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Sådan er det her hos os 
i december
Vi nærmer os julemåneden og den mørke tid, og 
vi stimler ofte sammen med familien og gode 
venner, og hvis vi er så heldige, foran brænde-
ovnen i julelysets skær.
Tiden er dog også en svær tid for vores unge og 
deres familier, da den er forbundet med forvent-
ninger, forhåbninger og ønsket om samvær i 
ferietiden. Desværre er det ikke sådan for alle, 
at de kan forvente, at familien er samlet eller 
at traditionerne holdes i hævd. Flere af vores 
unge kommer fra familier, der har få midler eller 
begrænset overskud, eller hvor der er uforløste 
konflikter.

På opholdsstedet, forsøger at vi at skaber ram-
merne for det gode samvær og gør noget ud af 
de faste traditioner. Vi har netop afholdt familiedag 
med dejlig Mortens-and og bankospil med de 
unge og deres familier, og heldigvis med stor 
opbakning.  Her i december kan man deltage i 
bagning af julesmå-

kager og dermed få mulighed for at 
bringe friskbagte vaniljekranse med 
hjem. Enkelte af vores unge har 
været med på julemarked bl.a. 

i Det Grønlandske Hus 
i Odense, da vi har 
glæden af en ung, grøn-
landsk dreng i huset.

Vi holder alle, unge og med- 
arbejdere, juleafslutning med 
god julemad og gaver og hygge inden juleferien 
starter og sørger for at planlægge mulige hjem-
rejser hos de unges forældre, søskende eller hos 
anden familie. Det er afgørende for os, at de får 
tid sammen med deres familier i løbet af julen.
 
Enkelte af vores unge har ingen steder at tage 
hen, hvorfor vi naturligvis fejrer juleaften her 
i huset. Opholdsstedet har åbent 365 dage om 
året, da det er de unges hjem og daglige base. 
Mellem jul og nytår kan de unge, der er på 
opholdsstedet deltage i fælles aktiviteter med 
hinanden. 

Vi ønsker alle en glædelig jul
 
Hanne Fuglsbjerg, socialrådgiver på 
Opholdsstedet i Bogense

Efterårskoncerten 
Onsdag d. 14. november, var Opholdsstedet i Bogense til Efterårskoncert i Juels-

minde med 11 andre opholdssteder. Her fremførte hver skole et kunstnerisk indslag 
på scenen, som også indeholdt digte skrevet af eleverne. Herudover blev der 

dystet om den bedste borddekoration og den bedste kage.

Flere uger forinden koncerten var lærerne og ele-
verne optaget med at lave forskellige ting. Et 
hold elever gik i gang med at bage kage mens 
andre gik sammen med lærerne og arbejdede 
på en green-screen præsentation, der ikke 
kun var en teknisk udfordring men ligeledes en 
eyeopener for de unge ifht. hvad det hele kunne 
bruges til. Green-screen metoden er en særlig 
teknik, hvor man kan lave en film, hvor det ser 
ud som om man er på månen eller på en strand 
på Hawaii eller hvor du nu har lyst til. 

Foto: Bagedystens flotte kager fra Bogense



Til koncerten fik Opholdsstedet i Bogense præsenteret et 
spændende show, som var blevet filmet og klippet sam-
men på en kreativ måde. Det hele blev projekteret op på 
scenen til stor fornøjelse for tilskuerne. I pauserne havde 
alle gæster mulighed for selv at prøve at være med i 
et green sceen setup og fik ligeledes mulighed for at 
prøvesmage hinandens kager og bedømme hvilken én, 
der var flottest og smagte bedst.
 
Da dagen var ved at være omme og alle havde afgivet
deres stemmer, var glæden også stor, da det blev of-
fentliggjort, at Opholdsstedet i Bogense havde vundet 
kagedysten. Alt i alt en fantastisk dag med kulturelle 
indslag og god stemning.

Amir Hussain, lærer Opholdsstedet i Bogense

Interview med en 
pædagog 

Navn: Kirsten Christophersen 

Hvor længe har du arbejdet her:  10 år 

Hvad er dine særlige ansvarsområder:
Jeg står for indkøb af inventar, oftest køber vi 
genbrug. Man skal bare blive god til at finde 
de gode tilbud, så kan man nogle gange få 
næsten nyt til meget billige penge. Jeg vil 
gerne lære de unge, at brugte ting stadig 
kan bruges, så de får et naturligt forhold til 
genbrugskulturen. Jeg har flere gange ople-
vet, at de synes, det er dejligt, at de kan 

have råd til de ting, de gerne vil have. 
Jeg står for, at vores programflade bliver 
holdt levende – at hvilket år du end ”ser” ind 
i, så genkender man dagligdagens trygge 
rammer og de tilbagevendende højdepunk-
ter som OL f.eks. og naturligvis husets gode 
traditioner som familiedage med Mortens 
And om efteråret, fodboldkampe og bål-
hygge om foråret og hyggelige juleafslut-
ninger efter den samme gode opskrift. 

Hvad er det bedste ved at arbejde her:
At man kan gøre en forskel for 
de unge, der bor her, hvis 
man er dedikeret og tager 
et seriøst ansvar, for på en 
måde skal man gøre sig 
fortjent til at være en del af 
deres liv. Vi tager på ture, 



Foto: Klar til besøg hos Glud & Marstrand

Foto: Dyb koncentration til bankospil på familiedag

oplever meget og man får et andet 
forhold til de unge. Vi har mulighed for et 
stort netværk, hvor man får mange gode 
venner og kollegaer – og der er ingen 
dage, der er ens.

Du har arbejdet her længe og har kontakt 
til mange af de unge, som har boet her 
tidligere. Hvad tror du, at tidligere bebo-
ere ville sige til dem, der er her nu, hvis de 
kunne? 

- at de ikke ved, hvor godt de har det nu
- at de skulle prøve at sætte pris på den 
hjælp og de muligheder de har, mens de 
er på opholdsstedet
- prøv at give den ”en skalle” i skolen, det 
er meget nemmere nu end bagefter, hvor 
de selv skal sørge for at komme op og 
måske med offentlig transport for at nå 
frem til en skole, som ligger langt væk og 
hvor der ikke bliver tager særlige hensyn 
til dig – måske tværtimod!

3 gode råd til en ny kollega:
- Stik ”fingeren i jorden” – og lyt til kollegaerne, 
der er ingen facitliste 

- Afstem dine forventninger, så de passer til den 
eller de unge og vær hele tiden et skridt foran
 
- Du er nødt til at være helhjertet, skarp og en-
gageret – med hjertet på det rette sted

Ekskursioner  
Én gang om ugen tager Opholds-
stedet i Bogense på ekskursion. Vores 
erfaringer er, at vores ture ud af huset 
er med til at gøre ”en lang uge” kort. 
Et afbræk i elevernes ugentlige gøremål 
gør dem bedre rustet til at følge den 
øvrige undervisning i skolen. Det er 
også en metode til at styrke koblingen 

mellem teori og praksis i undervisnin-
gen og vigtigst er, at eleverne lærer på 
en anderledes måde, når de er ude og 
se ”med egne øjne”.

Ekskursionerne er lærerige ture til 
museer, messer, miljøcentre, uddan-
nelsesinstitutioner og til virksomheder. 
Ekskursionerne er studierelevante og 
en del af pensum i fagene. Der udar-
bejdes spørgsmål til alle ture, som bruges,
når vi har guidede rundvisninger og 
til måske bedre at kunne huske vigtige 
detaljer bagefter. Der laves evaluering 
af ekskursionerne, så underviseren hele 
tiden tager stilling til, hvad der kan 
gøres bedre. 
 
 
 
 



Foto: Vikingekongernes Jelling

Foto: Skaller, muslinger 
& alger studeres nærmere

Virksomhedsbesøg
 
Formålet med virksomhedsbesøgene er 
at give eleverne mulighed for at kom-
me ud og se rigtige arbejdspladser, 
se hvordan virksomheder fungerer, se 
hvordan produkter fremstilles på en 
fabrik – og det er den slags ture, som 
man ikke lige kan gøre som privatper-
son.
 
Virksomhedsbesøget kan tage udgangs-
punkt i virkelighedsnære og potentielle 
arbejdsområder, der af eleverne opleves 
som relevante og interessante. Vi kan 
f.eks. besøge en landmand, høre hvor-
dan livet er som styrmand på et skib 
eller hvad det kræver at blive brand-
mand. Og så snakker vi også om, hvad 
det kræver af uddannelser, f.eks. hvil-
ken ungdomsuddannelse, man skal på, 
hvis man gerne vil et bestemt job. 

Blandt de ekskursioner, som vi har 
været på i år, kan nævnes emballage-

Klasseværelset 
flytter udenfor
 
Naturen er verdens bedste legeplads – fuld af 
mange timers leg, der styrker elevernes sund-
hed, motorik, koncentrationsevne, opfindsom-
hed og inspirerer til at være nysgerrig og søge 
svar. Naturen er også et spændende klasse-
værelse, hvor alle sanser er i spil, og hvor der 
konstant kan opstå lærerige situationer. Når 
undervisningen tager udgangspunkt i aktiviteter 
i skov eller på strand, rundt om et bål eller ved 
en sø, så bliver undervisningen nærværende og 
konkret. 

Én gang om ugen flytter klasseværelset ud 
i naturen. Målet er at lære om naturen og 
fordybe os i ny viden om det, der omgiver os 
og at bruge naturen som et andet slags klasse-
værelse. Nogle af de emner, som vi har beskæf-
tiget os med, har omhandlet: 

- Hvordan man artsbestemmer forskellige træer 
ud fra deres blade.
- Hvordan man kan kende forskel på forskellige 
slags svampe.
- Hvor forskellige skaller og muslinger kan være.
- Hvordan man kan bygge en lille raket, der bli-
ver drevet af natron og eddikesyre.
- Undersøgelser via brug af mikroskop om hvor-
dan sukkerkoncentration påvirker gærcellers 
aktivitet.
 
Disse er blot nogle få eksempler på, hvad vi har 
arbejdet med. Det er især fagene: biologi, fysik/
kemi og natur/teknik, der er fokus på, når vi flyt-
ter klasseværelset ud i naturen.

fabrikken Glud & Marstrand, Den store 
Bjørn (3-mastet sejlskib), Beredskab 
Fyn (Odense Brandstation), moskeer 
i Odense, ”2 timer om ugen” (org. der 
arbejder for inklusion af flygtninge), 
Begravelse Danmark, Naturama i Svend-
borg, Aros i Aarhus, Økolariet i Vejle, 
Fynsværket i Odense og vikingemuseet i 
Jelling.



Studietur til København 2018
De faglige mål med studieturen var 
blandt andet at komme ud og lære om 
hvilke tidlige faktorer, der har betydning 
for børns udvikling til unge voksne. Selv-
om de fleste unge i Danmark trives og 
klarer sig godt, så er der en stor gruppe, 
hvis hverdag er domineret af en række 
udfordringer. 
Turen til København skulle bl.a. bruges 
på at gøre eleverne mere bevidste om 
de mange tilbud, som for alvor udfor-
drer unge i dag men også på at gøre 
dem mere bevidste om, at man som 
ung ikke står helt alene, når man skal 
træffe de rigtige beslutninger/valg. 

Vi tænker fællesskaber og venskaber, 
noget unge har rig mulighed for at 
dyrke i skolen, i ungdomsklubben eller 
som medlem af en fodboldklub, sports-
forening m.m. Derfor havde vi valgt at 
besøge følgende steder: Fælledpar-
ken Skaterpark, ”Sjakket” og Brøndby 
Stadion. Alle steder som på hver deres 
måde, tilbyder forskellige aktiviteter for 
unge. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mandag d. 8. oktober: Afgang fra Op-
holdsstedet i Bogense kl. 10 med kurs 
mod Skolerne i Boserup, hvor vi skulle 
overnatte. Vi stoppede undervejs ved 
Netto i Bogense, hvor der blev købt læk-
kerier til køreturen. Vi havde planlagt 
at indlogere os i Boserup ved Roskilde, 
inden turen gik til København. Her an-
kom vi ved 13-tiden hvor bilen hurtigt 
blev pakket ud og bagage båret op 
på 3. sal. Alle mand havde hver deres 
værelse med egen håndvask. Desuden 
var der fælleskøkken, opholdsstue samt 
bad og toilet.  Det var rigtige gode for-
hold og beskeden fra Boserup lød på, 
at ”nu skal I bare føle jer hjemme”. 

Første stop mandag var Fælledparken 
Skaterpark. Parken er, med sine 4500 
m2, Danmarks næststørste skaterpark, 
kun overhalet af Helsingør Multipark. 
Fælledparken er den perfekte park 
for alle uanset niveau og er bygget i 
samarbejde med skatere fra den dan-
ske skaterscene for at sikre den bedst 
mulige park. Efter at have observeret de 
unge og deres muligheder besluttede 
vi os for at gå en tur gennem Strøget, 



videre til Københavns Hovedbanegård 
og Istedgade.Vi spiste frokost på en 
hyggelig italiensk restaurant. 

Flertallet bestemte sig for at spise aftens-
mad på Restaurant Hua Long i Roskilde, 
hvor der var lækre buffeter, forskel-
lige kinesiske menuer. Dragana kaldte 
oplevelse for ”Den gode stemning”. Ef-
ter en vellykket og dejlig madoplevelse 
sluttede vi dagen af med en god film i 
Roskilde Kino.

Tirsdag d. 9. oktober: Første punkt på 
dagen var et besøg hos Sjakket. ”Sjak-
ket” eller ”Gadesjakket” som det hed 
dengang, har siden starten i 1991 været 
et fristed for børn og unge i København.
”Vi lærer børn og unge at tro på sig 
selv, iagttage deres omgivelser og være 
åbne over for de muligheder, der er for 
dem.” (Sjakket, 2010)
Vi snakkede med Lederen for Sjakket, 
Khosrow Bayat, som bl.a. fortalte om 
deres tidlige indsats også kaldet Ghetto 
indsats for unge helt ned til 6-årsalderen 
og op til 13-14 år. Han fortalte, at der 
ca. er tilknyttet 180 unge til Sjakket og 
at det bl.a. kræver stor opbakning fra 
forældre, frivillige og skoler for at dette 
kan fungere optimalt. Der er 5 fastan-
satte tilknyttet Sjakket, resten dækkes af 
frivilligt arbejde fra bl.a. forældre. 

Kl. 15.00 havde vi booket rundvisning 
på Brøndby Stadion. Amatørafdelin-
gen i Brøndby er Danmarks største, rent 

medlemsmæssigt, og vægter bred-
de- og elitefodbold for både piger og 
drenge. Det er klubbens fundament 
for succes og fungerer som fødekæde 
for de ældste talenthold. Vi fik f.eks. at 
vide, at man gør ufattelig meget for at 
alle både store og små føler, at de er en 
del af et fællesskab. Sloganet i Brønd-
by lyder således ”Ingen over klubben”, 
hvilket siger meget om klubånden.  

Vores guide fortalte, at alle - uanset køn, 
alder, nationalitet, religion eller talent, 
skal have muligheden for at komme 
med på rejser. Har man ikke penge 
nok til turen, så kan klubben evt. gå 
ind og give tilskud eller betale beløbet, 
der kræves. Brøndby stiller desuden 
træningsfaciliteter til rådighed for andre 
klubber, skoler m.m.

Rundvisningen var rigtig 
spændende og 
alle 

mand deltog med stor 
interesse. Drengene fik bl.a. lov til at få 
taget billeder mens de holdt nogle af 
de store pokaler. 

Efter rundvisningen på Brøndby Stadion 
gik turen hjem mod Opholdsstedet i Bo-
gense efter to gode og oplevelsesrige 
dage. 
 
Klasselærer Mikkel Hansen 
Opholdsstedet i Bogense



Kære venner 
Igen holder vi Vinterkoncert – i Holstebro 
Musikteater lørdag den 26. januar 2019 fra 
kl. 13.00 til 18.30 – med efterfølgende mid-
dag for dem, der ønsker det. 

En dag fyldt med musik og venner – 
musikere fra Italien, Polen og Danmark 
– korsangere fra Stettin, Ulfborg og det 
øvrige Danmark – dansere fra Balletsko-
len/Dansk Talentakademi i Holstebro, 
en buket af talenter i alle aldre kom-
mer sammen på scenen for at give os 
en ufor- glemmelig oplevelse! Og så 
møder vi jo alle vores øvrige venner 
igen! 

Vinterkoncertkoret synger ”Moon River” sammen med musikere fra Filharmonia 
Zielona Górska (FZG), og vi synger alle sammen med på ”Hilsen til Forårssolen”.
Paolo Rosetti laver trommecirkel med elever og lærere.
”The Show Must Go On” – med danserne og 9 rockmusikere, er en forestilling med musik af 
”Queen”. 

Beethoven kommer på scenen sammen med pianisten Zbginiew Raubo, Stettinkoret, FZG og 
med Czeslaw Grabowski i spidsen.
”Pulcinella” af Stravinskij – en dramatisk historie!
Vi slutter med at synge ”We Shall Overcome” og ”Eye of the Tiger” sammen med symfoniorke- 
stret – alle sammen! 

Dette og endnu mere venter os til januar. Velkommen!
For tilmelding, skriv til Bente Hansen: bente@opholdsstedet-bogense.dk

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  
Tor. 20. dec. Juleafslutning på opholdsstedet
Fre. 21. dec. Juleferien starter, hjemrejse
 
27. dec-1. januar Juleprogram m. dagsture/
aktiviteter og skitur til Norge

Ons. 2. jan. Opstart i praktik og på arbejde
Tor. 3. jan. Skolestart

Lør. 26. jan. Vinterkoncert i Holstebro 
Musikteater 

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

For unge i alderen 13-29 år

Kontakt socialrådgiver 
Hanne Fuglsbjerg tlf. 27 50 09 50 
hanne@opholdsstedet-bogense.dk


