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Interview med 
Claus Lærche

Afdelingsleder på Opholdsstedet i Bogense

Du er startet i stillingen som afdelingsleder 
her på Opholdsstedet i Bogense den 1. 
august i år. Velkommen! 
Hvad lægger du vægt på i dit arbejde her på 
opholdsstedet?
Jeg lægger særlig vægt på, at jeg som afde-
lingsleder står ved mine mål og værdier og står 
fast ved den kurs, vi bestemmer at gå efter for 
at løse vores opgaver. Jeg skal som leder kunne 
vise vejen og tro på egne og vores fælles evner. 

Det er min erfaring, at for at opnå de resultater, 
vi ønsker, er det vigtigt at kunne kommunikere 
organisationens strategi og kerneopgave klart 
og tydeligt, og det synes jeg, er en af mine styr-
ker. 
 
Der er ingen, der kan nå alt selv, og det er vig-
tigt, at jeg har tid til at fokusere på mine vigtigste 
ansvarsområder, så må jeg overlade resten til 
de andre.
 
Jeg tror på, at man bliver nødt til at udvise for-
ståelse for de udfordringer pædagogerne står 
overfor. På den måde skaber vi en bedre perso-
nalegruppe, som igen er af afgørende vigtighed, 
for at vi opnår de resultater, vi skal, med de 
unge. 
 
Og så er det vigtigt at turde tale om de svære 
ting - også det, som ligger ”midt på bordet”. 
Vi er nødt til at have modet og turde tage de 
svære samtaler – både med pædagogerne og 
med de unge.

Nævn eksempler på noget, du har lagt sær-
ligt mærke til her, siden du startede 
De unge her på Opholdsstedet i Bogense ople-
ver struktur, program, aktiviteter og planlægning 
af hverdagen, weekender og ferie. 
Den model og tilgang er jeg stolt af at være en 
del af, og det har jeg ikke, på samme fokuserede 
måde, oplevet andre steder i løbet af de 28 år, 
jeg har arbejdet indenfor det socialpædagogiske 
område. Det giver de unge ro, tryghed, struktur 
og forudsigelighed. 

 
Giv eksempler på værdier, som du lægger vægt 
på, når du skal ansætte en ny pædagog her.
Unge, som bor på et opholdssted, har krav på 
en ny start på livet. De skal have differentieret og 
kvalificeret behandlingsarbejde, og vi har, som 
sted, ansvaret og samfundspligten for at gøre 
vores bedste og stræbe efter at opnå den nød-
vendige udvikling. De pædagoger, som arbejder 
her, skal kunne arbejde fokuseret, dedikeret og 
målrettet ud fra disse værdier. 
  

Hvilke ønsker har du for 2022?
Jeg vil arbejde på, at 2022 bliver året, hvor vi 
konsoliderer de mange tiltag, vi er i fuld gang 
med, men hvor vi også udvider på 1. salen og 
får sat gang i både aflastningstilbud og familie-
behandling. 
 
Tak for en god start og den varme velkomst. 
Jeg ser frem til mange gode år i Bogense. 

Foto: Claus Lærche



Tirsdag d. 16. november 2021 var der kommunalvalg.  

Også på Opholdsstedet i Bogense var der flere 
unge, der skulle til stemmeurnerne til kommunal- 
og regionalvalget. En af dem var Christoffer, der 
skulle stemme for første gang i sit liv. Noget, som 
han så frem til, da det fyldte så meget i både bybil-
ledet og i medierne.  

Inden vi drog afsted til det nærmeste valgsted, i 
vores tilfælde Bogense Skole, kørte vi forbi stedet 
for at opleve stemningen. Det så hyggeligt ud. Folk 
var linet op i kø med forsvarlig Corona-afstand. 

Men hvem skulle Christoffer stemme på? Det var 
jo et par vigtige krydser, der skulle sættes. Inden 
valget havde vi snakket om de forskellige partier, 
og hvad de hver især stod for. Han havde snakket 
med forskellige andre om valget og havde fået be-
stemt sig for, hvem han skulle stemme på. 

Vi stod 10-15 personer udenfor, inden det blev vo-
res tur. Stemningen var festlig, og det kunne høres 
på folk, at mange kendte hinanden og ønskede et 
godt valg til dem, de mødte.
 
Det var en stor dag. Christoffer var med til at præge 
valget ved at afgive netop sin stemme. 

I en artikel kommer Højskolelærer Simon Langkjær, Rødding Højskole, med nogle grunde til, hvorfor man skal 
huske at sætte sit kryds til valget:

- Staten sætter rammen og giver de brede linjer, men det er kommunalt, det afgøres, hvordan midlerne skal 
fordeles. Det er altså der, det for alvor gør en forskel, hvilken kandidat man stemmer på.

- Vi bliver altid gladere for en beslutning, hvis vi selv har været med til at træffe den.

- Mange finder politik spændende, fordi det er præget af drama og store følelser. Det kan være kedeligt at 
følge lokalpolitik, hvor man i højere grad forsøger at træffe pragmatiske beslutninger. Men det er jo det, vi 
ønsker i et demokrati.

Læs mere om hvorfor man skal huske at stemme:
https://www.hojskolerne.dk/nyheder/2021/okt/3-grunde-til-at-stemme-ved-kommunalvalget-
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Med det gode samarbejde  
– kan vi nå meget langt!

Ugen op til en hjemrejseweekend er travl. 

Der skal laves aftaler med hver af de unge, med for-
ældrene, med de medarbejdere, der om fredagen skal 
køre de unge til toget eller til forældrenes adresse, 
der skal testes for Covid 
19, der skal købes bus-, 
tog- og nogle gange færge-
billetter o.m.m. 

Noget kan måske misfor-
stås og gå galt. Det kræver 
grundighed ned i hver 
detalje at undgå dette. Det 
kræver god kommunika-
tion at få lavet de aftaler, 
som gør, at alle får den bedste weekendoplevelse. 
Der skal følges ”til dørs”, så der f.eks. ikke er tvivl 
om noget vedr. afgang/ankomst/afhentning osv. 

Og dette ”billede” er naturligvis bare en enkelt af de 
små vigtige detaljer, som vi som opholdssted
skal sørge for virker 100%. Det er nemlig  
afgørende for, at vi og forældrene til de børn og 
unge, som vi har i vores varetægt, har et godt og 
frugtbart samarbejde til gensidig glæde. 

Børnene og de unge, der bor her, er forældre-
nes dyrebareste, og det er vores opgave at 
gøre alt, hvad der skal til, for at lette over-
gangen fra at bo hjemme eller bo i en pleje- 
familie, til at flytte på opholdssted – eller 
fra at bo på én døgninstitution til at bo på 
en anden. Vi skal gøre alt for, at anbringelsen 
her hos os bliver den bedst mulige. 

Vi har set, at det er af stor betydning, for at 
en anbringelse lykkes, at der er et godt sam-
arbejde mellem de tre parter: kommunen, 
opholdsstedet og forældrene. 
 
På Opholdsstedet i Bogense er vi os dette meget 
bevidst. Det betyder ikke, at vi er fejlfri, men 
vi anstrenger os for at opbygge et respektfuldt 

samarbejde med forældrene og ligeledes et godt 
samarbejde med den pågældende sagsbehandler. 
Det gør vi ved løbende at informere om, hvordan 
det går, fortæller om de gode historier fra daglig-
dagen, og hvilke nye tiltag vi gør. Vi ved, at det er 

vigtigt, at vi husker at fortælle om alt 
det, der lykkes og de fremskridt, vi ser. 
Og vi oplyser om, hvis der er aktuelle 
problematikker, som vi skal have løst 
sammen. 
 
Kontaktpædagogen eller afdelingsle-
der ringer på en fast aftalt ugedag til 
den unges forældre, for de unge som 
er under 18 år. Og der bliver ringet, 
også selvom der ikke lige er så meget 

at fortælle. 

Mht. de unge over 18 år, er det forskelligt fra ung 
til ung, hvor tæt den unge ønsker, at samarbejdet 

“Vi ved, at det er  
vigtigt, at vi husker 
at fortælle om alt 
det, der lykkes og de 
fremskridt, vi ser.”



mellem forældrene og opholdsstedet skal være. 
 
Den ugentlige kontakt er med til at danne grund-
lag for, at der skabes tryghed og tillid til, at vi får 
snakket om problemerne, inden de vokser sig 
store, og at vi prøver at foregribe misforståelser i 
opstarten. 
 
Det er vigtigt for os, at kommunikationen er 
individuel. Nogle foretrækker sms-kontakt, andre 
mailkontakt, andre igen at vi ringer direkte, hvis 
der er beskeder, der skal kommunikeres ud over 
den ugentlige telefonsamtale.
 
Forældresamarbejdet er klart et punkt, som Social-
tilsynet lægger vægt på, når de kommer på tilsyns-
besøg.
 
Ud over den jævnlige kontakt ved hjemrejse og 
den ugentlige telefonkontakt afholdes der mini-
mum to statusmøder om året, hvor alle parter 
mødes. Derudover inviteres de unges familier til 
Familiedage på opholdsstedet og på skolen tre til 
fire gange om året. Det er af stor betydning for de 
unge, at deres familier, så vidt det er muligt, kom-
mer og deltager i dagens program, hygge og gode 
middage. Det betyder også meget for os på op-
holdsstedet, da vi på disse dage får en anden slags 
kontakt, med familierne, som vi bygger videre på 
året igennem. Og vi nyder disse dage!
 
Den personlige kontakt og de sociale relationer, 
som udvikles mellem alle parter i denne faglige 
kontekst, er og bliver en afgørende brik i samarbej-
det om at få de unge ”godt i vej”.

 
 

 
 
 
 
 
 

Vi har afholdt Åbent 
Hus to gange i år – i september og i starten af 
december måned og planlægger med 4 ar-
rangementer i 2022. Vi vil gerne fortælle meget 
mere om, hvad der sker her på opholdsstedet 
og skolen og ”lægge hus til” interessante oplæg. 
Planlægningen af et særligt sommerarrange-
ment fredag d. 24. juni, med spisning og musik 
for åben himmel i skolegården, er allerede i 
gang med at blive planlagt.

Denne sidste gang i december 
var et punkt på eftermidda-
gens program ”fortællinger 
om det gamle garveri 
BOGA, som havde til huse i bygningerne, 
hvor der nu er skole og opholdssted”. Der var 
plancher med fotos og forklaringer, og Villy 
Høj fra Nordfyns museum havde medbragt 
et maleri, som er givet som gave til museet. 
Maleriet er fra slutningen af 18.hundretallet og 
viser den allerførste spæde begyndelse til de 
bygninger, vi kender i dag. Vi havde selv læst 
og studeret i bibliotekets historiebøger om Bo-
gense, og sammen med Villys fortællinger, fik 
de fremmødte et indtryk af en fjern og driftig 
fortid på Nordfyn.

Kagebordet levede op til forvent-
ningerne, og gæsterne fik alle 
en rundvisning, helt ned til 
æbletræerne og udslusning-
shusene, på trods af det våde 
vejr. 

Vi siger tak til alle, der gav sig tid til at kigge 
forbi, og glæder os til næste gang.
 
Åbent Hus i første halvdel af 2022 er p.t. plan-
lagt til fredag d. 1. april og fredag d. 24. juni.Foto: Markus Spiske, Unsplash

Åbent hus

Citat fra et brev fra en mor, hvis søn var flyttet i 
egen lejlighed efter flere års ophold i Bogense: 
 
“Da jeg som mor måtte se i øjnene, at jeg ikke 
kunne hjælpe Karl, var det med blødende 
hjerte og en følelse af, at jeg var verdens 
dårligste mor, som skulle aflevere mit barn til 
andre voksne mennesker. Når det nu skulle 
være sådan, kunne jeg aldrig have fundet et 
bedre sted end jeres.” 

Læs hele brevet på vores hjemmeside:  
www.opholdsstedet-bogense.dk



Efterårets Familiedag

med til Efterårskoncerten og udstillingen 
i Juelsminde. 

De fleste samledes efterfølgende til 
bankospil, hvor der stod ca. 30 præmier 
på højkant. Det bedste ved banko er, 
når man også kan vinde sidegevinster 
– dvs. når éns sidemand får banko. 
Således var der tænkt på alle – også 
dem, der ”aldrig vinder noget”.

Dagen blev afsluttet med en yderst 
velsmagende hjemmelavet ”Mortens 
And” med det hele og isdessert, som 
afslutning på en hyggelig dag.

Vi siger tusind tak til alle deltagere.

Lørdag d. 6. november afholdtes en af 
årets store begivenheder på Opholdsstedet 
i Bogense, nemlig efterårets Familiedag. 
De unges familier var inviteret, tidligere 
beboere, naboer og venner af stedet. 
Programmet var på skolesamtaler og 
samtaler med pædagoger og ledelse, en 
rigtig god anledning til at få snakket og 
planlagt.

Samtidig var der kreativ udfoldelse 
blandt andre af gæsterne – som blev 
inviteret med til at lave plakater som 
forberedelse til et af månedens andre 
højdepunkter, nemlig Efterårskon-
certen d. 17. november. I alt blev der 
udfærdiget 5 flotte plakater om temaet 
”Menneske og natur – om kampen 
mod klimaforandringer”, som blev taget 
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Et af de årligt tilbagevendende 
fællesarrangementer, som vi i Bogense delta-
ger i, sammen med andre opholdssteder og 
skoler, er ”Efterårskoncerten”, hvor elever og 
lærere inviteres til at fremføre en kulturel præ-
sentation for hinanden, herunder oplæsning af 
egne digte. 

Som forberedelse til Efterårskoncerten har 
alle skoleenheder skrevet digte – og i år var 
der 5 brede og inspirerende overskrifter til 
digtene, som er trykt i et hæfte på 123 sider, 
Poesibogen 2021. Der er mange virkelig gode 
digte, som bl.a. fortæller om nogle af livets 
vanskeligheder og glæder. Udover skolernes 
optræden på scenen var der plakatkonkurren-
ce om klimaforandringer, som alle var inviteret 
til at bidrage til.

I Bogense havde vi til familiedag for nogle 
uger siden inviteret vores gæster, sammen 
med vores elever, til at producere plakater til 
Efterårskoncerten. Det resulterede i 5 flotte 
plakater, som vi havde med til Juelsminde. 
Dagen bød på forskellige aktiviteter: konkur-
rence i borddekorationer, kagedyst, plakat-

konkurrence og ikke mindst forskellige 
shows på scenen. Vi havde dagene 
forinden været i naturen og hente mate-
rialer til dekorationerne. Kagedysten var 
vi også klar til. Her havde et par af de 
unge, sammen med en af de voksne, 
dagen forinden bagt en flot og ualmin-

delig velsmagende ”Krydder-squash-kage pyntet 
med karamelspiraler. 

Da turen kom til Bogense, var en lærer og en 
pædagog sammen med to unge på scenen. De 
unge og Amir læste digte højt, og Mikkel spille-
de udvalgte, velkendte numre, som passede til 
overskrifterne, og som han også optræder med 
professionelt. 

Om eftermiddagen blev vinderne i de forskellige 
dyster udnævnt. Desværre vandt Bogense ikke 
noget denne gang, men vi var med og havde 
stor fornøjelse af alle forberedelserne, selve op-
levelserne på dagen og mødet med de andre.

”Efterårskoncert” 
i Juelsminde

Foto: Mikkel Smidt Nielsen



Leder Bente Hansen - tlf. 21 49 57 04 - info@opholdsstedet-bogense.dk 
www.opholdsstedet-bogense.dk
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Kære læsere – 

Vi ønsker jer alle en  
meget GLÆDELIG JUL  

og et rigtig GODT  
NYTÅR.

Vigtige datoer 
Vinterkoncert lørdag d. 29. januar 2022

Åbent hus fredag d. 1. april 2022

Familiedag lørdag d. 23. april 2022

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

Kontakt 
Afdelingsleder Claus Lærche Tlf. 27636623
claus@opholdsstedet-bogense.dk 


