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Der er ingen(ng så godt som at lære noget nyt. Se godt på billedet. Her sidder en af vores elever på
Dagskolen Bustrup, som absolut ikke syntes, der var noget spændende ved at lære noget som helst
det første år på Dagskolen. Nu har han lært at spille fem akkorder på guitaren, han var (l
terminsprøve og bestod i dansk læseprøve.
For øvrigt var alle elever (l terminsprøve, fordi de har genvundet troen på deres evner.

Bustrup Nyt
Januar - februar 2020
[1]

Bustrups Julemarked

Vi har haI en lang og spændende sæson på
Café Borgen - en sæson, som blev afsluBet
med julemarked. Vi har aldrig før haI så
mange kunder på caféen som (l deBe
julemarked. Vi havde bagt julekager som
forberedelse, vi havde lavet juleknas og
juledekora(oner og havde givet den hele
armen. De ﬂoBe resultater blev revet væk og
hen mod aIen var der kommet en god sum
penge ind, som vi vil donere (l et projekt,
som vi vil besøge på vores studierejse (l
Thailand og Cambodia.
Salget i caféen gik også strygende, og der var
virkelig meget gang i køkken og servering
hele dagen. Stemningen i Café Borgen var
som al(d rig(g hyggelig, og vi er glade for, at
så mange af kunderne giver udtryk for, at
maden smager godt og at der er en god
stemning på Café Borgen.

Til højre ser du vores plakat, så gæsterne kunne
se, hvad pengene går (l, øverst er Pawel, lærer,
der koncentreret om at holde varmen og sælge
varerne med god hjælp fra en elev, som er ved at
lægge småkager i poser.
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Fjerde afdeling 17.30 - 18.30
SCHINDLERS LISTE
OG WEST SIDE STORY

1. Tre Stykker fra John Williams’ musik til
filmen Schindler’s Liste - for violin og
orkester, Jakub Kotowski, violin
2. West Side Story – dans og kor
Vinterkoncertkoret og Balletskolen Holstebro
Filharmonia Zielonogórska,
Czeslaw Grabowski. dir

Afslutningssang med alle – ”Heal the World”

Lørdag den 25. januar 2020

Tilmelding:

Du kan stadig (lmelde
dig Vinterkoncerten
2020.
Som du kan se byder
programmet på
spændende musik i
mange genre.
Vinterkoncerten er gra(s.
Tilmelding er nødvendig.
Tilmelding kan ske (l
Marianne Petersen
51503022 eller på
info@bustrup.dk
Vi glæder os (l at se dig.

Musikteatret Holstebro
Den Røde Plads 16
7500 Holstebro
Denmark

Første afdeling 13.00 - 14.00
KOR OG SKRAMMELORKESTER

1. Vinterkoncertkoret,
dvs. Stettin Kammerkor sammen med
sangere fra Danmark synger:
”Over The Rainbow/
What a Wonderful World”,
”Garden Song” og
”Blowing in the Wind”

Holstebro Musikteater

Tredje afdeling 16.00 - 17.00

DIGT – MUSIK - SALTKUNST

GRABOWSKI - BEETHOVEN

Der boede en underlig gråsprængt en
På den yderste nøgne ø;Han gjorde vist intet menneske mén
Hverken på land eller sø:
Dog stundom gnistrede hans øjne stygt, Helst mod uroligt vejr, Og da mente folk, at han var forrykt
Og da var der få, som uden frygt
Kom Terje Vigen nær.
Terje Vigen af Henrik Ibsen

norsk sømand, som roede over havet fra Norge til
Skagen efter korn for at redde livet for sin lille
familie, fordi Norge var afspærret af den engelske

3. ”Singin’ in the Rain”, kor og dans.
Barbara Halec, dir.

Lørdag den 25. januar 2020
kl. 13.00 - 18.30

Anden afdeling 14.30 - 15.15

Terje Vigen er den sande fortælling om en fattig

2. “The Fabulous Junk Orchestra”
Paolo Rosetti med elever og lærere

VINTERKONCERT
2020

flåde for at få folket til at makke ret. Oplæsningen
bliver ledsaget af musik, og billeder skabt i salt af
Amir Hussain.
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I år fejrer vi to store begivenheder:
Czeslaw Grabowski, vores dirigent i mere
end 25 år, har 50-års jubilæum som
professionel musiker!
Ludwig van Beethoven fylder 250 år!

Filharmonia Zielonogórska spiller først
Czeslaw Grabowski: Intrada for
kammerorkester
og derefter
Ludwig van Beethoven:
Symfoni nr. 5 i c mol, opus 67,
”Skæbnesymfonien”

Tilstedeværelse fra den første uge på skolen ( Oktober 2018
indtil Januar 2020)
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Hver fredag har vi status på Dagskolen. Her gennemgår vi 3 elevers (lstedeværelse. De tre elever har
henholdsvis 31 %, 79 % og 89 % fremmøde. Gennemsnitlig (lstedeværelse for de tre elever er 66 %.
Vores elever har mange andre (ng, som de deltager i og skal ud over skolen. De går (l psykolog,
udredning i psykiatrien, de har samvær med familien, retsager (ikke nødvendigvis pga de har gjort noget
forkert, men andre fra deres familienmåske), og så skal vi ikke glemme status møder, tandlæge og
lægebesøg og møder med socialrådgiver. Alle de (ng trækker (lstedeværelse på skolen ned. Ved den
ugentlige status ser vi ikke på elevernes dyg(ghed, men på elevernes ak(ve deltagelse i undervisningen.
Den væsentlige analyse ved gennemgangen af de tre elever er følgende: Elev 2 og 3 har haI s(gende
(lstedeværelse siden starten på Dagskolen. Elev 1 har fortsat store problema(kker, som gør fremmøde
vanskeligt for hende, dog er der posi(v fremgang sidst på året. Vi følger også denne elev meget nøje
sammen med sagsbehandler for at forbedre fremmødet.
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Skiferie Hornsjø, Norge

Vi boede på højaeldshotellet Hornsjø
ved Haaell nord for Lillehammer.
Højaeldshotellet ligger godt oppe i
aeldet, og det er nødvendigt at køre
med snekæder, når man kører op og
ned fra aeldet.
Hver aIen var vi godt træBe eIer en
dag på ski i kulde og sne.
NytårsaIen blev fejret med 140
andre gæster på hotellet - en
anderledes nytårsaIen for mange af
vores elever, som ellers plejer at
være hjemme i deres hjemby og
drikke alt for store mængder alkohol.

Det her er godt at gentage igen og igen:
Vi har lige haI terminsprøver
Alle elever var (l terminsprøver og ﬁk gode karakterer
Alle I elever viste, at I har lyBet eIer
At I har lært meget
At I fak(sk godt kan lide at gå i skole selv om nogle af jer kun har
gået en lille smule i skole, før I kom her(l
. Derfor lægger vi meget stor vægt på status en gang om ugen. Status
handler ikke om dyg(ghed, men om at gøre det bedste, du kan
.
.
.
.
.
.
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REJSEN GÅR TIL THAIBODIA (THAILAND + CAMBODIA)
3. Februar – 21. Februar

Dag 1 – Mandag 03.02
Vi kører til Kastrup. Vi mødes kl. 14 til kaffe og tager afsted til lufthavnen. Afgang af vores
fly er planlagt til kl. 21:40.
Dag 2 – Tirsdag 04.02
Vi lander i Bangkok først om aftenen, finder hotel, slapper af og sover for at være
klar til næste dag.
Dag 3 – Onsdag 05.02
Justeringsdag
Om morgenen → Vi undersøger livet på Thai bazaar (mulighed for at købe tøj).
Om aftenen → Vi tager turen til Chinatown i Bangkok.
Dag 4 -Torsdag 06.02
Backpacking City Tour
Om morgenen → Vi holder City Tour i grupper for at lære byen at kende.
Om aftenen → Vi besøger natmarkedet eller ser Muay Thai kamp.

Vi tager på to store studierejser i februar. Herover står programmet for de
første ﬁre dage på rejsen (l Thailand og Cambodia.
Resten af programmet er lige så fantas(sk.
Vores hoveder bliver fyldt med oplevelser og du vil kunne se hele
programmet på Dagskolen Bustrups facebook, som bliver opdateret
undervejs på studierejsen.
Sådan bliver det også for de elever, der skal på rejse (l Italien og
Grækenland. Programmet kan I læse på Dagskolen Bustrups facebook.

Undervejs på rejserne
skriver vi dagbøger.
Vi laver små ﬁlm, tager
masser af billeder.
Lærer om landenes
geograﬁ, hører om
verdenshistorien, ser
forunderlige dyr, planter og
lærer om biologi, snakker
og kommunikerer på
engelsk, møder nye
mennesker på stedet, er
sammen hele (den og
bliver bedre (l at
kommunikere på dansk,
udregne valuta, oplever
religioner i en helt anden
del af verden.
Vi når hele fagrækken.
Det er en anden måde at
have skole på. Vores elever
kan have lidt svært ved at
koncentrere sig hjemme i
klasseværelset, men på
rejsen rykker vi tæBere
sammen, bor sammen på
en måde, vi aldrig før har
boet. Spiser fremmed
slags mad, som vi aldrig før
har spist.
Vi træner hinanden i at
snakke sammen, komme
overens og fylder ikke
dagligdagen med så mange
intriger og dårlig snak, som
nogen gange bliver for
meget hverdagen. Det er
der slet ikke (d (l.
At rejse er at leve. At rejse
er at være sammen med
hinanden. At rejse er at
opleve. At rejse er at træne
sig i ikke at spilde (den,
men bruge (den bedst
muligt. God rejse.

Studierejserne
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JARI
DOLBERG

“HVIS DU KUNNE SE MIG”
SOLOUDSTILLING
BUSTRUP GALLERI
SØNDER LEMVEJ 3
7860 SPØTTRUP
07.12.2019 - 01.03.2020

Her er billeder fra tre af vores produk(oner på
Bustrup. Øverst står Nour i køkkenet på Café
Borgen, der er vores socialøkonomiske
virksomhed. Mange af vores elever har gennem
de sidste fem år, hvor vi har drevet caféen, haI
stor glæde ved at være med (l at lave mad,
betjene og servere og ikke mindst dekorere og
pynte op i caféen.
I midten er Ida på vej på en af hestene. Heste er
en del af vores landbrug. Landbrug med masser
af afgrøder.
Nederst har Oscar skåret helt ind (l benet af den
scooter, han nu er begyndt at slibe, male og
samle (l en funklende ny scooter.
Herover er plakaten fra vores aktuelle uds(lling i
Bustrup Galleri.
Vores produk(oner er vig(ge ak(viteter på
Bustrup. Elever og lærere og pædagoger er med
(l at gøre Bustrup (l et spændende sted at være.
Lige nu er vi ved at modernisere teater og
musiksalen, så det med de store spejle er endnu
sjovere at være med (l dans og yoga.
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Hver fredag har vi status på Dagskolen
Vi har lige holdt terminsprøver. Det er en af elevernes store sejre, når alle er (l eksamen og
består deres terminsprøver. Lærerne er sammen med eleverne om at være rig(g (lfredse med
resultaterne. Jo, eleverne får lært dansk og regning så meget, som de overhovedet kan. Vi
anstrenger os for det, og det gør eleverne også – med brug af ﬂere metoder og vejen frem (l det
at være stolt af sig selv og frem (l, at eleverne får respekt for sig selv og tager ansvar for at lære.
Undervisningen deles mellem teore(sk undervisning i de almindelige skolefag og prak(ske
ak(viteter. Er det nemt? Er det bare sjovt for vores elever at gå i skole? Nej, der skal meget (l for
at genvinde (llid (l lærere og pædagoger, når man som de ﬂeste af vores elever har mistet (llid
(l voksne og ikke længere tror på sig selv. De ﬂeste af vores elever har haI mange skoleskiI og
selv om en elev går i 9. klasse, har han sandsynligvis kun været i skole i 6 år ud af de 9 år.
Herunder er eleverne på besøg hos en keramiker. Der skal oplevelser (l, så vi får nye indtryk og
det igen bliver spændende at være nysgerrige. Herunder billeder fra besøg hos kunstner.

Ledige pladser:

Kontakt os:

Leder Anders Svensson 28195542.
Kontakt medarbejderne på følgende
numre:

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 - 24syv

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

Opholdssted for børn og unge
§ 66
MidlerCdigt boClbud § 107
EGerværn § 76

Besøg vores hjemmeside bustrup.dk
Den er igen blevet endnu mere spændende.

Husk også at klik ind på Dagskolen Bustrups facebook - al(d et besøg værd.
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