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VELKOMMEN TIL BUSTRUP
- ET UDDANNELSES TILBUD DER VIRKER
BUSTRUP konceptet er en organisation, der varetager optimal
udvikling for unge og voksne med særlige behov - læringsmæssig,
personligt og socialt.
BUSTRUP STU & RESSOURCE er dels en uddannelse, dels et
forløb, men også en vifte af socialøkonomiske virksomheder, hvor
en del unge efter endt uddannelse evt. har mulighed for at kunne få
arbejde.

BUSTRUP har tilknyttet et kursuscenter, der afholder temadage,
kurser, foredrag, workshops og supervision med baggrund i nyeste
viden indenfor det socialpædagogiske fagområde.
BUSTRUP er også med til at udvikler projekter indenfor det
socialpædagogiske område i samarbejde med forskningsinstitutter,
ministeriet og Fonde fx Efterværnsprojekter, Familiearbejde,
Identitetsprojektet for unge på opholdssteder samt Dagskoler.

BUSTRUP varetager børn, unge og familiers udvikling på en
nænsom, udviklende og anerkendende måde.

BUSTRUP KONCEPTET
- EN UDDANNELSE DER VIRKER

VI ØNSKER PÅ BUSTRUP AT VÆRE DEN FORANDRING, VI ØNSKER AT SE I VERDEN!
Derfor er BUSTRUP STU & RESSOURCE FORLØB et koncept der tager udgangspunkt i den
enkelte.
Vi tror på at Den unge skal have optimal viden og indsigt i egne forudsætninger, for på den måde
at danne grundlag for den enkelte unges udvikling, læring og kompetencer.
På BUSTRUP STU & RESSOURCE FORLØB vil der være fire omdrejningspunkter for udvikling:
en faglig tilgang, en personlig og en social tilgang samt en kulturel tilgang.
Gennem denne viden skabes en personlig relation baseret på RUMMELIGHED, KREATIVITET,
FÆLLESSKAB OG UDVIKLING , hvilket vi anser for at være forudsætningen for at vi kan støtte og
hjælpe den unge i et udviklingsforløb.
Alt sammen for at der kan skabes balance mellem den personlige og sociale trivsel.
Hele BUSTRUP Konceptet baseres på resultaterne af personale med en høj faglig indsigt.

DU ER MODIGERE END DU TROR, STÆRKERE END DU SER UD TIL, OG KLOGERE END DU VED!!!
PETER PLYS

STU-UDDANNELSEN PÅ BUSTRUP
- EN UDDANNELSE DER VIRKER
OPBYGNINGEN AF STU-BUSTRUP
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HELE UDDANNELSEN TAGER 3 ÅR
UDDANNELSEN ER BYGGET OP I MODULER
UDDANNELSEN BESTÅR AF EN BLANDING AF TEORI OG PRAKSIS
VI LAVER INDIVIDUELLE UDDANNELSESFORLØB FOR DEN ENKELTE UNGE
VI LAVER INDIDIDUELLE SAMTALEFORLØB
VI LAVER DEL-EVALUERINGER UNDERVEJS I FORLØBET
VI BRUGER VIDEOSPOT
DU FÅR GRUNDLÆGGENDE KENDSKAB OG INDSIGT I DIT FAG
DU BLIVER I STAND TIL AT ARBEJDE SELVSTÆNDIGT MED KONKRETE
OPGAVER INDEN FOR DIT FAG
DU BLIVER GOD TIL AT SAMARBEJDE
DU FÅR DUELIGHEDSBEVIS FOR HVERT MÅL DU MESTRE I DIT
UDDANNELSESFORLØB
DU FÅR PROFESIONELLE OG FAGLIGE DYGTIGE UNDERVISERE
DU FÅR MULIGHED FOR AT SKABE NYE VENSKABER
VI HAE MULIGHED FOR AT HJÆLPER DIG VIDERE EFTER ENDT UDDANNELSE

DER ER ALTID NOGET MAN ER GOD TIL, - MAN SKAL BARE FINDE UD AF HVAD DET ER!!!
GUMMI TARZAN

MODULER PÅ BUSTRUP
- EN UDDANNELSE DER VIRKER
På BUSTRUP STU & RESSOURCE FORLØB er alle en del af en aktiv hverdag. Da
det er vores mål at give eleverne en oplevelses- og lærerig hverdag i rammer der
motiverer lysten til at lære.

Vi har på BUSTRUP skabt forløb der i langt højere grad tager udgangspunkt i den
enkelte unges behov samt muligheder.
Vi har skabt et koncept der er inddelt i flere individuelle kursus moduler, som vil
kunne gennemføres samlet eller enkeltvis, afhængig af den enkelte unges behov.
BUSTRUP tilbyder:
•
•
•
•
•
•

AFKLARINGSFORLØB/RESSOURCEFORLØB (kaldet Fremtidsklassen) (12-52
UGER)
ALMEN DANNELSE I PERSONLIG OG SOCIALE UDVIKLING (1. ÅR)
FAGUDDANNELSE UDFRA INTERESSE, KOMPETANCE OG FÆRDIGHEDER
(2. ÅR)
PRAKTIKFORLØB (3. ÅR)
SKOLEFORLØB
BOTRÆNING JF. § 107

• Prisen er for et STU-forløb på Bustrup pr. mdr. kr. 26.994,• Prisen er for et RESSOURCE-forløb på Bustrup pr. mdr. kr. 26.270,• Prisen på et Botrænings-forløb er individuel og afhænger af forløbets indhold.

BUSTRUP STU & RESSOURCE FORLØB
- EN UDDANNELSE DER VIRKER
Det er vigtigt for os at hjælpe eleverne til at se de muligheder, kompetencer og
evner de allerede har samt styrke de sider de har brug for at udvikle.
Denne udvikling kan kun ske i rammer hvor eleverne føler sig trygge, anerkendt
og positivt mødt.
Vi udfordre dagligt eleverne i takt med deres udvikling og stille krav ud fra
elevernes ressourcer igennem de arbejdsopgaver de arbejder med i deres
individuelle Forløb.
Da kommunikation og selvværd er en vigtig del af et godt og bæredygtigt liv, er
det også en del af det vi arbejder med på BUSTRUP STU & RESSOURCE
FORLØB.
Eleverne kommer til at arbejde med kommunikation og selvværd på mange
forskellige fronter:
• De lærer bl.a. at holde et oplæg/foredrag/en præsentation for et publikum.
• De skal arbejde med Events der styrker deres selvværd. De skal være med
til at udvikle, tilrettelægge og udføre Events og Oplevelser for både dem selv
og for et publikum.
• De skal arbejde med vidensdeling. Det at der er noget man har lært/er god
til, styrker både kommunikation og selvværd når man skal viderebringe
denne viden enten i læringsform eller som formidler.
• De skal arbejde med forskellige metoder i forhold til kommunikation; bl.a. det
talte, det skrevne, det visuelle, det følelsesmæssige, i billeder o.l..

FORMÅLET MED ET BUSTRUP STU & RESSOURCE FORLØB

- EN UDDANNELSE DER VIRKER

Ø At klæde dig på til enten arbejdsmarkedet eller til videre uddannelse.
Ø At give dig alment kendskab til dit valgte fagområde og derigennem arbejdsmetoder.
Ø At motivere dig til videre læring af dansk, regning og samfundsfag i en sammenhæng med værkstedets
indhold.
Ø At afprøve egne evner, anlæg og interesse. Der opnås duelighedsbeviser for gennemførte opgaver
Ø At afprøve ansvarsfølelse for stillede/selvvalgte opgaver. Der opnås duelighedsbeviser for gennemførte
opgaver.
Ø . At udvikle dine evner og anlæg i praktisk arbejde.
Ø At styrke dine sociale kompetencer og formåen i komplekse sammenhænge.
Ø At være medbestemmende hvad angår emnevalg/besøg/ekstra kurser og studieture.
Ø At bibringe eleverne en forståelse af de sammenhænge der er i vores samfund – naturmæssigt
samfundsmæssigt og globalt. Eksempelvis ses på de sociale medier kontra, den sociale virkelighed.

DET HAR JEG ALDRIG PRØVET FØR – SÅ DET KAN JEG SIKKERT GODT!!!
PIPPI

DAGLIGDAGEN PÅ BUSTRUP
EN UDDANNELSE DER VIRKER

-

På BUSTRUP skaber vi basen for et trygt, dynamisk og aktivt liv, hvor
hver enkelt får mulighed for at have indflydelse på egen livssituation. Vi
tror på at alle kan skabe et værdifuldt liv, - nogle skal blot hjælpes lidt på
vej...
Vores dagligdag vil syde af aktiviteter, - både inde og ude, hvor
BUSTRUPS fantastiske omgivelser danner rammen for mennesker i
udvikling og fællesskabet er med til at løfte hver enkelt.
Hver morgen fra kl. 8.30-9.00 er der morgensamling, hvor der også vil
være morgenbreiFfing for alle.
Herefter fortsætter dagen med de forskellige aktiviteter hver i sær har på
programmet - både ude og inde på BUSTRUP.
Frokosten vil blive serveret fra kl. 12.30-13.00 i vores fælles spisesal.
Efter frokosten fortsætter de daglige aktiviteter frem til kl. 15.00 hvor vi
slutter dagen.

RING OG BOOK EN AFTALE TIL EN SAMTALE OG EN RUNDVISNING PÅ: 3095 7723 / 2819 5542
VI GLÆDER OS TIL AT MØDE DIG!

KØKKENVÆRKSTED
- EN UDDANNELSE DER VIRKER
Du vil i vores køkkenværksted få en grundlæggende indsigt og uddannelse som
medhjælper inden for køkken og hygiejne. Der lægges særlig vægt på Kantine og
Cafedrift og tilberedning, men også køb og salg af fødevarer. Du får tilegnet dig et
hygiejnebevis og lært en del om både almen hygiejne og personlig hygiejne.
Derudover vil et af vores fokuspunkter også omhandle bæredygtighed, økologi, lokalt
og globalt produceret fødevarer.
Der sigtes mod at uddanne den enkelte unge til at få et job som medhjælper indenfor
køkken, Kantine, Cater, og rengøring.
Sundhed og ernæring er to uadskillelige temaer, som vi komme til at beskæftige os
meget med på BUSTRUP STU & RESSOURCE FORLØB . Så du vil lære meget om
den rigtige kost, hvilket både er nødvendigt i forhold til sundhed og livsstil, men også
vigtigt i forhold til indlæring og opbygning mod selvforsørgelse. Så i Bustrups storkøkken tilberedes ofte gode sunde og velsmagende retter – gerne med egne produkter
fra drivhuset, haven og skoven.
Du bliver en del af et team der lærer tilberedning af naturens gaver fra bunden.
Eleverne får en basisuddannelse hvori de lærer at tilberede fødevarer ud fra "fra jord til
bord" princippet. De får et bredt kendskab til at bage, sylte, og forberede og tilberede
alt lige fra kød, fisk, grønsager, frugt, nødder, brød, kage og alt hvad der findes der
imellem.
Du afslutter din 3 årige STU-uddannelse med skabelse af din helt egen kogebog med
baggrund i Bustrups kreative retter og livsstil.

MEDIE & EVENTVÆRKSTEDET
- EN UDDANNELSE DER VIRKER

Undervisningen PÅ BUSTRUP STU &
RESSOURCE FORLØB er en
blanding af teori og praktiske
arbejdsprocesser.

Den praktiske del af undervisningen
tager udgangspunkt i den daglige drift
af MEDIE & EVENT. Du vil her få en
basisuddannelse selvfølgelig
afhængig af dit individuelle forløb,
som medie- og evenhælper hvor vi
arbejder med oplevelser, marketing,
de sociale medier, videospot, film,
billeder og tekst.

Det er medie & eventværkstedet der
sørger for at dokumentere alle vores
event både dem der opstår og dem
der er planlagt på forhånd fx. Det
store theater event, vores OL,
vinterkoncerten, Bispens markedet på
Spøttrup Borg, alle rejserne,
julemarkedet, de sociale medier og
meget, meget mere.

Den teoretiske del tager
udgangspunkt i materialer og
uddannelse økonomi og planlægning
af arbejdsopgaver. Eleverne kommer
til at arbejde med salg og service og
kundebetjening. Der vil være
virksomhedsbesøg og praktikperioder
hos div. virksomheder for at få et
indblik i de forskellige måder at
arbejde med medie og event på. Der
vil være studieture, besøg og
praktikker på div.
uddannelsesinstitutioner vi har et tæt
samarbejde med.

Medie og eventværkstedet råder over
et veludstyret Medie og event
Værksted med dertilhørende software
og hardware. Eleverne har i
samarbejde med læreren adgang til
forlagsudstyr, computere,
multimediemaskiner, video, kamera
o.l. efter behov samt opgaver.

Medie og event er temaer, som vi
komme til at beskæftige os meget
med på Bustrup. Du vil lære noget om
måder at være "synlig" på, at
dokumentere det vi laver og ikke
mindst hvordan man laver events og
oplevelser.

Hver undervisningsgang begynder
med, at elever og lærer i fællesskab
formulerer og prioriterer dagens
indhold og opgaver. Inden udførelse
af de praktiske opgaver bliver
opgaverne fordelt og formuleret, alt
efter opgavens indhold og art som så
udfører den stillede opgave. Der
evalueres altid som afslutning på
dagen.

HAVE & DYREHJÆLPER
- EN UDDANNELSE DER VIRKER

Du vil her få en grundlæggende indsigt og uddannelse som medhjælper
indenfor have, plante, drivhus og dyre kultur. Der lægges særlig vægt på
vores drivhus og køkkenhave, men også på vore dyrehold, plantage og
haver.
Der sigtes mod at uddanne den enkelte unge til at få et job som
medhjælper indenfor landbrug, gartner og dyrehold. Vi har fokus på
fagområder der er i udvikling, da der er flere og flere inden for både
gartneri og landbrug i DK der vægter en større bæredygtighed i vores
produktion af fødevarer, Der vil blive et langt bedre og målrettet udbytte
med respekt for den økologiske og bæredygtige tænkning.
Vi har fokus på vedligeholdelse af haven fx beskæring, podning,
nyplantning, men også på opdyrkning af planter samt at anlægge en
havekultur, bygge og indrette et drivhus; håndværket med at bygge et
drivhus, mistbænke, højbede og opdyrkning af træer fra frø til træ. Der er
også mange dyr i en have, så hvordan skabes særlige gode betingelser
for fugle, snegle og insekter – dette er også et vigtigt tema i dette
værksted.
Du får mulighed for at tage eks. minigraver-kørekort, kørekort til motorsav,
buskrydder og hækklipper o.l.
Bustrup råder over ca.20 ha, jord, skov, enge o.l. med tilhørende maskiner
(traktor, vogne, buskryddere m.m.), samt et værksted.

HAVE & DYREHJÆLPER
- EN UDDANNELSE DER VIRKER

Indhold:
• Den praktiske del af undervisningen tager udgangspunkt i den daglige drift af Bustrups
drivhus og køkkenhave og vores dyrehold, plantage og haver.
• Der indgår bl.a. i uddannelsen forspiring, dyrkning, pasning og pleje af vores drivhus, vores
køkkenhave og vores dyrehold, plantage og haver.
• indkøb af foder og materialer, vedligehold af nødvendige maskiner, bygninger og inventar.
Eleverne opnår og har ansvaret for daglig drift.
• Den teoretiske del tager udgangspunkt i materialer og uddannelse til have og plantekulturer,
f.eks. minigraver-kørekort, besøg hos landmænd og haver, plantager o.l. både i indland og
udland. Derudover planlægning af konkrete arbejdsopgaver.
• •At give eleverne alment kendskab til så mange forskellige former for produktion af fødevarer
som muligt og de dertil hørende arbejdsmetoder.
• At give eleverne alment kendskab til så mange forskellige former for have og plantekultur
som muligt og de dertil hørende arbejdsmetoder. Eksempelvis at kende forskel på
nytteplanter, giftige planter og kompostdyrkning er vigtige temaer

HÅNDVÆRKERVÆRKSTED
- EN UDDANNELSE DER VIRKER
Du vil i vores håndværkerværksted få en grundlæggende indsigt og en uddannelse som
medhjælper inden for håndværksfaget. Der lægges særlig vægt på div. bygge- og
viceværtsarbejde, men også motor og maskiner. Du får tilegnet dig forskellige
”maskinførerkort” så du får lært at bruge og håndtere div. maskiner.
Derudover vil et af vores fokuspunkter også omhandle bæredygtighed og genbrug.
Der sigtes mod at uddanne den enkelte unge til at få et job som medhjælper indenfor
bygnings- og viceværtfaget, samt indenfor auto- og smedefaget.
Du bliver en del af et team der lærer at reparere og stande div. dagligdags ”gør det selv”
projekter.
Du får en basisuddannelse hvori du lærer at fixe din cykel, din knallert, din havetraktor,
samle dine møbler, lave en hylde, rense et afløb, male og indrette et hjem/værelse og
meget mere ud fra ”gør det selv” princippet.
De får et bredt kendskab til værktøj, materialer og metoder og du får lov til at afprøve
diverse arbejdsmetoder i praksis.
Du afslutter din 3 årige STU-uddannelse med at lave en ”gør det selv” bog med baggrund
i det du har lært i din tid på BUSTRUP STU & RESSOURCE FORLØB .

BUTIKSHJÆLPER
- EN UDDANNELSE DER VIRKER
q Undervisningen er en blanding af teori og praktiske arbejdsprocesser.
q Den praktiske del af undervisningen tager udgangspunkt i den daglige drift af
Bustrups socialøkonomiske butik & Café. Der indgår bl.a. indkøb, indretning,
kundeservice og salg. Eleverne lærer hvad det vil sige at indrette en butik og yde
god og positiv kundeservice. Desforuden rummer undervisningen planlægning,
økonomi, og budgetplaner. Eleverne opnår og har ansvaret for dele af den daglig
drift af butikken.
q Den teoretiske del tager udgangspunkt i materialer og uddannelse indenfor salg og
service, økonomi og planlægning af arbejdsopgaver. Der vil være
virksomhedsbesøg og praktikperioder hos div. butikker for at få et indblik i forskellige
”butikskulturer". Der vil være studieture, besøg og praktikker på div.
uddannelsesinstitutioner vi har et tæt samarbejde med.
q Som elev i vores socialøkonomiske butik bliver du en del af et team der lærer super
god kundeservice og salg og markedsføring.
q Som elev får du en basisuddannelse hvori du lærer de grundlæggende ting i en
butiksuddannelse. Du får et bredt kendskab til forskellige butiksbrancher og
forskellige metoder at drive butik på. Der opnås duelighedsbeviser for gennemførte
opgaver.
q Eleverne vil bliver introduceret til vores Arrangement-Cafe hvor de kan opnå
duelighedsbevis i service og salg.
q At bibringe eleverne en forståelse af de sammenhænge der er i principperne
omkring kommunikation, service og salg.
q At udvikle dine evner og kompetencer i praktisk butikshjælper uddannelsen.

BUSTRUP STU & RESSOURCE FORLØB
- EN UDDANNELSE DER VIRKER

HAR VI FANGET DIN INTERESSE?
BOOK EN AFTALE MED OS TIL EN RUNDVISNING PÅ
MOBIL: 3095 7723 / 2819 5542
HER KAN DU FÅ EN OPLEVELSE AF HVORDAN DET ER AT GÅ PÅ BUSTRUP STU & RESSOURCE FORLØB .
TJEK VORES HJEMMESIDE HER
FØLG OS OGSÅ PÅ FACEBOOK

BUSTRUP HOVEDGAARD SDR.LEMVEJ 3,7860 SPØTTRUP. MAIL:INFO@BUSTRUP.DK MOBIL: 3095 7723 / 2819 5542 CVR:33733925

