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Ung på opholdssted

På Opholdsstedet i Bogense har vi 
talt med en række unge og spurgt 
lidt ind til, hvad de synes om at bo 
her. 
 
Ung mand, 18 år 
 
Hvor længe har du boet her? Jeg har boet i  
Bogense i ca. 4 måneder. 

Hvordan er din hverdag?
Min hverdag er for det meste 
meget god, nogle dage kan 
den være dårlig afhængig af 
mit humør. Jeg styrketræner 
og går på en slags behand- 
lingscenter to gange om 
ugen. Jeg elsker at komme til 
vandpibecafe Casablanca i 
Odense, jeg kender dem der 
ejer det. Som person holder 
jeg af orden omkring mig. 
Det har jeg fra min mor. Jeg har styr på tingene og 
kan ikke holde ud, når der ikke er rent, og når det 
roder. 

Hvor meget klarer du selv og hvad har du brug 
for hjælp til?
Jeg bor i et af de små huse nede i parken.
Jeg handler selv ind, tager mig af rengøring, klipper 
hæk, slår græs og passer på huset. Desuden har jeg 
det overordnede ansvar for rengøring af alle biler 
på opholdsstedet. Det gør jeg hver 14. dag. 
Det som jeg primært har brug for hjælp til, det er 
mit temperament. Alle skal behandles med res-
pekt. Igennem min barndom har jeg været udsat 
for vold. Det har gjort, at jeg hurtigt kan blive sur, 
når jeg kan se, at der er noget, der ikke er i orden. 
F.eks. hvis jeg føler, at nogen snakker ”grimt” til 

mig eller til en anden person, det kan få mig til at 
blive gal indvendigt. Jeg har været så heldig, at 
have lært nogle metoder, jeg kan bruge, inden jeg 
når op i det røde felt. Det er jeg meget glad for. 

Hvad kan du  
godt lide ved at bo her?
Jeg kan godt lide, at man åbent kan diskutere 
tingene her. Jeg føler, at jeg bliver forstået, og 
at de forstår, når jeg har brug for hjælp. Jeg har 
problemer med mine fødder, jeg er platfodet, så 
det gjorde ondt i fødderne. Jeg fik en tid hos en 

specialist med nogle måneders 
ventetid. Det, syntes de, var 
urimelig lang tid, så der blev 
købt nogle nye ergonomiske 
sandaler til mig, og siden da har 
mine fødder det meget bedre. 

Når jeg har brug for det, kan 
jeg bede om et møde med vores 
afdelingsleder. Han motiverer 
mig og rejser sig, når han hilser 
på mig. Det er ting, som jeg 
ikke har oplevet før, som jeg 

helt sikkert kan bruge videre i livet. Jeg kan godt 
lide, når jeg bliver rost, når jeg har lavet mad, eller 
når jeg får konstruktiv kritik. Så ved jeg, hvad jeg 
kan gøre bedre. Pædagogerne som jeg er sammen 
med, er gode til at hjælpe mig videre på vej. 

Hvilke ønsker har du for fremtiden?
Jeg skal snart til at starte på STU, men mine ud-
fordringer er, at jeg er ordblind, og jeg har heller 
ikke gået i skole i Syrien, grundet krigen. I frem-
tiden kunne jeg godt tænke mig at blive vagt eller 
politimand. 

 
 
 

Jeg kan godt lide,  
at man åbent kan  
diskutere tingene her. 
Jeg føler, at jeg bliver 
forstået...



Ung pige, 14 år 
 
Hvor længe har du boet her? 
Cirka et år. 

Hvordan er din hverdag?
Jeg går i skole og ellers hyggesnakker jeg med 
dem, der er her om dagen. I min fritid går jeg til 
ridning og gør rent hver mandag, inden jeg får 
mine lommepenge. Jeg mødes med venner og går 
omkring i Bogense. Vi skal være hjemme kl. 22.00 
efter aftale, ellers slapper jeg af med en god serie 
på Netflix indtil aftenserveringen kl. 20.30.  

Hvor meget klarer du selv  
og hvad har du brug for hjælp til?
Jeg hjælper med lidt rengøring, f.eks. at vaske 
gulve på gangen. Jeg klarer selv ting, når jeg har 
overskud, ellers er pædagogerne meget ansvarlige 
til at hjælpe, når det hele er lidt svært. Jeg har tit 
brug for hjælp til værelset og svære aftaler, og det 
er altid rart, når man kan snakke om ens problemer 
med de voksne, når det hele er noget lort i det 
unge liv. 

Hvad kan du godt  
lide ved at bo her?
Jeg elsker vores ture rundt omkring, f.eks. når vi er 
i biografen, jeg kan godt lide stemningen her, og 
at vores interesser hurtigt bliver opfyldt. 
Jeg kan godt lide det forskellige 
mad, der bliver serveret. 

Hvilke ønsker har du for frem-
tiden?
En rar omgangskreds, et nice 
job og et hus nær bylivet måske. 
En sød kæreste og samvær med familien, et 
kæledyr og til sidst børn, hvis jeg finder 
den rette til rollen som far. 

Ung mand, 19 år

Hvor længe har du boet her?  
3-4 år.

Hvordan er din hverdag?
Lidt tør. Jeg har mit eget program i løbet af da-
gen, men jeg er med på ture af kulturel art - både i 
indland og udland. Jeg begynder snart på teori til 
kørekort. 
Om eftermiddagen slapper jeg af på værelset. En 
tur i Netto, computerspil og ser film. Hører noget 
musik. Heavy + Rap musik og Punkrock. 

Hvor meget klarer du selv  
og hvad har du brug for hjælp til? 
Jeg får hjælp til at vaske tøj. Får hjælp til at holde 
mit værelse. Planlægning af hjemrejser og teori-
undervisning. 

Hvad kan du godt lide ved at bo her?
Jeg kan lide stemningen i huset. Kan lide pæda-
gogerne og min nabo på gangen, fordi vi har god 
kemi sammen. 



Jeg er glad for, at opholdsstedet ligger midt i en 
by, så der er mulighed for at komme i Netto og en 
tur til stranden. Ligger centralt i forhold til, hvor 
jeg kommer fra. 

Hvilke ønsker har du for fremtiden?
Jeg vil gerne færdiggøre 9. klasse og få kørekort. 
Jeg kunne se mig selv bo sammen med et par 
kammerater i en lejlighed i Faaborg. Jeg vil gerne 
arbejde indenfor salg/økonomi. 
 
 
 
Ung dreng, 14 år

Hvor længe har du været her?
ca. 2 måneder

Hvordan er din hverdag?
Jeg skal helst op omkring kl. 7.30,  
for skolen starter kl. 8.30. 

Jeg har forskellige fag om formiddagen og om 
eftermiddagen har jeg værkstedsfag og ca. en gang 
om ugen er vi på forskellige ekskursioner. 

Nogle eftermiddage efter skole er jeg sammen med 
min kontaktperson, enten om en planlagt aktivitet 
eller vi finder ud af noget. Ud over det praktiske vi 
skal gøre, bliver der hygget med diverse spil. 
 
Hvor meget klarer du selv  
og hvad har du brug for hjælp til? 
At komme op til tiden og komme i skole. 
At holde værelset rent, samt huske at spise? Jeg 
er begyndt at gøre værelset rent, når jeg ikke kan 
holde det ud, at det er rodet.Jeg skal blive bedre til 
at snakke med folk, jeg ikke kender. 
Jeg skal blive bedre til at komme op uden hjælp.

Hvad kan du godt lide ved at bo her?
Jeg må gøre, hvad der passer mig, så længe jeg 
overholder reglerne. 
Den måde der bliver snakket til fra voksen til elev, 
samt den måde jeg bliver behandlet på. At jeg 
aldrig bliver tvunget til noget. 

Hvilke ønsker har du for fremtiden?
Jeg ønsker at uddanne mig som mekaniker. 
At få min egen familie. 



Verdens byer  
viser vejen frem

 
Måske en lidt uventet overskrift i den informati-
onsavis, som Verdens Bedste Nyheder udgav 
i september måned i forbindelse med ”Verdens 
Bedste Morgen”, i år fredag d. 11. september. 
 
Hvad er Verdens Bedste Morgen: ”Hvert år en 
fredag i september siger Verdens Bedste Nyheder 
godmorgen til hele Danmark med en lille morgen-
gave og en avis, der fortæller om fremskridt og 
løsninger på klodens udfordringer. Med Verdens 
Bedste Morgen fejrer vi Verdensmålene – og at 
det mange steder i verden går bedre, end vi tror.”
 
I år uddelte mere end 2.600 frivillige 150.000 
‘Verdens Bedste Nyheder’-aviser, 367 forskellige 
steder i landet, fordelt over 89 kommuner.
Årets tema var Verdensmål 11 ‘Bæredygtige byer 
og lokalsamfund’.

 

 
Hvis du ikke har læst den endnu, så skynd dig 
at google dig frem til den eller følg det link, som 
du i vores digitale version kan klikke på nederst 
på siden. Den er fyldt med opmuntrende historier 
om, hvordan mange af verdens mest forurenede 
storbyer er på rette vej:
 
 
 
 

Her er nogle citater fra avisen: 

”Fossilfri fremtid forude: ”Byerne spiller en nøglerolle i 
den grønne omstilling på vej mod at blive fossilfri” 

”Byen Kisumu i Kenya er gået fra affaldshelvede til 
landets reneste by”. 

”Millioner af vietnamesere er sluppet ud af slummen”.
 
”Forureningen i Kinas byer er gennemsnitligt faldet 
med 33% mellem 2013 og 2017” 
 
Hvert år har avisen et tema med udgangspunkt i et af 
Verdensmålene. På deres hjemmeside kan man læse 
artikler med nyheder fra hele verden – gode nyheder 
om fremgang og resultater, der har betydning for 
klimaet, for folkesundheden, menneskers livsvilkår og 
meget mere, som er indeholdt i arbejdet for  
Verdensmålene. Og man kan tilmelde sig at modtage 
et ugentligt digitalt nyhedsbrev. 

På Opholdsstedet i Bogense og Bogense Heldagsskole 
er det vigtigt for os, at vi giver de unge tilbuddet om 
at være aktive i forhold til at hjælpe andre eller bakke 
op om et bedre klima. Det er ikke altid, det er noget, 
de går så meget op inden, men de fleste unge bliver 
optaget af det og har i årenes løb været med til mange 
forskellige godgørende aktioner, f.eks. affaldsindsam-
ling eller til indsamling af penge til aids-projekter i 
Zimbabwe. Vi har eksempelvis været med til aktionen 
med at dele avisen om Verdens Bedste Nyheder ud i 
alle de 11 år, det har fundet sted.
 
Vi har alle sammen ”godt af at gøre godt”. 
 
I år faldt fredagen sammen med den dag, vi var til 
OL-sportsstævnet, så derfor har vi her i Bogense 
uddelt alle de aviser, vi havde bestilt, i postkasser i 
Bogense.
 

Faktaboks: 
Verdens Bedste Nyheder om sig selv:
Verdens Bedste Nyheder startede for over 10 år siden. Vi er i dag 
et uafhængigt medie, der hver dag laver konstruktiv journalistik 
om fremskridt og løsninger på klodens største udfordringer. 

Det gør vi for at give danskerne et nuanceret og aktuelt billede 
af verden. Den er nemlig også fuld af fascinerende historier, om 
nye initiativer, opfindelser og tiltag, der er med til at rykke livet på 
kloden i en bedre retning. 

Vi tror på, at nuanceret viden skaber håb – og at håb skaber 
motivation for handling. Vores arbejde tager udgangspunkt i Ver-
densmålene. 

Kilder:
Om Verdens Bedste Nyheder: https://verdensbedstenyheder.dk/
Om Verdens Bedste Morgen: https://verdensbedstenyheder.dk/
verdens-bedste-morgen/
Dette år informationsavis: https://verdensbedstenyheder.dk/
wp-content/uploads/2021/09/Verdens-Bedste-Nyheder-2021.pdf



OL for alle
Igen i år kunne alle skoler og opholdssteder, der 
plejer at tage del i den årligt tilbagevendende 
begivenhed, OL i Ulfborg, være med til denne 
kæmpe sportsoplevelse, krydret med sjov, hygge 
og masser af spændende aktiviteter. Grundet 
Corona, blev der ikke afholdt OL på sædvanlig 
vis sidste år. En tradition, som 
ellers har gentaget sig årligt de 
sidste mange årtier.

Den anden uge i september 
tog unge og pædagoger fra 
Opholdsstedet i Bogense til 
Ulfborg, hvor ca. 300 andre 
fra hele landet var samlet. 
Traditionen tro var alle voksne 
og unge iklædt samme sæt 
træningsdragter, så hver skole/
opholdssted let kunne genkendes 
på deres farver, med navne og 
logoer.

Tvind OL blev startet for første 
gang i 1981. Ideen var at skabe 
en årlig begivenhed, der skulle 
omfatte alle - små og store, 
unge og gamle. Gennem årene 
blev der udviklet forskellige 
discipliner: nogle almindelige 
så som volleyball, svømning 
eller bueskydning og andre mere 

anderledes som trillebørsløb, vandballonvol-
ley, kasseklatring, stylteløb, sjoelen, puslespil, 
drageflyvning og cirkus. Der er ligeledes kunst-
neriske discipliner som ”naturskulpturering” og 
Street Art, så alle kan være med.
 

Fairplay
 
Sandsynligvis er det mest 
særegne ved Tvind OL det 
særlige pointsystem, der  
prioriterer deltagelse. Der er stadig 
medaljer og trofæer for de bedste 
resultater til enkeltpersoner og 
hold, men for klassificering af 
skolerne er det deltagelsen, der 
tæller. For deltagelse i en indiv-
iduel disciplin indsamler alle 1 
point. Takket være det, har hver 
enkelt elev betydning og ind-
samler pointene til sin skole eller 
opholdssted, så alle får ejerskab 

af sin skoles præstationer. 
For at fremme den gode 
stemning, er der sørget for 
Fairplay dommere, som 
ligeledes giver point, når 
de oplever og ser folk, der 
udviser god moral eller god 
opførsel i løbet af de to 
dage, hvor OL finder sted.  

Takket være 
det, har hver 
enkelt elev 
betydning 
og indsamler 
pointene til sin 
skole eller  
opholdssted

Foto: Unge fra forskellige skoler og opholdssteder



OL for alle
Også et pædagogisk værktøj 

De forskellige skolecentre sørger selv for  
indkvartering, som oftest i hytter på camping- 
pladser i nærheden. ”MC-OL-teltet” er åbent 
hele dagen, hvor man kan komme og få udleveret 
burgere m.m. i flere varianter, drikkevarer og 
frugt.   
Det hele forberedes af en OL-lejr med deltagelse 
af studerende fra forskellige højskoler og fra Det 
Nødvendige Seminarium, samt frivillige, der 
tilmelder sig denne helt særlige forberedelseslejr. 
Med så mange opgaver at løse, med lederskab 
til alle ansvarsområder og med det store samar-
bejde det skal til, fremstår arrangementet som et 
spændende pædagogisk værktøj, både for dem 
som organiserer det, men ikke mindst for delta-
gerne som os, som kommer og føler os som en 
del af et fællesskab. Selvfølgelig kæmper alle 
for sin egen skole, men vi har det sjovt sammen, 
mens vi gør det. 
 
Tak til alle for årets OL!

Åbent Hus   
Fredag d. 24. september havde Opholdsstedet i 
Bogense og Bogense Heldagsskole ”Åbent Hus”, 
hvor vi kunne byde naboer, venner og bekendte 
ind til friskbrygget kaffe, the og hjemmebagte 
kager.

De besøgende var glade for at kigge forbi og få 
indblik i vores arbejde. Flere af gæsterne havde 
i årtier passeret stedet uden egentlig at vide så 
meget om, hvad vi laver. Med løbesedler i post-
kasserne, plakater i butikker og opslag på FB, 
nåede vi ud til interesserede, der tog sig tid til at 
aflægge os et besøg.

Det blev til en hyggelig eftermiddag med inter-
essante samtaler og rundvisning igennem hele 
huset. Både lærere og elever havde travlt med at 
vise rundt og fortælle om dagligdagen på op-
holdsstedet og undervisningen på skolen.

Hvis du ikke havde mulighed for at deltage –  
er du velkommen til vores næste ”Åbent Hus”-   
arrangement, som afholdes  
fredag d. 3. december 2021 kl. 14-17

Foto: Unge fra forskellige skoler og opholdssteder



Vores tilbud omfatter

- Døgnophold §66 og §107
- Efterværn §76
- Støtte i egen bolig §85
- Aflastning for unge
- Godkendt til §74a - ungdomssanktion og    
   §78-anbringelse/alternativ afsoning

 Aflastning for unge
- brug for et pusterum i trygge og aktive rammer-

Opholdsstedet i Bogense er godkendt til aflastning i weekender, såvel som i hverdage.  
Tilbuddet er til unge, som har brug for et pusterum fra en problematisk hverdag.  

Vi har mange års erfaringer med at skabe gode rammer for unge med behov for ekstra  
omsorg, faste rammer og samtidig lidt ”højt til loftet”. Vi har et aktivt program både i  
hverdage og weekender, som naturligvis tilpasses den enkeltes behov. 

Aflastningstilbuddet omfatter: 

- hverdage, før og efter skole
- weekender – typisk fra fredag til søndag
- aktivt program 
- kørsel efter aftale
- for teenagere i alderen 13-18 år 

Læs mere på vores hjemmeside www.opholdsstedet-bogense.dk

Vigtige datoer 
 
 
Lørdag d. 6. november  
Familie- og vennedag
 
Fredag d. 3. december
Åbent Hus
 
Tirsdag d. 21. december
Juleafslutning

Du er altid velkommen  
til at kontakte Opholdsstedet i Bogense 

Afdelingsleder Claus Lærche, tlf. 27 63 66 23  
eller Leder Bente Hansen, tlf. 21 49 57 04 

info@opholdsstedet-bogense.dk – www.opholdsstedet-bogense.dk


