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Udviklingsplaner

På Opholdsstedet i Bogense er vi meget optaget af de unges udviklingspotentiale og hvordan vi hjælper 
dem bedst muligt med at opnå deres fulde potentiale. Det gør vi bl.a. ved at tage udgangspunkt i den 
kommunale handleplan og i de mål kommunen i samarbejde med den unge har sat. Vores erfaring viser 
os dog også, at de nogle gange har vanskeligt ved at forstå og genkende sig selv i de opstillede mål. Det 
hjælper vi dem så med ved at lave en udviklingsplan, som tager afsæt i handleplanen. Vi forsøger at gøre 
målene så konkrete og overskuelige, at der er større mulighed for, at de rent faktisk når i mål og får en 
positiv oplevelse. Vores mål med dette er at støtte de unge, så de får skabt nogle nye og gode historier 
om sig selv. Det er de succeser, de har brug for, for at få fyldt deres ”rygsæk” op med gode erfaringer og 
nye strategier til at tackle de udfordringer, livet bringer. 

For at holde de unge på sporet og fastholde deres motivation er der hver anden uge samtaler med dem 
omkring deres udviklingsplan. Hvor er de henne i processen og hvad skal der til for at komme videre? Vi 
søger hele tiden at inddrage de unge og ansvarliggøre dem for deres egen udvikling. 

Vores mål med udviklingsplanerne er at understøtte de unges motivation og drivkraft til en positiv foran-
dring og udvikling. Planerne bliver løbende revideret.

Alle medarbejdere udarbejder ligeledes en pædagogisk udviklingsplan, som er bundet op på de mål, den 
unge har været med til at lave. Denne plan er de voksnes arbejdsredskab, hvor vi konkret forholder os til 
hvilke pædagogiske overvejelser og metoder, som vi vurderer, er væsentlige for at hjælpe de unge med 
at opnå deres mål. Derudover er det dokumentation for det pædagogiske arbejde, vi udfører. Vi stiller 
krav til vores unge, men det er mindst lige så vigtigt, at vi stiller krav til os selv. På denne måde arbejder vi 
kontinuerligt med vores egen faglighed og kvalitet, hvilket i sidste ende er medvirkende til at sikre progres-
sionen. 

Camilla Petersen 
Socialrådgiver 
Opholdsstedet i Bogense 

”Jeg startede i Bogense i marts måned og kunne se, at 
der lå et stort arbejde foran mig, med at få haven gjort 
klar. Jeg begyndte med at rydde højbedene for ukrudt og 
dernæst marken. 

Vi har et mindre drivhus, 9 højbede og en mark på lidt 
over 500m2. Først har jeg fjernet de gamle planter og 
hele det øverste lag af jord, 10-15cm, for at slippe af med 
rødder og frø. Dernæst er jorden blevet løsnet og jeg har 
gravet ca. 20 ekstra centimeter og derefter revet jorden 
med rive. Senere har jeg tilført et tykt lag af god jord/kom-
post fra den lokale genbrugsstation. Så er bedet klart til 
tilplantning af små planter f.eks. porrer, bønner, græskar 
osv. og så kommer jeg dække på. Som dække bruger 
jeg for det meste hø eller tørt græs. Dækket er der for at 
forhindre fordampning af vand. Det forhindrer også, at 
luftbårne ukrudtsfrø kan spire og sprede sig. 

For at øge udbyttet og forhindre ukrudt og skadedyr har 
jeg benyttet mig af princippet om blandingskultur, dvs. at 
planter fra forskellige plantefamilier med fordel kan vokse 
samme sted, fordi de er gode for hinanden; nogle planter 
afviser skadedyr, andre tiltrækker nyttedyr, nogle planter 
har brug for meget næring og andre er kvælstoffikseren-
de, så du skal plante de grøntsager sammen, der passer 
godt til hinanden. 
I begyndelsen såede jeg frøene direkte i højbedene, 

hvilket viste sig at være en fejl, da fugle spiste de fleste 
af dem, så fra da af har jeg sået alt i bakker og potter i 
drivhuset, inden udplantning. Der er dog stadig problemer 
med fuglene.
 
Et andet dyr, som jeg har en del problemer med, er 
snegle. For at holde dem væk, bruger jeg kaffegrums 
og knuste æggeskaller omkring planterne. Vi laver også 
vores egen gødning ud af brændenældeplanter, der skal 
ligge i vand i nogle uger, så fortyndes væsken med 
masser af vand og hældes på planterne.
Vi har lige høstet de første kartofler og der er mange flere 
på vej. Vi holder nøje regnskab med alt, hvad vi høster, 
så det bliver spændende at se tallene, når sæsonen er 
slut”

Interview med Jan 
– ansvarlig for grøntsagshaven fra marts til juli
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Folkemødet på Bornholm, også kaldet 
Danmarks politikfestival blev afholdt i byen Allinge. 

Formålet er at samle interessegrupper og enkeltpersoner med 
interesse for demokrati på tværs af politiske partier og holdninger.

Der var mange elementer i Folkemødet på Bornholm, dejlige rammer og super 
godt vejr. Der emmede af travlhed og der var et skyhøjt besøgstal. Mere end 
100.000 mennesker. Alle vegne kunne der ses et enormt engagement, uanset 
hvilken indgangsvinkel man havde med sig. Politik, socialt arbejde, tiltag affødt af 
klimadiskussioner, bæredygtighed, verdensmålene og så meget mere.

Lige meget hvor man vendte sig, var der tilbud, som kunne gøre én klogere på 
verden og hverdagen. Vi tilbragte meget tid i LOS*-teltet, hvor der var et rigt 

udvalg af oplæg, alle omhandlende det sociale arbejde, som er vores 
omdrejningspunkt. 

 
Det er helt sikkert ikke sidste gang, vi tager til 

Folkemøde på Bornholm.

Folkemødet på Bornholm  13 – 16 Juni 2019

Projektdag i Bogense
 
Onsdag d. 19. juni var der indkaldt til Praktisk dag. 
Vi synes, det er vigtigt, at vi hjælpes om at passe på 
vores sted og sørger for, at her ser godt ud. Der var 
planlagt og købt ind, så det var nemt at gå i gang med. 
Vi var opdelt i mindre grupper og der blev gået til den 
både inde og ude. 

*Udenfor var det skråningerne, der blev trimmet med 
buskrydderen og græsset blev slået. 
 
*Der blev kørt murbrokker og gamle møbler på gen-
brugspladsen, da vi er i gang med at sætte et af de grå 
huse i stand til indflytning. 

*Væggene på en af gangene på 1. sal blev malet – og 
et par værelser blev indrettet, så vi nu har 2 værelser 
klar til indflytning eller klar til, hvis der kommer en ny 
beboer i nogle weekender eller på sommerferie.
 
*Der blev vasket vægge og reoler i køkkenafdelingen. 

*Fugleburet og akvariet blev gjort hovedrent og et par 
nye kanariefugle flytter snart ind.

Tak for en rigtig god og produktiv dag!

Foto: Folkemødet på Bornholm
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*LOS: Landsorganisationen for 
sociale tilbud



Sommerteater 2019
Traditionen tro har vi i Bogense igennem 
mange år været en del af Sommerteater-
et, der hvert år finder sted i Juelsminde– i år 
for 32. gang. Igen i år var vi også klar. Der 
er omkring 10 skoler, der dyster mod hinan-
den, så programmet afvikles over 2 dage. 

Igennem den sidste 1,5 måned har vi hver 
uge arbejdet med teater. Vi startede med 
at udtænke vores overordnede tema 
og denne gang havde vi et ønske om at 
sætte fokus på klimaet. Således blev over-
skriften til vores stykke, ”Når mennesket 
påvirker Moder Jord”. 

Selvom vi ikke var 100% klar over indholdet, 
startede vi med at bygge en haj og en 
skildpadde i faktisk størrelse, ud af plastik. 
Vi vidste, at plastikforurening skulle være 
omdrejningspunktet for vores stykke og den 
film, som vi ville vise. 

Vi ønskede at vise en interaktiv installa-
tionskunst på scenen, som skulle være et 
samspil mellem film, lyd, lys og skuespil på 
scenen. Der skulle være et narrativ, der for-
talte seerne om, hvordan mennesker igennem 
tiden har forurenet planeten. Hvordan ud-
viklingen har været og hvordan udsigterne 
er for fremtiden. 

Vi fordelte rollerne imellem os og fik styr på 
hvordan stykket skulle synkroniseres i forhold 
til filmen, der skulle vises på et stort lærred, 
der var 6 meter bredt. Vi nåede at komme 
forbi Juelsminde, så vi fik afprøvet teknikken 
dagen før opførelsen. 

Fredag morgen var vi alle parate til at op-
træde. Forståeligt nok var de medvirkende 
elever lidt nervøse, men alle var afklarede 
omkring, hvad der skulle foregå. Stykket var 
en kombination af mimeteater og film, så 
der var ikke nogen replikker. De andre 
skoler optrådte med vidt forskellige forestil-
linger og de var alle fantastiske på hver 
deres måde. 

Da vores hold skulle til at optræde, kunne 
vi mærke, at kemien i gruppen blev 
forstærket. Vi var faktisk et team, der skulle 
spille samme for at få det til at lykkes. I 12 
minutter var vi på. Vi formåede at levere 
et stykke, som var helt nyt for de 200 pub-
likummer, der kiggede på. Da vi blev fær-

dige, rungede klapsalverne i hallen. Flere af 
tilskuerne blev helt rørt over vores forestilling 
og enkelte havde tårer i øjnene. Målet var 
nået. Målet var at berøre publikum, så de 
blev vidne til, hvor slemt det er med plastik- 
forurening i verdens have og floder. Det er 
vigtigt at få bragt budskabet ud og det er 
noget, som vi kan være stolte af at have 
leveret. 

Amir Hussain

Scan QR koden for 
at se videoen fra  
“Sommerteater 2019”

Scan koden via brug af Iphone-kamera 

eller via brug af App.

Foto:  Sommerteater i Juelsminde



I uge 25 har eleverne haft praktiske 
prøver i udvalgte fag, efter eget valg. 
Det gik rigtig godt og de to, vi hører om 
her, smagte dejligt! Der var en prøve 
mere i madkundskab, en i kreativt værk-
sted og en prøve i håndværk.

BRK valgte at gå til prøve i mad-
kundskab, da han godt kan lide at 
lave lækker mad. Opgaven indebar, at 
han skulle lave en hovedret. Han skulle 
finde en opskrift, som kunne godkendes 
af læreren samt lave en indkøbsliste 
over de råvarer, han skulle bruge. BRK 
valgte at lave en hovedret bestående 
af steak, hjemmelavede pommes frites 
og bearnaisesovs. Som pynt valgte han 
agurk og rød peber, som begge blev 
skåret i lange strimler. 

Han blev bedømt ud fra følgende 3 
kriterier; (1) valg af opskrift og udarbej-
delse af indkøbsseddel, (2) produktion 
af retten herunder at kunne redegøre 
for valg af råvarer og (3) præsentation 
og servering af retten. 

William valgte også at have praktisk 
prøve i madkundskab. Men i stedet for 
en hovedret, valgte han at lave smoothies. 
Opgaven gik ud på, at William skulle 
vælge en opskrift på en smoothie og 
derefter lave og servere den. William 
bestemte sig for at lave en 
blåbær-smoothie med vanilje-skyr.  

Han skulle finde de råvarer og ingredi-
enser, han skulle bruge og vurdere hvad 
han syntes, der smagte godt sammen. 
Smoothien skulle hældes op i små glas 
og serveres. 
 
William blev bedømt ud fra nogenlunde 
de samme kriterier. 

Mikkel Hansen

Praktiske prøver i madkundskab

Foto:  William i gang med en smoothie opskrift



I juni har Ingemann været på en studierejse 
i Polen og man kan hurtigt opsummere, at 
det at rejse, er at lære. Det at rejse, handler 
også om at udfordre sine grænser - prøve 
noget nyt, tale med andre mennesker og 
se på verden fra en ny vinkel. En flyforsin- 
kelse resulterede i, at vi fik en lang samtale 
med en dansk forretningsmand, som har 
en virksomhed i Ukraine. Ingemann fik her 
mange gode råd i forhold til sin fremtidige 
kokkeuddannelse.

Vi var i Gdansk tidligt om morgenen om 
mandagen og straks kastede vi os ud i at 
udforske byen. Gdansk er en gammel by, 
som har lidt en voldsom skæbne i løbet af 
2. verdenskrig, men har tydeligt rejst sig fra 
murbrokkerne og genskabt husenes gyldne 
facader.
 
Gdansk har været en fri by med en tysk 
befolkning. Byen ligger ved Wislas udmun- 
ding og derved kunne byen opkræve skat 
for trafik og transport på floden. Wisla er 
den største flod i Polen og strækker sig hele 
vejen fra nord til syd. 

Vi brugte over tre timer på at sejle i kano 
igennem byens kanaler. Byens vandlinje er 
fyldt med gamle huse, restaureringsprojek-
ter og fortøjrede skibe. Nu da vi havde set 
byen fra vandet, kom vi på land og blan-
dede os med de mange mennesker, som 
vandrede igennem byens smukke gader. 
Trætte af dagens oplevelser kom vi tilbage 
til vores lejlighed, hvor Ingemann frem-
tryllede en lækker asiatisk aftensmad. 
Næste dag tog vi til Malbork, som er en 

velbevaret og delvis rekonstrueret korsrid-
derborg fra 1300-tallet. De knap 4 timer 
vi tilbragte på borgen, fløj hurtigt afsted. 
Borgen vidnede om voldsomme religiøse 
og politiske konflikter. Malbork blev aldrig 
erobret og repræsenterer datidens mest 
avancerede teknologiske forsvarsværk. 
Hele borgen var indrettet, så den var selv-
forsynende med madforråd, mølle, haver, 
kirke, kapeller, smedje, hospital og gæste-
fløje. Blandt de mere sofistikerede ”fea-
tures” så vi centralvarmerør, som forbandt 
varmekedler fra køkkener med åbninger 
i gulvet, så de betydningsfulde personer 
kunne stille sig ovenpå dem og få varmen. I 
væggene fandtes der aflytningskanaler. 

Den efterfølgende dag besøgte vi ”Soli-
daritets” Center i Gdansk. ”Solidaritet” var 
en borgerbevægelse, som opstod som 
svar på landets rigide socialistiske regering. 
Udstillingen er opbygget som en digital 
oplevelsesplatform. Her bliver man nemt en 
del af aktiviteterne. I et af rummene stod 
der en politimandskabsvogn, omkranset af 
kampskjolde. Vi kravlede i politiets vogn, 
hvor der var opsat en skærm og højtalere. 
Filmen viste brutal behandling af borgere. 
Vi så folk blive kørt over af tanks og at an-
dre blev tæsket med stave. Der blev skudt 
med gummikugler. Røgen fra gasgranater 
sænkede sig over demonstranter. Jeg 
sad sammen med Ingemann i vognen og 
fik gåsehud og tårer i øjnene. Det var en 
gribende oplevelse, som vi talte en del om. 
Ingemann drog paralleller til det politiske 
styre på Grønland og vi talte om demokra-
ti. Solidaritetsbevægelsen var startskuddet 
til det store oprør i Østeuropa, som senere 
førte til Berlinmurens fald.

Studietur til Polen

Foto:  Kanotur igennem byen Gdansk

Foto:  Politimandskabsvogn



Om eftermiddagen besøgte vi Wester-
platte - stedet hvor den 1. verdenskrig 
startede. Westerplatte- tidligere militært 
område, placeret i havneområdet i Gdansk. 
Før 2. verdenskrig var området oversået af 
bunkers og ammunitionsdepoter. Områ-
det sikrede våbentransport til Polen. Her 
boede 200 polske soldater. Natten til 1. 
august 1939, blev et stort kompagni tyske 
soldater smuglet tæt på Westerplatte og 
kl 4.47 den 1. august startede krigsskibet 
”Schleswig-Holstein” beskydningen af de 
polske tropper. Herved startede våbenført 
2.verdenskrig. Angrebet på Westerplatte 
varede i 7 dage, hvorefter de polske sol-
dater kapitulerede. Man har opgjort, at der 
døde 10 polske forsvarende soldater, 
hvorimod op til 1000 tyske soldater blev 
dræbt i slaget.

De polske soldater blev ophøjet for deres 
heroisme og patriotisme. Belært af en 
meget engageret kustode gik vi på jagt 
efter krigens spor i terrænet. Her fandt vi 
ruiner af en kaserne, som på trods af dens 
miserable tilstand gav skjul for soldaterne 
under angrebet. Vi undrede os over de 
tykke betonvægge, som fortsat hang i jern-
stænger efter 80 år.

Den sidste store oplevelse fik vi i en lille 
by Lapalice, hvor en møbelproducent fik 
bygget et 5000 kvm stort slot i 1979. Slottet 
har 12 tårne (som refererer til de 12 apostle) 
og er arkitektonisk spændende tænkt. Der 
er bare et enkelt problem med byggeriet. 
Ejeren havde kun søgt om byggetilladelse 
til et en-families-hus. Da kommunen op-
dagede det ulovlige byggeri, blev det 
lukket. Nu 40 år efter, at byggeriet startede, 
står det uafsluttede slot på toppen af bak-
ken, prydet med graffiti og besøgt om nat-
ten af unge, som bruger det til alskens akti-
viteter og om dagen af alverdens turrister. 
Det uafsluttede slot vidner om polakkernes 
egenrådighed, som både bringer det store 
med sig, men som også kan resultere i konflik-
ter. Vi forlod slottet og gik ud til 31 graders 
varme. Heldigvis lå der en sø for foden af 
slottet, hvor Ingemann sprang i det dejlige 
vand. På vejen tilbage til vores lejlighed 
blev vi indhentet af en voldsom regn, som 
holdt i flere timer. Hen på aftenen trak sky-
erne sig væk fra himlen og vi kunne pænt 
sige farvel til Polen, pakke vores bagage og 
aflevere bilen. Studieturen juni 2019 var slut.

André Wasik

Foto:  Ingemann på en kanon

Foto: Lapalice slottet



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

Du er velkommen til at kontakte os 
for at høre nærmere om vores tilbud, 
som omfatter

    - Døgnophold §66 og §107
    - Efterværn §76
    - Støtte i egen bolig §85
    - Akutanbringelser
    - Godkendt til §74a – Ungdomssanktion og
       §78-anbringelse/alternativ afsoning

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

Sommerprogram 
for Opholdsstedet i Bogense

Uge 27: Sommerferietur til Bornholm – vi bor på skibet ”Dynekilen” 
og i sommerhus og nyder den skønne ø!

Uge 28: Besøge familien og venner 
– og/eller praktiske opgaver i Bogense

Uge 29: Besøge familien og venner 
– og/eller praktiske opgaver i Bogense

Uge 30: På tur med vores sejlskib Sirocco – Fyn rundt 
– vi nyder den danske sommer fra havet. 
Vi sætter sejl, fisker, svømmer og meget andet…..

Uge 31: Besøge familien og venner 
– og/eller praktiske opgaver i Bogense

Uge 32: Tur til München i Sydtyskland = 1000 km 
– Vi besøger FC Bayern, BMW Museum og Olympiapark, 
og lærer om 2. verdenskrig 

Skolestart onsdag d. 14. august 2019

Tilbud om AFLASTNING  
– både i weekender og hverdage

For unge i alderen 13-17 år

Et aktivt program med fælles oplevelser 
tilpasset den enkelte - tæt på naturen.

Vi sørger for transporten til og fra Bogense

For nærmere information
Leder Bente Hansen, tlf. 2149 5704
info@opholdsstedet-bogense.dk

NYHED!


