02 (onsdag) – Mini City Tour i Gorakhpur. Om eftermiddagen skal vi med toget til Delhi.

01.03 (torsdag) – New Delhi undersøgelse

02.03 (fredag) – New Delhi undersøgelse

03.03 (lørdag) – Vi flyver 10:35 fra Delhi. Vi er i CPH 18:20.     Hvem henter os???

Ud over programmet:

- Værelsefordeling

- Vaccinnationer

Alle opholdssteder har styr på

- Pas og andre dokumenter (blå kort, opholdsstiledelse) eleverne skal have med

- Medicin pas til sine elever

- Tøjpenge til sine elever

- Lommepenge til sine elever

- Alle penge vekslet til US Dollars
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Galleri	Bustrup	byder	igen	på	en	
meget	flot	udsLlling.	Som	alLd	
giver	kunstudsLllingerne	på	Galleri	
Bustrup	en	masse	inspiraLon	Ll	
vores	elever.	Kunstlokalet	er	
præget	af	flo3e	kunstværker,	
denne	gang	med	Morten	Køser,	
Gunnar	Splint	Christensen	og	Lilian	
ChrisLansen.  
		
Prak8k	og	virksomhedsbesøg  
Nederst	på	denne	side	har	vi	
fornøjelsen	af	at	vise	billeder	fra	et	
af	de	mange	virksomhedsbesøg,	vi	
har	haU	i	de3e	skoleår.	Vi	har	bl.a.	
været	på	genbrugspladsen,	på	den	
lokale	avis	og	hos	en	entreprenør.	 
Eleverne	har	fået	god	inspiraLon	Ll	
mulige	fremLdige	arbejdspladser	
og	er	blevet	inspireret	Ll	at	komme	
i	prakLk.	
I	januar	har	vi	haU	fornøjelsen	af	at	
have	flere	elever	i	prakLk	i	
børnehaver,	i	dyrehandel,	hos	
mekaniker	og	i	buLk.	 
PrakLkken	viser	også,	om	eleverne	
er	stabile	og	vedholdende,	kan	
komme	op	om	morgenen,	om	de	
har	mod	Ll	at	komme	ud	blandt	
mennesker,	de	ikke	kender	og	om	
de	kan	gøre	et	godt	indtryk	hos	
deres	prakLkværter.	  
Der	er	masser	at	lære	af	gode	
prakLkværter	i	en	prakLkplads.

GALLERI	BUSTRUP

mailto:anders@bustrup.dk
mailto:info@bustrup.dk
mailto:anders@bustrup.dk
mailto:info@bustrup.dk
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Følg	godt	med	i	
Dagskolens	program:	
Vi	har	lige		deltaget	i	Vinterkoncerten	i	
Holstebro	Musikteater,	hvor	mange	elever,	
familie,	venner,	naboer,	samarbejdspartnere,	
der	holder	af	en	god	sammenkomst.  
Februar	byder	på	fantasLske	rejser.	En	
gruppe	elever	rejser	Ll	Lanzarote	på	De	
Kanariske	Øer	og	en	gruppe	rejser	Ll	Nepal	
eller	landet	på	Verdens	Tag,	som	det	også	
kaldes.	Nepal	ligger	i	Himalayabjergene	Nord	
for	Indien.	  
Når	vi	er	hjemme	fra	rejsen	i	starten	af	
marts,	forbereder	vi	os	på	at	fortælle	om	
studierejserne.	 
EUer	påske	starter	vi	for	alvor	på	at	
forberede	os	Ll	eksamen	og	årsprøver	og	
med	træningen	Ll	årets	store	
teaterkonkurrence	-	det	hele	er	i	fokus.

 
 
2018 JANUAR 
MIN FREMTID -  En del af verden 

DAGSKOLEN BUSTRUP 
 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

UGE 1          1 2 3 4 5 6 7 

 Skole 
start 

DIN FREMTID 
Find praktik 
plads 

  Hjemrejse 
weekend 

 

UGE 2         8 9 10 11 12 13 14 

  BESØG PÅ 
GENBRUGS 
PLADS 

  Program 
weekend 

 

UGE 3        15 16 17 18 19 20 21 

PROJEKTUGE: 
LIFESKILL,TCE 
ELLER 
PRAKTIK 

    Hjemrejse 
weekend 

 

UGE 4 23 24 25 26 27 28 

PRAKTIK 
UGE 

 BESØGE 
MØBEL- 
FABRIK 

  VINTER 
KONCERT 

 

UGE 5        29 30  31     
  BESØG PÅ 

TEKNISK  
SKOLE 

    

 

DENNE 
MÅNED ER I 
MUSIKKENS 
TEGN 

VI LYTTER TIL 
MUSIK – 
OGSÅ DEN 
SLAGS 
MUSIK, VI 
IKKE KENDER 

DET VI IKKE 
KENDER, SYNES 
VI OFTE ER 
UNDERLIGT OG 
TAGER 
AFSTAND FRA 
DET 

VINTERKONCERTEN 
FÅR OS TIL AT LYTTE 
OG PLUDSELIG 
OPLEVER VI, AT 
DET FAKTISK ER 
GOD MUSIK 

VINTERKONCERTEN 
SKABER ET 
FÆLELSSKAB 
MELLEM MUSIKERE 
OG ELEVER 

VI FORBEREDER 
OS OGSÅ TIL 
DEN STORE 
STUDIEREJSE  

 

BUSTRUP
LIV, LYST OG LÆRDOM

Skole og opholdssteder

 
 
2018 FEBRUAR 
DU STORE VERDEN -  En del af verden 

DAGSKOLEN BUSTRUP 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

UGE  5       1 2 3 4 

     PROGRAM 
WEEKEND 

 

UGE 6          5 6 7 8 9 10 11 

     HJEMREJSE 
WEEKEND 

 

UGE 7        12 13 14 15 16 17 18 

ALLE  
TIDERS 
STUDIEREJSE 
 

ALLE  
TIDERS 
STUDIEREJSE 
 

ALLE  
TIDERS 
STUDIEREJSE 
 

ALLE  
TIDERS 
STUDIEREJSE 
 

ALLE  
TIDERS 
STUDIEREJSE 
 

ALLE  
TIDERS 
STUDIEREJSE 
 

ALLE  
TIDERS 
STUDIEREJSE 
 

UGE 8        19 20 21 22 23 24 25 

FILIPINERNE 
DANMARK 
NEPAL 

FILIPINERNE 
DANMARK 
NEPAL 

FILIPINERNE 
DANMARK 
NEPAL 

FILIPINERNE 
DANMARK 
NEPAL 

FILIPINERNE 
DANMARK 
NEPAL 

FILIPINERNE 
DANMARK 
NEPAL 

FILIPINERNE 
DANMARK 
NEPAL 

UGE 9        26 27 28     

ALLE  
TIDERS 
STUDIEREJSE 
 

ALLE  
TIDERS 
STUDIEREJSE 
 

ALLE  
TIDERS 
STUDIEREJSE 
 

    

 

AT 
REJSE 
ER AT 
LEVE 
 

VI MØDER 
FREMMEDE 
MENNESKER 
OG 
FREMMEDE 
KULTURER 

I DE SIDSTE 
TRE ÅR HAR 
VI REJST TIL 
INDIEN, 
MAROKKO, 
ST VINCENT 
OG ANDRE 
LANDE 

REJSERNE 
ER MED TIL 
AT SKABE 
FÆLLESSKAB 

FÆLLESSKAB 
GIVER 
ANSVAR 
OG SKABER 
RESPEKT 

GENNEM 
OPLEVELSERNE 
LÆRER VI 
MEGET NYT 

 

BUSTRUP
LIV, LYST OG LÆRDOM

Skole og opholdssteder
 
 
2018 MARTS 
REJSEFORTÆLLINGER -  En del af verden 

DAGSKOLEN BUSTRUP 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

UGE 9   1 2 3 4 

   ALLE TIDERS 
STUDIE 
REJSE 

 HJEM 
REJSE 

 

UGE 10         5 6 7 8 9 10 11 

VI LAVER  
PRODUKTER 
FRA REJSEN 
 

  VI HOLDER 
FOREDRAG 

FOLKE 
EKSAMEN 

PROGRAM 
WEEKEND 

 

UGE 11       12 13 14 15 16 17 18 

Emneuge: 
PENGEUGE 
Nationale 
test 

 Vi er på  
besøg i en 
bank 

  HJEM 
REJSE 

 

UGE 12       19 20 21 22 23 24 25 

  Fælles  
PRAKTISK 
dag  

Den store 
kagedyst 
 

Produktion 
Af kager 
til café 

FAMILIE & 
VENNE DAG 

 

UGE 13       26 27 28 29 30 31  

Åben i 
Café 
Borgen 

Den store 
kagedyst 
 

Produktion 
Af kager til 
café 

PÅSKE PÅSKE PÅSKE  

 

POWER 

POINTS 

PLAKATER 

FOREDRAG  

OG FILM 

ARTIKLER  

& EN BOG 

UDSTILLING 

MED 
TEGNINGER  

OG FOTOS 

MASSER  

AF FOTOS 

BUSTRUP NYT 

DET GØR  

OS GLADE 

 

BUSTRUP
LIV, LYST OG LÆRDOM

Skole og opholdssteder

Sønder	Lemvej	3,	7860	Spø3rup	Tlf	51503022	/	28195542		*		anders@bustrup.dk	/	info@bustrup.dk
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I	december	holdt	vi	terminsprøver	og	slu3ede	det	første	halvår	af	
med	et	brag	af	en	juleafslutning	med	diplomer	frem	Ll	december.	
Diplomerne	fortæller	både	om	de	karakterer,	eleverne	har	opnået,	
om	fremmøde	og	så	var	der	selvfølgelig	også	plads	Ll	gaver	og	Ll	
den	tradiLonelle	pakkeleg.		
I	januar	er	vi	startet	op	med	årets	store	udfordring,	der	går	ud	på,	at	
vi	ikke	bruger	telefonen	i	klassen.	Telefonen	må	ikke	bruges	i	
Lmerne,	da	eleverne	så	har	alt	for	lidt	koncentraLon	på	det,	som	er	
vigLgt	i	Lmerne.	Når	telefonerne	får	lov	Ll	at	blive	liggende	er	der	
virkelig	åbnet	op	for	akLv	deltagelse	i	Lmerne.	Måske	lyder	det	af	
ikke	så	meget,	men	for	flere	af	vores	elever	er	udfordringen	først	og	
fremmest	at	møde	Ll	Lmerne	og	dernæst	at	deltage	akLvt.	Når	
eleverne	møder	op	og	deltager	og	er	koncentrerede,	oplever	vi	de	
store	fremskridt	-	og	det	gør	vi	mere	og	mere,	fordi	der	er	tradiLon	
for,	at	eleverne	på	Dagskolen	Bustrup	er	her	for	at	få	meget	mere	
ud	af	livet.	Altså:	Læg	telefonen	fra	dig	og	deltag	i	Lmerne.	

Halvårsstatus:	Det	går	godt	på	vores	opholdssteder
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Følg	os	på	facebook	Bustrup	Dagskole	

Dagskolen	på	Bustrup	er	et	skoleLlbud	med	plads	
Ll	elever	med	mange	udfordringer.	 
Vores	lærere	er	dygLge	Ll	at	opdage	elevernes	
kompetencer	og	bruger	enhver	lejlighed	Ll	at	få	
eleverne	Ll	at	yde	det	bedste,	de	kan.	 
Derfor	har	Dagskolen	gode	resultater	og	har	stor	
succes	med	at	få	eleverne	Ll	at	gå	op	Ll	eksamen	
ved	de	afslu3ende	prøver.	
Undervisningsministeriet	var	for	nylig	på	Llsyn,	og	
vi	fik	ros	for	kvaliteten	i	vores	undervisningsLlbud,	
der	lever	op	Ll	kravet	om,	at	Dagskolen	Bustrup	
kan	Llbyde	de	samme	fag	og	niveau	som	i	
folkeskolen.	  

 
Lærerne	er	kreaLve	og	udfordrer	eleverne	på	den	
gode	måde,	undervisningslokalerne	udtrykker	den	
store	rummelighed,	som	vi	har	på	Dagskolen.	
Herunder	sidder	Henrie3e	øverst	Ll	venstre	på	
lærerværelset	og	forbereder	de	næste	Lmer,	Maxi	
og	Ausrine	(lærerprakLkant)	sidder	i	Dagskolens	
café,	hvor	der	holdes	morgensamlinger	og	status	
og	her	er	plads	Ll	at	slappe	af,	Marianne	sidder	
nederst	Ll	venstre	og	holder	styr	på	økonomien,	
Pawel	tager	sig	Ll	hovedet	for	at	få	hele	
programmet	Ll	at	hænge	sammen	og	Ausrine,	
Andrea	og	Maxi	diskuterer	nederst	Ll	højre	ugens	
status.
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Fuerteventura/Lanzarote

Jupiter: Dalia! Zarah! Nour! Sofia!  + Jens! Michael!

Bustrup: Natalie! Joanna! Simon!     + Anette Møller!

Udsigten: Camilla Ch! Frederik S! Pernille!  + Ann!

Dagskolen:  + Kirsten! Javi!     Silvia!

14.02 – Vi kører til Hamburg i to busser (Bustrup’s og Jupiter’s hvis den ikke lægger syg).
Vi sover på Hotel Cockpit. 

15.02 – Vi flyver fra Hamburg kl. 08:30 Og ankommer til Fuerteventura kl. 12:25. Vi tager bussen 
fra Lufthavn til Corralejo i det nordlige del af Fuerteventura.
Om eftermiddag er det tid til lidt afslapning på stranden eller en gåtur til 
Corralejo National Park for at kigge på de hvide sand dunes. 

16.02 – Store CykelDag for at udforske Fuerteventura. Vi vil klatre Vulkano Calderon og lærer 
hvordan vulcanoer opstår. På vej tilbage vi vil besøge en lille landsby Lajares hvor vi vil have 
nogle forfriskninger. I alt vi kører 25km! Om aften skal vi pakke.

17.02 – → Vi flytter til Puerto Del Carmen på Lanzarote. Om morgenen vi skal med færge til 
Lanzarote også skal videre med bussen til Puerto del Carmen. Vi er i Puerto del Carmen
om eftermiddagen og er med til Lanzarote Carnival Show. 

18.02 – → Vi flytter til Costa Teguise. Inden vi kører med bussen skal vi besøge Rancho Texas 
Lanzarote Park – hvor man kan se mange eksotiske dyr
og være med til mange cirkus forestillinger.
Om eftermiddagen kører vi med bussen til Costa Teguise hvor vi bliver næste 7 nætter.

19.02 – Vi låner to biler og kører til Park Timanfaya hvor vi rider på cameler og klatrer op den 
berømte Caldera Blanca.

20.02 – SurfingDag. Om eftermiddagen ShoppingTime.

21.02 – CykelDag. Vi cykler til Pirat museum og Guanapay castle.
På vej hjem besøger vi Casa Del Timple.

22.02 – Encounter with Colegio Arenas – vi laver presentationen om “livet i Denmark”. Vi er 
sammen med den lokale skole. Om eftermiddagen er det muligt at besøge familier af elever vi har 
været sammen med og bliver til gratis aftensmad :)

23.02 – Om morgenen laver vi Turismeundersøelse. Om eftermiddagen låner vi biler og kører til 
Jameos Cueve del los Verdes og Miradol del Rio.

24.02 – Vi har dagen sammen med Aguita con del la
plastico – og lærer om vores miljøet. Om
eftermiddagen afslapning og ShoppingTime!

25.02 –> Vi flytter til Playa Blanca. Om eftermiddagen har vi Playa Blanca City Tour med 
opgaver i små grupper.

26.02 – DykkeDag. Om morgenen dykke øvelser. Om eftermiddagen besøger vi undervandet 
Museum Atlantico.

27.02 – → Vi flytter til Puerto del Rosario på Fuertaventura. Om eftermiddagen skal vi til 
CAAF. Consorcio de Abastecimiento de Agua.

28.02 – Vi bruger dagen på at udforske byen. Vi får tid til at købe de sidste gaver til vores venner 
og familier derhjemme. Vi afslutter dagen med en fin aftensmad.

01.03 – Vi flyver fra Fuerteventura kl. 13:55 og er i Hamburg kl. 19:50

OBS.  
CPH flyver plan ( Michael, Pernille, Roshank, Silvia)

Fuerteventura 10:45 → Milano → CPH 20:20

Alle opholdssteder har styr på

- Pas og andre dokumenter (blå kort, opholdsstiledelse) eleverne skal have med.

- Medicin pas til sine elever

- Tøjpenge til sine elever

- Lommepenge til sine elever

At	rejse	er	at	leve	-	
	Rejser	skaber	gode	m

uligheder	for	udvikling			
At	rejse	uddanner	os 

At	rejse	er	træ
ning	i	Fæ

llesskab

Sønder	Lemvej	3,	7860	Spø3rup	Tlf	51503022	/	28195542		*		anders@bustrup.dk	/	info@bustrup.dk
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Ledige	pladser	lige	nu:	
 
1	ledig	plads	på	
Opholdsstedet	Bustrup.		
 

1	ledig	plads	på	
Opholdsstedet	Udsigten.  
		
Der	er	2	ledige	
aflastningspladser	8l	
børn	og	unge	på	
Opholdsstedet	Bustrup.	

Kontakt	Sammenholdet	
omkring	Bustrup:	
Anders	Svensson	28195542		

Kontakt	medarbejderne	på	følgende	numre:	
Opholdstedet	Bustrup	21675065		
Opholdsstedet	Udsigten	23313729		
Opholdsstedet	Jupiter	97442260	

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

www.bustrup.dk	
info@bustrup.dk	

opholdsstedet-bustrup.dk	
opholdsstedet-jupiter.dk	
opholdsstedet-udsigten.dk	

Tag	del	i	
BUSTRUPS	
VERDEN	
Læs	Bustrup	NYT	
hver	måned	

Min praktik 
 

Jeg har været i praktik inde i retten i         

Holstebro, jeg var der fra mandag den       

15. Januar til torsdag den 18. Januar. Jeg        

var der fra 8:30 til 15:00 hver dag.  

 

Inden praktikken 
 

Jeg valgte at starte i praktik inde i retten,         

da jeg har en drøm om at blive advokat,         

jeg tænkte det ville være spændende at       

kunne komme ind og se hvordan det       

foregår i selve retten, når advokaten skulle       

“sælge” sin klient. Inden jeg startede      

derinde var jeg meget nervøs for at folk        

var så seriøse inde i retten, at der kun er          

fine mennesker og jeg ikke ville passe ind        

i deres miljø.  

 

I selve praktikken 
 

Jeg lærte så at der godt kan være de         

slags personer, men der også er rigtig       

mange gode mennesker derinde. De var      

rigtig søde derinde og tog godt imod mig.        

De lod mig overvære en hel masse ting        

man normalt ikke ville, jeg fik lov til selv at          

gøre en hel del. Jeg havde et program for         

hver dag, jeg havde altid noget at lave.        

Jeg fik lov til at overvære en hel masse         

sager inde i retssalen, hvilket var rigtig       

spændende. Jeg lærte en hel masse      

omkring forskellige ting, jeg fik lov til at        

skrive dødsannoncer og få et indblik i       

deres system, hvilket overraskende nok     

også var spændende. Jeg ledte i gamle       

mapper fra 1980’erne for at finde      

testamenter på folk. Jeg var fogedretten      

hvor jeg fik lov til at overvære et møde,         

med en mand der havde rigtig meget gæld        

hvilket han ikke havde penge til at       

afbetale. Jeg var mest sammen med dem       

nede i receptionen eller en kvinde fra       

skifteretten der havde lavet mit program.      

Ellers var jeg for det meste bare alene og         

var sammen med en hel masse forskellige       

folk. Det var spændende inde i retssalen       

når man så de tiltalte og hørte deres        

historier, jeg fandt ud af at “skurken” ikke        

altid er den man tror. Jeg så en hel masse          

folk, jeg snakkede ikke med nogen af dem        

der kom. Men det var spændende at se        

deres forskellige reaktioner, at se hvem      

der vidnede. Det sværeste var at jeg ikke        

måtte udtale mig om noget, det var rigtig        

svært. Når jeg sad der med min egen        

holdning og der faldt en dom til en jeg ikke          

syntes fortjente det. Det var dog også       

sundt på en eller anden måde, at være        

fluen på væggen og høre de forskellige       

forklaringer, hvor jeg egentlig ikke     

behøvede sige noget, jeg måtte faktisk      

ikke sige noget.  

 

Min mening 
 

Alt i alt var det en lærerig oplevelse og det          

har ikke andet end forstørret mit ønske om        

at blive advokat. Jeg er glad for den tid jeg          

har fået lov til at bruge derinde, jeg er glad          

for de var til troende til mig og gav mig lov           

til så mange ting, at jeg rent faktisk kunne         

få et realistisk syn på hvordan tingene er        

derinde.  

Her	Ll	venstre	kan	du	læse	
en	rapport	fra	en	af	vores	
herlige	elever.	Nogle	elever	
magtede	ikke	deres	prakLk	
periode	-	andre	fik	bare	så	
meget	ud	af	prakLkken.	
PrakLk	og	brobygning	er	
vigLge	elementer	i	
uddannelsen	og	udviklingen	
af	vores	elever.

Vi	glæder	os	
allerede	Ll	næste	
nummer	af	Bustrup	
Nyt	med	gode	
fortællinger	fra	
elever	og	
medarbejdere
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