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Familiedag på 
Opholdsstedet 
i Bogense
Lørdag d. 30. marts var der Familiedag på 
Opholdsstedet i Bogense.  

Det var en rigtig dejlig dag, hvor mange familie- 
medlemmer og venner til de unge besøgte os i  
Bogense. Det er en fast tradition, at der inviteres til en 
familielørdag 2 gange om året, hvor der først og frem 
mest inviteres indenfor til en god dag i hinandens 
selskab.

Programmet bestod af skolesamtaler, hvor der blev 
aftalt det vigtigste i forhold til forestående eksamener 
samt status for skolegang. Der var dækket op med 
lækkert kagebord, mens klasserne underholdt med 
fortællinger og PowerPoint om Skituren til Norge, 
Studieturen til England og Studieturen til Bahrain.

Så blev der tændt op på bålpladsen, mens både store 
og små deltog i de planlagte lege for at finde påskeæg 
og bagefter gik det løs på boldbanen med fodbold og 
rundbold.
 
En hyggelig dag sluttede med buffet med lækre retter 
fra nær og fjern.

Vi siger TAK til alle, der deltog og var med til at gøre 
det til en uforglemmelig dag!

Foto: Opholdsstedet i Bogense



 

Nicki er en ung mand på 16 år, som bor på Opholdsstedet og går i 9. klasse på 
Opholdsstedet i Bogense´s undervisningsafdeling på Opholdsstedet Stor- 
skovens interne skole. Nicki har lige gennemført folkeskolens skriftlige prøver i 
hhv. dansk skriftlig fremstilling, diktat og læseprøve.  

Han er i praktik 2 gange om ugen i Stark i Bogense.  ”Det at være i praktik er 
superfedt og giver god mening”, siger Nicki. I løbet af sin praktiktid hos Stark 
har Nicki stort set været hele virksomheden rundt. Først i butikken, hvor der blev 
skiftet lysstofrør i loftet, vedligeholdt og repareret de mange småting, som går 
i stykker, har taget imod nye varer samt lagt returvarer på plads.  Endelig har 
Nicki også været god til at kontakte kunder for at guide dem til at finde det, 
som de søgte. Han har selv været med til at bestemme praktikpladsen, fordi 
det giver mening med det arbejde, Nicki går efter senere i livet. Nicki drømmer 
om en uddannelse inden for håndværkerbranchen, evt. som tømrer. Inte- 
ressen er kommet i kraft af hans praktik hos Stark, hvor Nicki har været i snart 1 
år. Inden da ville Nicki gerne blive lastbilchauffør.  

Nicki har ikke gået i en almindelig folkeskoleklasse siden 6. - 7. klasse, men er 
udmærket godt klar over, hvad det vil sige. ”Det har ikke altid været nemt”, 
siger Nicki, “men jeg er nødt til at komme videre i uddannelsessystemet for at 
få en fremtid”.  

Udfordringen for Nicki er ikke lysten til at lære, men ofte evnen til at komme op 
om morgenen og i gang med dagen. Nicki tilføjer til sidst, ”Jeg har gennemført 
de skriftlige eksamener i dansk i 9. klasse, det havde jeg aldrig troet var muligt 
for mig!” 

Af Mikkel Hansen 
Foto: 
Nicki på ekskursion til TV2

Interview med Nicki – om i dag og om fremtiden

Klar til eksamen 
Som på de fleste andre skoler har  
eleverne på Opholdsstedet i Bogense 
også bakset med eksamensforberedelser. 
 
Det kan være sin sag, når ens skoleer-
faringer ikke har været de bedste indtil 
nu og troen på, at det nok skal gå heller 
ikke er for stor, ja – så skal der mere 
end almindelig motivation fra lærere, 
pædagoger, forældre og de andre unge 
for, at man kommer afsted på  
eksamensdagen. 

 

Vi har et par unge, som faktisk gennem-
førte dét, de havde sat sig for – og fik al 
den opbakning, der var nødvendig og så 
tog de sig gevaldigt sammen hver især. 
Det er rigtig godt gået, når man har 
meget at få styr på i sit teenageliv og 
ikke mange skolesuccesser i tasken. 

I uge 23 står den på årsprøver for 
8.klasserne samt for dem, som venter 
med et bestemt fag til 10.kl. – så er der 
muligheden for at få trænet i at gå til 
prøve, og det plejer at være en rigtig 
god idé. 



London 2019 
At rejse er at leve. 
Kloge ord fra H. C. Andersen.

Derfor er det så vigtigt, at komme ud 
i verden og trække luft et andet sted. 
Opleve en anden kultur i mødet med 
mennesker og deres liv.

Vores årlige studierejse gik til England,  
4 elever og 3 voksne.

Der er mange ting at forholde sig til i  
England. Sproget, maden og at man 
kører i den anden side af vejen og sidder 
i den anden side af bilen. Halleluja, det 
gav mange sug i maven og grin i bilerne.
Vi startede ud i Hull. I Midtengland, hvor vi 
boede på en højskole. Et tidligere hospi-
tal, som bød på meget kultur og stemning.
Vi gik med på en fredsmarch i Hull, som 
samme dag foregik i mange andre byer i 
verden.

Smagte på fish & chips inde hos en rig-
tig sød engelsk dame og hendes datter. 
Serveringen var i verdensklasse. Aldrig er 
der kommet så meget på bordet med 
verdens største smil.
 
Var nede i en mine med dertil hørende 
rundtur. Fik et grundigt indblik i hvilket liv 
minearbejderne og deres familier måtte 
udholde i det forrige århundrede. Minear-
bejderne havde virkelig brug for en fag-
forening dengang.

Alle mændene fik ordnet skæg og hår 
ved en barber.  Masser af kaffe blev der 
drukket undervejs. Shoppet i mange 
forskellige slags butikker. Fælles for  
englænderne er, at de er meget imøde-
kommende og hjælpsomme.

Efter nogle dage i Hull, gik turen videre 
til London, hvor vi havde booket et hotel 
lidt udenfor midtbyen, så vi kom rundt via 
undergrunden til centrum.

Disse dage blev brugt på sightseeing: 
Piccadilly Cirkus f.eks. - det er vanvittigt, 
hvor mange mennesker, der kan være på 
én plads. Madame Tussauds, hvor man 
fik taget billeder med alle de kendte. Big 
Ben, som var pakket helt ind på grund af 
renovering. Iagttage den flotte arkitek-
tur, som London bryster sig med. Suge 
stemningen til sig i Soho, som bare er så 
hipt - og dét er den bare! Afslutningsvis 
var vi inde til en musical som tog udgang-
spunkt i Michael Jacksons virke som 
musiker og hans fantastiske musik. Alle 
hans hits, med os klappende og til sidst 
stående til musikken. Det var  
vanvittigt godt. 

Vi fik alle en på ”opleveren”. London we 
wish to come back…

Af Kirsten Christophersen

Foto:  Fra Hull og London



Én gang om ugen tager eleverne på Opholdsstedet 
i Bogense på ekskursion. Vores erfaringer er, at 
vores ture ud af huset er med til at gøre ”en lang 
uge” kort. 

For at få det meste ud af fagene som historie, sam-
fundsfag, kristendom, geografi og biologi bruger vi 
ekskursionerne til at komme tæt på f.eks. historiske 
steder, besøger en folkekirke/en bedemand eller 
en moské. Det er også på ekskursionerne, vi får 
et indblik i det danske arbejdsmarked ved besøg 
på forskellige slags arbejdspladser. Det gør under-
visningen virkelighedsnær og vedkommende og 
styrker koblingen mellem teori og praksis.

I marts/april har vi været på følgende 
ekskursioner: 
 
Torsdag d. 7. marts var vi på ekskursion til Op-
holdsstedet Småskolen på Peterslyst, som ligger i 
udkanten af Virklund, ved Silkeborg – midt i noget 
af Danmarks smukkeste natur. Her fik alle mulighed 
for at ride og afprøve bueskydning. 

Torsdag d. 28. marts besøgte vi TV2 i Odense. Vi 
startede i biografen, hvor rundviserne fortalte os om 
husets historie, organisering, public-service-forplig-
telser, finansiering, programlægning, seertal, 
reklamer mm. Efter oplægget kom vi igennem 
mange spændende rum. TV2 var enormt spæn-
dende og det var sjovt at få et blik bag kulisserne.
 

Torsdag d. 4. april gik turen til Farvergården i Ker-
teminde. Farvergården er oprindelig en gammel 
købmandsgård, opført i 1630. Museet er fordelt på 
tre etager, hvor 1. etage har forskellige udstillinger 
om eksempelvis fiskeri og retsvæsen. På 2. etage 
findes udstillinger om forskellige gamle håndværk, 
som f.eks. urmager og skomager. I kælderen findes 
en smedje. Under turen kom vi også forbi en mini- 
biograf, hvor vi så hvordan langebro (i Kerteminde) 
blev opført.

Torsdag d. 11. april havde vi en ekskursion til 
Odense Letbane, hvor vi hørte et spændende 
oplæg om arbejdet og de udfordringer, der er med 
at ombygge transportnettet i Odense by. Vi blev 
budt velkommen af Rune Bager, der er chef for 
nabokommunikation. 

Onsdag d. 24. april var eleverne fra Opholdsstedet 
Storskoven og Opholdsstedet i Bogense på ekskur-
sion sammen til Universe på Als, en oplevelsespark 
hvor sjove oplevelser og opfindsomme forsøg er 
med til at bane vejen for læring. Vi fik mulighed for 
at se og opleve virksomheden Danfoss’ historie, 
prøvede et utal af forskellige forhindringsbaner og 
puslespil, styrede robotter og ”pustede” store sæbe-
bobler fra forskellige kar.  

Af Amir Hussain

Foto: Ekskursion til TV2 i Odense

Ekskursioner



Studietur til Bahrain
Igennem mange år har Opholdsstedet 
planlagt med en studietur til udlandet, og 
sådan var det igen i år – der var to destina-
tioner – 8.-9. klasserne har været i England 
og vores 11.klasse- elev fra Grønland,  
Ingemann, fik muligheden for at komme tæt 
på en helt anderledes kultur og samfunds-
forhold end, han kender fra Grønland og 
Danmark – en tur, som han længe havde 
set frem til. 

Amir Hussain, der er underviser på Op-
holdsstedet i Bogense fortæller: 

Tirsdag d. 12. marts rejste Ingemann, min 
søn Asmir og jeg til Bahrain på en 10-dages 
studietur. Vi skulle ikke bo på noget fancy 
hotel, men hos min svigerfamilie med paki-
stanske rødder, for målet med vores tur var 
læring om landets kultur, historie og sam-
fundsforhold.  

Ikke ulig flere andre af de arabiske 
olielande er knap halvdelen af Bahrain’s 
indbyggere udlændinge og størsteparten 
kommer fra Asien.

Det var første gang, at Ingemann overnat-
tede hos en muslimsk familie. Han syntes, at 
det var hyggeligt og anderledes. Her lærte 
han om forskellige riter, f.eks. at man siger 

”Assalam aelikum”, når man hilser på  
nogen og ”Shukran”, når man har spist. 
Muslimer lever tit flere generationer under 
samme tag, så der var mange at snakke 
med og lære af. Det betød også, at  
Ingemann fik øvet sit engelsk rigtig meget.

”Dér, hvor vi boede, kunne man dagligt 
høre kaldet til bøn fra de 4-5 moskeer, der 
lå indenfor en rækkevidde på 2-3 minutter. 
Grunden til de mange moskéer er, at mus-
limer beder bøn 5 gange om dagen.” 

Oplevelser fik 
vi mange af. Vi 
var både i kirke 
og moske for at 
opleve, hvordan 
folk praktiserer 
deres religion. Ud 
over dette var 
der også nogle 
andre specielle 
ekskursioner som 
indendørs sky-
diving, en tur til 
et stort bade-
land og en 
grillaften med 
forskellige fa- 
milier i ørkenen. 

Vi kom rundt i store dele af landet. Vi så 
et 450 år gammelt træ ved navn: ”Tree of 
Life”. I ørkenen var der også mange ruiner 
fra antikken og et af de mest spændende 
steder var nok militærmuseet, hvor vi kunne 
lære mere om landets historie og kultur.

Besøget på et af landets ældste kera-
mikerværksteder, med en pottemager i 
fuld aktion, gjorde stort indtryk. Ved hjælp 
af det gammeldags foddrevne hjul, de-
signede han potter og bagte 
de færdige emner i 
ovne, indbygget i 
den nærliggen-
de gravhøj. 
Begge 
drenge fik 
mulighed 
for at være 
pottemagere 
for en dag.



Ud over oplevelser og sightseeing på kryds 
og tværs kom Ingemann ligeledes i praktik 
for en dag, hvor han arbejdede i en bah-
rainsk restaurant.

Ingemann fortæller: ”Studieturen til Bahrain 
var en fantastisk oplevelse, og allermest 
den gæstfrihed, som vi oplevede, lige 
meget hvor vi kom hen. Vi var med til nogle 
meget hyggelige familiesammenkomster  
og folk var bare meget flinke og interesse-
rede i at snakke med os, det var rigtig rart.”
”Jeg skal på besøg i Bahrain igen, når jeg 
en dag har et arbejde”. 

Fakta om Bahrain:
Den Bahrainske historie kan dateres 5000 år 
tilbage. Bahrain ligger i Den Persiske Bugt 
mellem Saudi-Arabien og Qatar. Bahrains 
areal er 665 km² og er på størrelse med 
Falster. Landet er 48 km lang og 18 km 
bred. Befolkningstallet er på knap 1,5 mil-
lioner mennesker.

Landets befolkning udgør: 70% muslimer,  
15 % kristne og 10 % hinduer mm.

Scan QR koden for 
at se videoen fra  
“Indoor Sky diving”

Scan koden via brug af Iphone-kamera

På Opholdsstedet i Bogense har vi en stor 
grøntsagshave med et mindre drivhus, 9 
højbede og en mark på lidt over 500m2. 
Der er rigtig gang i såning af grøntsags-
frø, krydderurter, frugtbuske og masser af 
kartofler har vi lagt. 

I drivhuset er der bl.a. sat tomat- og 
agurkeplanter og der bliver hentet kom-
post, som blandes op med vores egen 
kompost og jord, så betingelserne øges 
for at vi om nogle måneder kan høste en 
masse friske grøntsager.

Det spirer og gror….



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 
Uge 22: 8.-9.kl. i Erhvervspraktik
Uge 23: 8.-9. kl. har årsprøver i dansk og matematik
 
Fre. d. 21. og lør. d. 22. juni:  
Sommerteater i Juelsminde
 
Årsfest torsdag d. 27. juni  
– vi ønsker hinanden god sommerferie

Vi har enkelte ledige pladser på 
Opholdsstedet i Bogense
Vores tilbud omfatter

- Døgnophold §66 og §107
- Efterværn §76
- Støtte i egen bolig §85
  og akutanbringelser samt godkendt 
  til §78-anbringelse/alternativ afsoning.

For unge i alderen 13-29 år

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


