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Om højdepunkternes betydning 
på Opholdsstedet i Bogense
OL på Tvind  -  Vinterkoncerten  -  Sommerteater  -  Efterårskoncert

Et gennemgående punkt i årets program på Opholdsstedet i Bogense er ”højde- 
punkterne”, som er arrangementer, som vi deltager i sammen med børn, 
unge og voksne fra ca. 15 andre skolecentre i Danmark. Det er centre, som 
består af et eller flere opholdssteder og botilbud samt en skoledel. Vi har 
stor glæde af at mødes og udvikle på disse højdepunkter fra år til år. 

Højdepunkterne er dét, som gør alle de almindelige dage til almindelige, for 
højdepunkterne er de særlige dage. Det er dém, som man glæder sig til, ser 
frem til, forbereder sig til og fortæller og snakker om i lang tid. Det er 
de arrangementer, som man husker i mange år, fordi man oplevede noget 
særligt, spillede en rolle på scenen for første gang, løb 100 meter på tid, hørte 
et symfoniorkester spille i virkeligheden eller var med til at lave en film, som 
blev vist for en masse andre.

Højdepunkterne er events, som handler om musik, sport, teater og andre kul-
turelle udtryksformer. Disse arrangementer har eksisteret i mange år og er derfor 
en tradition, som binder de forskellige ”årgange” på opholdsstedet sammen. 

En af vores lokale samarbejdspartnere udtrykker det, med lidt 
misundelse i stemmen:  

”I er heldige, for I har så mange andre, som I kan 
mødes med om disse fantastiske, oplevelsesrige 
og fælles-skabende arrangementer”. 
Højdepunkterne står for oplevelser oplevet i fællesskab med andre, vist for 
andre, hørt og set sammen med andre og forstået sammen med andre. Det er 
ikke altid nemt de første gange, for mange er slet ikke vant til at være en del 
af et fællesskab. 

Vi mener, at det er en værdifuld kompetence at få lært og tage med sig videre 
i livet – det er én af mange grunde til at vi værner om og sætter stor pris på 
vores højdepunkter.

 Tanker omkring kvalitet i anbringelsen
Af Camilla Petersen, socialrådgiver   
I medlemsbladet LOS (Landsorganisationen for sociale tilbud), 
kan man i november-udgaven 2019, læse en artikel med over-
skriften ”Kvalitet i en anbringelse”. Artiklen handler om, hvordan 
Lundekollektivet og LOS i fællesskab, har udarbejdet et projekt, der 
forsøger at afdække, hvad der giver kvalitet i en anbringelse, set ud 
fra tidligere beboeres perspektiver.

Noget af det, de bl.a. påpeger er, at en god anbringelse ikke nød-
vendigvis kan måles og vejes, da der er mange faktorer, der spiller ind. I 
værste fald kan man i forsøget herpå risikere, at de ”bløde værdier” 
ikke bliver indregnet, hvilket erfaringen i projektet viser, er særdeles 
vigtige.
 
Nævnte artikel har fået mig til at reflektere over, hvad vi her i Bogense vurderer som kvalitet i anbringelsen. Noget af 
det, vi vægter højt, er fx de nære men samtidig professionelle relationer. De unge, som bor her, kan mærke, at 
vi vil dem og at vi er der for dem – også når det bliver svært. For det gør det nogle gange. Det er samtidig også, 
når man har overkommet de svære perioder, at man kan se tilbage og opleve, at man har lært noget. I Bogense er vi 
med hele vejen, og vi giver ikke op, uanset hvor håbløst det kan se ud.  (fortsættelse s. 3)

”5 fundamentale parametre for, at 
den unge kommer videre på 
bedste vis:  

- Ansvarliggørelse 
- Personen før sygdom 
- Personalets rolle 
- Nærhedsstruktur
- Forældresamarbejde”. 
Citat fra medlemsbladet Gi’LOS, nov. 19, side 43



Vinterkoncert 2020 

Dette års Vinterkoncert 2020, der blev afviklet i Musikhuset 
Holstebro i weekenden, var igen en stor succes med masser 
af dejlig musik og underholdning. Med venner, bekendte, 
nuværende og tidligere elever var vi omkring 60 deltagende 
fra Bogense, heriblandt en større gruppe fra Nordfyns 
Højskole. 

Hvad er meningen?
Meningen med at afholde sådan en koncert hvert år, med 
kvalitetsmusik opført af levende musikere, er enkel og 
ligetil:

Så får alle elever og lærere den erfaring med sig, og så 
deler vi den med en hel masse gode venner, forældre og 
andre familiemedlemmer, og her i Holstebro også med 
mange gæster, som havde benyttet sig af invitationen til 
at være med. Klassisk musik og anden kvalitetsmusik 
er en stor værdi for alle mennesker, og derfor bringes 
den helt hen til os som en fælles oplevelse - én gang 
om året. Så ved alle, hvad det omhandler og bliver 
den oplevelse rigere. Vigtigst er, at vi alle passer godt 
på vores liv, og dertil hører også at berige det med 
kvalitetskunst, i hverdagen og ved større begivenheder 
som denne.

Programmet startede kl. 13. og varede til kl. 18.30 
hvorefter der var middag. Programmet startede 
med sang og dans leveret af Vinterkoncertkoret og 
musikere. Paolo Rossetti fra Italien optrådte med 
lærere og elever med “The Fabulous Junk Orchestra”, 
der spillede på instrumenter lavet af genbrugsprodukter.  
Stettin Kammerkoret kom med flere indslag sam-
men med Balletskolen Holstebro. Amir Hussain, 
lærer og underviser fra Opholdsstedet i Bogense, 
optrådte sammen med Sune Jørgensen. De gengav 
historien om en fattig nordmand for 200 år siden“Terje 
Vigen”. Sune læste historien op og Amir illustrerede 
fortællingen i billeder lavet i sand. 
Symfoniorkester, Filharmonia Zielonogórska, som har 
spillet til vinterkoncerterne siden 1993, spillede flere stykker 
af Ludwig van Beethoven og fra filmen Schindlers List. 

I rækken af Tvinds koncerter, som begyndte i 1985, var 
denne Vinterkoncert 2020 nr. 35 i rækken.

Se Sand-videoen om Terje Vigen her: www.shorturl.at/uFIMQ

Fotos:  Vinterkoncert i Holstebro



Portræt af en medarbejder
Fortæl lidt om dig selv, hvorfor og hvor lang tid 
du har arbejdet her?
”Hej, jeg hedder André Madsen og er 28 år. Jeg 
er født og opvokset i Fraugde og bor i Odense. 
Til daglig er jeg studerende ved pædagogseminariet 
i Odense og specialiserer mig indenfor social- og 
specialpædagogik. Lige nu er jeg i min 3. praktik i 
min uddannelse og har et år tilbage af studiet.  Jeg 
har arbejdet på Opholdsstedet i Bogense i 2 måneder 
og skal ifølge planen være her i et halvt år.

Inden jeg startede på pædagogseminariet, havde jeg 
i en årrække arbejdet som vinsælger. Jeg er oprindelig 
uddannet inden for detailhandel med speciale i vin 
og spiritus. Efter 3-4 år som sælger, ønskede jeg at 
prøve noget nyt.” 

Hvordan var det at starte op på 
opholdsstedet?
”Det er første gang, at jeg prøver at arbejde på et 
bo-og opholdssted for unge. De sidste to bosteder, 
hvor jeg arbejdede, havde jeg at gøre med voksne, 
som havde kognitive og – eller fysiske funktions- 
nedsættelser. 

Hvad synes du der er godt ved at arbejde her?
”Der er flere grunde til, at jeg synes godt om arbejdet 
på opholdsstedet. Et af dem er mit studiemæssige aspekt, 
hvor jeg har fokus på at udvikle og guide de unge ud 
fra den viden, som jeg har fået gennem min uddannelse. 
Det er fedt, at der ikke er så langt fra idé til handling og 
fra teori til praksis. Jeg har det godt med de unge og 
føler, at vi i fællesskab kan nå langt, både set i fht. 
deres udvikling og min pædagogiske dannelse.”

Skiller dette arbejde sig ud fra andre steder, du 
har arbejdet - og hvordan?
Arbejdet her i Bogense skiller sig ud fra de andre 
arbejdspladser, hvor jeg har været. Her er målgruppen unge 

mennesker og stedet her er en privat institution, 
modsat mine tidligere praktiksteder, som var kom-
munale. Jeg føler, at det går hurtigere her, når der 
skal handles og træffes beslutninger.
 
Hvordan vil du beskrive det at arbejde på en 
døgninstitution?
Jeg synes, at det giver mulighed for at få en bedre 
relation og støtte de unge i deres udvikling, simpelthen 
fordi det er en døgninstitution og man er her et helt 
døgn ad gangen. Det betyder noget, at man kan følge 
dem fra morgen til aften og især tror jeg, at det betyder 
noget for de unge.

Har du en afsluttende kommentar 
til, hvordan vi i DK tager os af 
børn og unge, som har brug for 
en kærlig håndsrækning, pga. 
problemer tidligt i livet?

Vi har et socialt sikkerhedsnet 
i Danmark, der skal sørge 
for, at der ikke er nogen, 
der bliver glemt. Vi ser de 
unge som subjektive 
personer, som har deres 
egne ideer og opfat-
telse af verden, som vi 
prøver at imødekomme 
og guide dem i. Jeg 
tror, at mere fokus på 
relations-opbygning vil 
kunne hjælpe mange flere 
godt på vej. Den gode relation 
mellem mennesker, er dér, 
hvor man for alvor kan komme 
til at gøre en forskel. 

Foto:  André Madsen 

Tanker omkring kvalitet i anbringelsen 
(fortsættelse fra s. 1)

Ansvarliggørelse er også et af kerneelementerne i vores pædagogik. De unge skal lære at tage ansvar for deres 
eget liv, for på et tidspunkt vil de skulle stå på egne ben og vi vil ikke længere kunne være der som en støtte. 
Det er selvfølgelig en proces, som også hænger sammen med alder og funktionsniveau. Her arbejder vi ud fra 
nærmeste udviklingszone og støtter de unge i gradvis medansvarlighed.

Inddragelsen af familie og netværk samt det gode samarbejde er ligeledes en af vores kæpheste. Vi ved, at vi 
aldrig kan erstatte de unges familie, men vi gør alt, hvad vi kan for at skabe det gode samarbejde og gennem-
sigtighed omkring det, vi laver, for at familien kan mærke, at de er inddraget og de unge får de gode stunder 
med deres familie. Det gør vi bl.a. i den løbende åbne dialog i hverdagen samt i form af vores halvårlige familiedage. 
En af vores tidligere elever Nicole, hvis historie også kan læses i dette nyhedsbrev, har ligeledes sat ord på, 
hvad der for hende har gjort en forskel og været medvirkende til kvalitet i hendes anbringelsesforløb. Her fremhæver 
hun bl.a. de gode relationer til de voksne på opholdsstedet. At lærerne i skolen mødte hende der, hvor hun var, 
og var kreative i undervisningssammenhænge. At der var nogen der troede på, at hun kunne blive til noget og 
holdt hende fast i selv at tage et medansvar.
 
Så hvordan definerer vi i Bogense, den gode kvalitet i anbringelsen? Overordnet set må vi tilslutte os mange af 
de hovedpointer artiklen i LOS fagbladet peger på. De bløde værdier må ikke glemmes!



Lørdag D. 11 Januar drog vi sammen 
tilbage til år 1917.

Det gjorde vi i forbindelse med en tur i 
biografen.  Vi havde inviteret de unge 
på en tur for at se den Oscar- og Golden 
Globe-vindende action- og dramafilm 
“1917”. 

I korte træk handler filmen om to unge 
britiske soldater, der står overfor en 
umulig mission, da de bliver sendt dybt 
ind på fjendens territorium for at advare 
deres egne mænd om et skæbnes-
vangert baghold. Hvis de to fejler, vil 
1600 mænd miste livet.

Vi tog afsted for at give de unge inspiration 
til, hvor langt man kan komme, når 
man arbejder effektivt og struktureret 
efter et mål og ikke mindst for at give 
anledning til at reflektere over, hvordan 
krig og ondskab kan være en stor  
forhindring, når man gerne vil udvikle sig. 

Nogle af eleverne tænkte også 
tilbage på vores tur til Normandiet, som vi 
var på sidste år i oktober, hvor vi lærte meget 
om 2. verdenskrig.

I bio for at se 1917

Foto: En scene fra filmen, 1917

At filmen gjorde indtryk på de unge, er 
der ingen tvivl om. Da vi spurgte Ingemann, 

hvad han syntes om filmen, svarede 
han:  
”Da jeg så filmen, så gik jeg i flere 
dage og tænkte over den - man 
havde næsten lyst til at græde”. 
 
 Han var vild med historien og 
hvordan hele filmen var bygget 
op. Der var følelser og drama 
involveret og historien var godt 
beskrevet. 

Filmen gav anledning til mange 
spørgsmål, refleksioner og diskussioner 
om de goder og de muligheder, 
vi har i dag.

Juleafslutning 2019
Torsdag d. 19. december havde vi juleafslutning på 
Opholdsstedet i Bogense. Dagen bød på masser af lege og 
godt humør. Flere af vores tidligere elever var også mødt 
op.

Vi startede dagen med lege, hvor alle blev delt op i forskel-
lige hold. Her blev der dystet om, hvem der var hurtigst til 
at flytte M&M’s over i forskellige skåle via brug af spisepinde. 
Hvem der kunne bygge det højeste tårn af rå spaghetti og 
skumfiduser. Hvem der kunne få fleste bolde ned i et cylinder 
mm.  og sidst, men ikke mindst blev der spillet Kahoot, 
hvor man skal bruge sine mobiler til at svare – det er altid 
vældig sjovt og udfordrer alle.

Inden dagen var omme blev der nydt et dejligt 
julemåltid med både and, flæskesteg og 5 x ris-a la-mande 
– en skål på hvert bord, med en mandel i hver!

Og selvfølgelig var der uddeling af årets julegaver.

Foto: Juleafslutning på Opholdsstedet



Jeg hedder Nicole og er 26 år gammel. 
Jeg er født og opvokset i Helsingør i Nord- sjæl-
land, hvor jeg har haft min 0.-7. klasse, indtil jeg 
kom på efterskole i Rødbyhavn i 8.klasse. Mit liv 
har været frygtelig turbulent i maaange år. 

Præget af en dysfunktionel familie, uvenskaber og 
en masse alvorlige sygdomme. I sidste ende tror jeg 
egentlig, at min verden væltede, da min far i 2004 
blev alvorligt syg. Jeg var blot 10 år gammel. 
Underligt nok så kom min voldsomme og rebelske 
reaktion først som 12-årig og jeg skal da lige love 
for, at jeg reagerede på alle forkerte måder. 

Mit selvværd og min selvtillid var helt i bund, også 
grundet mobning i folkeskolen. Jeg havde bumser i 
hele ansigtet, var småtyk 
og havde vilde, suicidale 
tanker. Helt automatisk 
fandt jeg vej ind i de forkerte 
kliker, der var fyldt med 
kriminalitet, alkohol, sex, 
stoffer og vold. 

Jeg gav ganske simpelt 
op på livet dér. Jeg kunne 
ikke magte den kontinuerlige 
og udmattende modgang.
Jeg tænkte ’fuck det hele’.

Jeg kom så på efterskole, 
men blev smidt ud derfra 
af fuldstændig legitime 
årsager, og her gik det 
op for Helsingør kommune 
og min farmor, som på 
daværende tidspunkt var min værge – at jeg  
havde alvorligt brug for hjælp. Jeg kunne ikke bo i 
nærheden af min hjemby og min familie. 

Den 9/9-2008 ramte jeg Bogense og flyttede ind på 
opholdsstedet.

Den første tid på opholdsstedet var turbulent 
Jeg kunne ikke indordne mig under reglerne og det, 
at en leder og pædagoger skulle bestemme over mig 
– der var i hvert fald ingen, der skulle fortælle mig, 
hvad jeg skulle. Jeg skulle konstant og hele tiden 
diskutere med dem, smække med døre, svine dem til 
osv. (I know: klassisk teenager).
 
Desuden er det heller aldrig nemt, som   udfordret 
og problematisk teenager, at komme ind i en anden 
’flok’, men det gik egentligt over al forventning.
Det hjalp så også en del, at jeg kendte Mathias, da 
jeg flyttede derover og at Torben og Zeki tog imod 
mig. To fantastisk, varme og jordnære mennesker, 

jeg altid vil være taknemmelig for at have mødt.
 
Årene – i hvert fald det første skoleår på Bogense 
Heldagsskole var kaos. Jeg gad generelt ikke skole, 
lektier, underviserne osv. Men dét, der gjorde udfaldet 
for mig, var klart, at underviserne fandt andre måder 
at undervise os på. Man blev vurderet individuelt og så 
blev undervisningen tilrettelagt derfra og ud fra den 
unges viden og kompetencer. 

Det der gjorde forskellen
Den fantastiske skude til ”Den Store Bjørn” (DSB), 
leder Bente Hansen og Lena Jensen viste sig at være 
min redning. 

Jeg fik helt spontant lov til at sejle med DSB i 3 
uger, fra Sicilien til Malta – og jeg 
har ALDRIG fortrudt det. 

Det er det bedste, jeg har gjort for 
mig selv i hele mit liv. 

Det var her mit ’voksne’ liv startede. 
Jeg fik min 9.- og 10.klasse. Jeg 
fik mig en søfartsuddannelse og 
karriere.Noget jeg har taget med 
mig fra min tid i Bogense er klart: 
”almen respekt og pli overfor dig 
selv og andre”. At ingen mennesker 
er ens og at alle skal have en 
chance. 

Og her gjorde Kina-rejsen et 
kæmpe indtryk på mig. De havde 
ingenting, sad 3 børn på en 
skolebænk, hvor der slet ikke var 

plads til dem, i flere cm støv og skidt. Og så sidder 
vi en flok unge mennesker og piver over, at vi ikke 
kan få det bløde toiletpapir. Det lærte mig at sætte 
pris på, hvad vi har – og at få det bedste ud af den 
givne situation. 

Der var engang én, der sagde til mig: ”Så stol dog 
på dig selv og din egen intuition, pigebarn! Du er 
og kan så meget mere, end du tror” ”TRO PÅ DIG 
SELV, FOR JEG TROR PÅ DIG!” 
 
Fremtidsplaner
Jeg står nu og har 3 uddannelser og arbejder 
lige nu som Social- og Sundhedsassistent, hvor jeg 
er ressourceperson for skærmbesøg i team 1 på mit 
arbejde og er i gang med SSA- Praktikvejlederkursus. 

Jeg træner en del, da min store passion ligger i det 
akutte præhospitale, og jeg vil gerne være Para-
mediciner, som har nogle ret hårde, fysiske krav og 
kræver ekstrem god form.

”Nicole fortæller om sit liv”

”TRO PÅ 
DIG SELV, 
FOR JEG 
TROR PÅ 
DIG!”



Hvis jeg skulle give noget videre til en anden ung og 
evt. ny på opholdsstedet, vil det først og fremmest 
være: TRO PÅ DIG SELV!

Det hele virker fuldstændig uoverskueligt og ”kampen” 
for et bedre liv virker komplet urealistisk. Men for 
dælen hvor er det det værd!
 
Stram hjelmen og lyt til de voksne (de kan altså godt 
sige noget klogt -haha). Start med de små skridt, 
lad være med at stresse igennem tingene. Om man 
vil det eller ej, kan man ikke stresse igennem sine 
drømme, mål og sit liv. Det tager den tid, som er 
nødvendigt. Kæmp for dine drømme og dit liv – kun 
du er i sidste ende ansvarlig for det. 

Og Hey! Det er helt okay at tage imod hjælp – og 
her skal du/I bruge de voksne. Man er ikke svag, 
fordi man beder om eller får hjælp. Opholdsstedet 
og de mennesker, jeg har mødt på min rejse igennem 
tiden, har givet mig både gode og dårlige minder. 
MEN de rustede mig SÅ godt til det voksne liv og 
medfølgende ansvar, at jeg ikke kan takke dem nok. 

Opholdsstedet har været med til, at jeg står, hvor jeg 
står i dag.
 
De var min redning. 
Af hjertet tak <3 

“Den Store Bjørn”

Foto:  Uddannet SOSU assistent - April 2018

Skolerejse til St. Vincent, 2011

Om bord på “Den Store Bjørn, 2010
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Du er altid velkommen til at kontakte Opholdsstedet i Bogense
Leder Bente Hansen - tlf. 21 49 57 04 - info@opholdsstedet-bogense.dk 
www.opholdsstedet-bogense.dk

Vigtige datoer 
Fredag d. 3. april - tors. d. 8. april 
Forårstur til Paris

Lørdag d. 18. april kl. 14-20  
Familie- og vennedag 

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 socialrådgiver 
Camilla Petersen tlf. 2763 6623 
camilla@opholdsstedet-bogense.dk

STU 

 

STU på Bogense Heldagsskole tilbyder en  
SÆRLIG TILRETTELAGT UDDANNELSE til unge med særlige 
behov, som af forskellige årsager ikke kan indgå i de 
almindelige ungdomsuddannelser. Aldersgruppen er 
unge, der har gået 9 år i skole og er under 25 år.

Uddannelsen er 3-årig. De første 12 uger består af et 
afklaringsforløb, hvor der zoomes ind på interesser og 
evner i forhold til, at vi sammen med den unge, dennes 
UU-vejleder og evt. forældre planlægger 
uddannelsens indhold og forløb.

STU-forløbet indeholder træning af forskellige praktiske 
færdigheder, produktioner og arbejdstræning, teoretisk 
læring og træning i livsfærdigheder såsom madlavning, 
kost, hygiejne og økonomi. Desuden er der undervisning i 
samfundsfag, demokratiske rettigheder og pligter.

STU på Bogense Heldagsskole

Stegøvej 2 - 5400 Bogense
Tlf. 21495704
info@bogense-heldagsskole.dk

- Have, park og naturpleje
- Mekanik -  reparation og vedligeholdelse
- Madproduktion -  hygiejne og anretning
- Byggeri og håndværk/Servicemedarbejder
- Kreativitet, musik og drama

STU med bodel 
på Opholdsstedet i Bogense
Stegøvej 2 - 5400 Bogense
Tlf. 21495704
info@opholdsstedet-bogense.dk

Med eller uden 
bodel § 107

www.opholdsstedet-bogense.dk

Opholdsstedet i Bogense

Opholdsstedet i Bogense 
inviterer til  

Familie- og vennedag
Lørdag d. 18. april 2020 – kl. 14.00 – 20.00 


