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Tak til Friluftsrådet – 
for 6 mountainbikes, så vi kan komme ud i naturen 
sammen med unge, på noget rigtig godt ”grej”. 

I Danmark er der mange fonde, som støtter forskellige 
aktiviteter for børn og unge, og i 2021 prøvede vi lykken. 

Friluftsrådet kunne indenfor en bestemt tidsfrist uddele ”Udlodningsmidler” 
under overskriften ”Friluftsliv”. Vi skrev en ansøgning, fordi vi rigtig gerne 
vil vise de unge, der bor her, hvor godt det er at komme ud i naturen. Vores 
cykelpark var ikke noget at prale af, så det var oplagt at søge om støtte til at 
købe dem.
 
Man skal opfylde nogle krav og beskrive, hvorfor det er vigtigt, og hvordan 
vi vil bruge cyklerne, indsende budget og aflægge regnskab.

Vi glæder os til for alvor at tage cyklerne i brug og til at invitere de unges 
familier og venner med på cykelture. 

”Udlodningsmidler til Friluftsliv støtter initiativer, der forbedrer mulighederne 
for befolkningens alsidige friluftsliv og naturforståelse. 

Friluftsrådet uddeler projektmidler under forskellige temaer med et antal 
årlige frister - afhængigt af hvor mange midler, der hvert år modtages til 
uddeling. Næste frist er den 1. juni 2022.
 
Midlerne stammer fra overskuddet i Danske Lotteri Spil A/S og et fastsat 
udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.” www.friluftsraadet.dk



Ekskursioner
- vi kommer tæt på det, 
vi skal lære om...

My Garage, Vejle

Moesgaard Museum, Aarhus

Odense Zoo - “By Night”

Egeskov Slot

LEGO House, Billund

Skøjtebanen i AarhusEksperimentariet, Kbh

Økolariet, Vejle

Falck Museum

Skitur til Hafjell - Norge

På skitur til Norge
Fra onsdag til lørdag i uge 11 stod programmet på skitur til Hafjell Skiresort, 
knap 200 km nord for Oslo, for en gruppe på 7 .
Vi fik lejet ski og gjort klar til at prøve pisterne. Der har været fuld tryk på begge 
skidage - hvor vi både faldt, fik grinet og blev bedre til at mestre teknikkerne. 
Vores skiinstruktør var super god til at lære fra sig og guide os.  

Lørdag aften nåede vi igen Bogense, trætte i musklerne, og mange oplevelser rigere. 
Vi stolte over, at vores unge tog udfordringen op med at stå på ski – også 
dem, som prøvede det for første gang. 

Der var godt humør under hele turen, en stor fornøjelse at være en del af. 
 
Tak til alle, der var med!



Vi bliver hele tiden  
lidt skarpere 

Indblik i Neuropædagogisk grundkursus, PAU og Autismepilotuddannelsen

På Opholdsstedet i Bogense gør vi meget ud 
af at videreuddanne os. Vi bruger den nyer-
hvervede viden, så vores tilgang/behandling 
bliver både mere målrettet og målbar. Vi er 
nødt til hele tiden at være omstillingsparate, 
da behovene hos ungegruppen skifter og 
får nye udtryk. Vi skal være skarpe på vores 
pædagogiske tiltag og har derfor fokus på, at 
medarbejdergruppen dygtiggør sig og bruger 
den ny viden i arbejdet med at sikre de unge 
en tryg og indholdsrig hverdag, rig på ud-
vikling og læring. 

Det gør vi via dagskurser for hele medarbej-
dergruppen, senest har det været kurser om 
Pædagogiske retninger (3 dage) og  Loven 
om Voksenansvar (1 dag). På disse 
fælleskurser sikres det, at alle får 
den samme viden, og ofte ind-
går der gruppearbejde, hvor 
der fælles reflekteres over 
oplægget. Derudover uddan-
ner de enkelte medarbejdere 
sig på andre dagskurser, læn-
gere kurser og uddannelser. 

Interview med Kirsten og Anette, 
der har deltaget i et 5-dages kursus, 
med overskriften: Neuropædagogisk 
grundkursus.
”Vi synes begge to, at vi har fået meget ud af 
dette intensive kursus i hjernens opbygning 
og kompleksiteten i hjernens funktioner.  Det 
var lærerigt at få indsigt i, hvordan forskel-
lige skader på hjernen kommer til udtryk og 
få redskaber til, hvordan vi, som professio-
nelle med denne nye specialviden om de 
neuropædagogiske grundprincipper, kan 
bruge denne viden i arbejdet med unge med 
hjerneskade. Vi har fået en større forståelse 
for deres problematikker. Kurset har fokuseret 
på, at vi skal kunne bruge det i vores daglige 
arbejde, f.eks. har vi arbejdet med værktøjer 
så som skemaer, som vi kan bruge til opstilling 
af delmål eller planlægning sammen med den 
unge.”
 

Interview med Michael, medarbejder på 
opholdsstedet gennem nogle år, har det 
sidste år læst til pædagogisk assistent på 
Social- og Sundhedsskolen i Odense. Det har 
han gjort for at tilegne sig den grundlæggende 
teoretiske viden, der er nødvendig, når man 
arbejder i dette fag. ”Jeg har især haft gavn af 
at kunne bruge mine mange praktiske erfaringer 

sammen med de unge her, til at lære om de 
pædagogiske retninger og teorier. Det har 
også været lærerigt at gå i dybden med den 
store betydning, som omsorgen for de helt 
små børn har, og hvordan evt. omsorgssvigt 
kan manifestere sig hos barnet i mange år.”
 

Interview med Jan, som fortæller om  
Autismepilotuddannelsen, der består af 6 
moduler på 1-2 dages kurser, som afvikles 
med ét modul pr. måned. ”Det er en kompe-
tenceudviklende basisuddannelse, som jeg 
er meget glad for at have fået muligheden 
for at gennemføre. Det har givet mig mange 
konkrete input, jeg kan bruge i sit arbejde i 

Bogense.

”Neuropædagogisk grundkursus” 
Kurset klæder dig på til at påtage dig 

neuropædagogiske opgaver. Du får viden 
og værktøjer, du kan bruge i praksis, til at 

*se sammenhængen mellem hjerneskade, 
følgevirkninger og adfærd, *analysere adfærd i et 

neuropædagogisk perspektiv og *udarbejde og afprøve 
relevante strategier www.hjernepraxis.dk 

”Autismepiloten”, er en kompetenceudviklende basis- 
uddannelse om autismespektrumforstyrrelser for voksne. 
www.autismeplatform.dk
 
Den pædagogiske assistentuddannelse - PAU
En pædagogisk assistent arbejder med børn, unge eller 
voksne. Du lærer at støtte børn og unge, så de kan 
udvikle sig og trives. Du lærer at kommunikere og skabe 
kontakt, ligesom du også kan lære at arbejde med voksne 
med særlige behov.  www.ug.dk



Første-salens forvandling

I Bogense er vores koncept, at de yngste bor på førstesalen, hvor opholdsstedet startede 
sit virke i 2004. I stuen bor de store teenagere og i husene bor de ældste, der skal lære at 
bo selv. Det er et fantastisk koncept, som betyder, at den unge kan få tid til at finde sit 
ståsted i trygge rammer, hvor der er et tydeligt udviklingspotentiale. 

Vi har de seneste måneder været igang med en opgradering af faciliteterne på første-
salen.

Opholdsstedet startede i juli 2004 med en godkendelse til 5 unge. Det udviklede sig 
siden til 3 pladser mere, stadig på 1. sal. Senere, i 2011, åbnede stueetagen, 
efter en gennemgribende ombygning, for yderligere 8 pladser.

Der var brug for fornyelser, og det har konkretiseret sig i to helt nye 
badeværelser, nyt loft i køkkenet, alt er malet, køkkenbordet skiftet, 
en skov er”flyttet ind” på den ene væg, og i det hele taget er køk-
ken-al-rummet som forvandlet. Værelserne har også fået en kærlig 
hånd og står snart klar til indflytning. 

Vi glæder os til at byde nye beboere velkomne i de smukke omgivelser.

Socialstyrelsen har bevilliget midler til etableringen af de nye toiletter, under 
ansøgningspuljen: Bedre fysiske rammer. Formålet med  
ansøgningspuljen var ”at forbedre, opgradere eller ombygge eksisterende 
indvendige lokaler og eventuelt udendørs opholdsarealer, hvor udsatte børn 
og voksne bor eller opholder sig.” (www.socialstyrelsen.dk)

Vi er taknemmelige for at blive udvalgt til denne støtte.





Vigtige datoer 
Fredag d. 1. april:     Åbent Hus kl. 14-17 
Lørdag d. 23. april:   Familiedag kl. 14-19
Søndag d. 22. maj:   “Vinterkoncert” i maj, i Holstebro Musikteater kl. 13-18.30 
    Se programmet her
Tors 9. juni/ 
fre 10. juni:    Sommerteater i Juelsminde
Fredag d. 24. juni:   Årsfest/Åbent Hus/Sommerferiestart

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

Aflastningstilbud i sommerferien 
På sidste side af dette nyhedsbrev finder du opholdsstedets SOMMERPROGRAM 2022. 
 
Det er sommerferie-programmet for de unge, der bor på opholdsstedet, men det er også 
et aflastningstilbud til kommuner, der skal skaffe feriepladser til unge, som bor hjemme eller 
i plejefamilie. Programmet varer fra mandag kl. 12 til torsdag kl. 18, nogle uger er aktive 
andre er mere rolige.  

For mere information kontakt 
afdelingsleder Claus Lærche, tlf. 2763 6623, claus@opholdsstedet-bogense.dk eller 
leder Bente Hansen, tlf. 2149 5704, bente@opholdsstedet-bogense.dk




