Opholdsstedet i Bogense – med de mange muligheder
Brug for et pusterum? Tilbud om AFLASTNING i weekender og hverdage
Hvis du har brug for at komme hjemmefra i nogle weekender – eller et par dage i løbet af ugen
efter skole – eller begge dele, så er du hjertelig velkommen her.
Gode trygge rammer
Du bor på det samme hyggelige værelse, når du er her.
Du lærer hurtigt dagens tidspunkter at kende, f.eks. hvornår står vi op, hvornår spiser vi
frokost osv.
Der er program for de forskellige hverdage: mandag gør vi rent og går tur. Tirsdag tager vi i
svømmehallen osv.
Weekenderne har sine egne tider og der er altid planlagt et godt program.

På sejltur med skibet ”Sirocco”

Nogle elsker at bage

Weekendens aktive programmer
Ankomst fredag eftermiddag efter skole. Fredag er en opstartsdag, hvor alle kommer på plads
og forbereder sig til lørdagens program. Om aftenen er der god middag og hygge.
Lørdag bruges til lidt længere ture eller projekter. Det kan være udflugt til zoologisk have, til
Terrariet i Vissenbjerg eller til Fjord og Bælt i Kerteminde. Nogle gange tager vi på fisketure
eller på cykeltur med overnatning i shelter. Vi spiller bold og lærer måske at spille på et
instrument.
Søndag har sine hyggelige rutiner med lang morgenmad, sport, ture osv.
Det hjælper at gøre tingene sammen
Her hjælper vi dig med at få tingene til at lykkes, også hvis du synes, det er svært.
Vi er alle forskellige og det kan være en udfordring at være i en gruppe og give plads til
hinanden uden småkonflikter, hvor nogle måske bliver skuffede eller kede af det.
Her lærer man at takle den slags situationer.
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Mulighederne er mange og vi gør os umage med at finde på spændende oplevelser, både for
dem der kan lide det stille og kreative og for dem der er mere til det vilde og aktive – her er
noget for alle.
Vi deltager også i sportsstævner og teater- og musikarrangementer sammen med skoler og
opholdssteder fra andre dele af DK.
Det giver mange gode oplevelser og man glæder sig til at mødes igen.

På ekskursion til Økolariet – lære om natur

Til OL på Tvind

Vi bor rigtig godt
Vi bor på Nordfyn, i Bogense.
Du kan gå til byen på 10 min. og til vandet på 4 min. Du kan næsten se havet, så tæt på er det.
Omkring opholdsstedet er der en flot park med boldbaner, bålplads, køkkenhave, æbletræer,
blomster og masser af plads.
Værelserne er lyse, moderne og hyggelige.
Opholdsstedet er delt op i tre afdelinger: 1. salen, stuen og husene.

Hovedindgangen til Opholdsstedet

Spisestuen

Eksempel på et værelse

Vi hjælpes om det daglige
Vi hjælpes om at lave mad og gøre rent.
Du holder dit eget værelse rent og pænt.
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Aflastningstilbuddet omfatter:
- hverdage, før og efter skole
- weekender – fra fredag til søndag
- aktivt program
- kørsel efter aftale
- for teenagere i alderen 13-18 år

Kontakt
Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information,
Opholdsstedet i Bogense
Stegøvej 2,
5400 Bogense
Leder Bente Hansen
Tlf. 21 49 57 04
info@opholdsstedet-bogense.dk
www.opholdsstedet-bogense.dk

HJERTELIG VELKOMMEN!
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