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Du sidder med et lille værk i din hånd.
Et værk, som er blevet til i samarbejdet mellem alle os på Opholdsstedet i Bogense og
Bogense Heldagsskole, også kaldet Skolerne
i Bogense.
Der fortælles om stort og småt fra hverdagen. Der beskrives store oplevelser og dybe
indtryk fra rejser eller særlige situationer.
Det svære og det nære og tanker om fremtiden følges ad på de kommende sider.
Du får et indblik i dagligdagen hos os, der
bor på den samme adresse på Stegøvej 2 i
Bogense, og hos nogle af os, der har boet
her og har taget en masse godt med sig.
Bogense Heldagsskole er en særlig skole,
hvor mange unge har fået troen tilbage på,
at skolen også kan give dem noget godt med
på vejen. Du kan mærke, at der også er
plads til dig. Vi er sammen om at få knækket
koderne. Undervisningen er faglig, udfordrer
den enkelte og er tilpasset eleven.
Det er den enkelte, der skal ville og turde
og gøre tingene, selvom det er svært. Både
i skole og hjemme. Og det er også vigtigt at
kunne bidrage og være en del af fællesskabet. Rejsen bliver kun god, hvis alle bidrager
til det.
Og fællesskabet er den uhåndterlige størrelse, som vi alle har brug for at være en del
af, som giver både knubs og kram og som vi
husker mange år frem i tiden.
Sommerferien står for døren og vi siger tak
for året, der gik til alle på både opholdssted
og skole. Tak til samarbejdspartnere fra nær
og fjern, til praktikpladser i lokalområdet, vi
ønsker jer alle en rigtig god sommer!
MED KÆRLIG HILSEN fra alle os på
Skolerne i Bogense

Aleks, 14 år
Jeg kommer fra Nakskov og har boet her i 3
måneder, men nogle gange er det svært at
finde vejen tilbage til Bogense, når jeg har
været på weekend hos min familie og venner.
Det må jeg hellere blive lidt bedre til.
Jeg er blevet bedre til at møde i skole, end
jeg var før. Jeg går på Bogense Heldagsskole,
som ligger lige ved siden af opholdsstedet.
Udover almindelige timer tager vi også på
forskellige ture. Mens jeg har været her har
jeg været med på et historisk museum i
Odense, Møntergården og på Egeskov Slot.
Vi har også været ude at sejle med speedbåd
med Dagskolen i Juelsminde og i svømmehallen. Det er godt, at det er så forskelligt.
Jeg skal have lært at passe mine aftaler og få
styr på forskelligt og det kan jeg få hjælp til
her og jeg vil også gerne blive bedre til at gå
i skole.
Hvad synes du, der er vigtigt, at
unge på din egen alder får lært,
inden de skal klare sig selv og
være voksne?
- At man får lært at lave mad og
gøre rent.

Benjamin, 13 år

Jeg har boet i Bogense på opholdsstedet i en måned ca. og går
i 7. kl. på Bogense Heldagsskole.
En time i skolen kan føles lang, men
det er også længe siden. at jeg har
gået i skolen. Når det er sagt, så skal
det også siges, at der er en del, jeg
er god til. Mit bedste fag er engelsk.
Dansk er heller ikke tosset og jeg er
god til natur/teknik, hvor jeg tidligere
har bygget Mindstorm-robotter. Jeg
elsker musik og hører mange slags
musik, bl.a.
Indie
Rock og
Electro
Metal.

David, 19 år
Jeg er i gang med uddannelse til at blive tjener på Kold College og har fået læreplads på
Restaurant Skovbakken i Odense. Det er jeg
rigtig glad for.
Jeg har tidligere været på produktionsskole,
hvor jeg var på autolinjen, med mange forskellige praktikker, men uden chance for at
få en læreplads, derfor har jeg skiftet uddannelsesretning. Det er fint nok.
Det vigtigste for mig de næste par år er at
gennemføre min uddannelse, så jeg får et
fast ståsted. Det vil betyde rigtig meget for
mig.
Jeg har i de 2,5 år, jeg har været tilknyttet
opholdsstedet, boet i egen lejlighed i Odense
og er blevet bedre til at holde styr på mine
aftaler og planlægge, hvornår tingene skal
ske, tjek på Nem-ID osv. Det er godt at have
nogle omkring sig, som man kan stole på og

som hjælper til, hvis der er noget, der er
uoverskueligt eller f.eks. kan hjælpe med at
finde et sted at bo.
Jeg har været på tur til England og til Caribien
i starten, jeg var her og senest har vi været
på tur til Italien i efterårsferien. Caribien var
en kæmpe oplevelse, hvor jeg også fik lært
rigtig meget om tømreropgaver, da vi lavede
praktiske opgaver ud over at dykke og have
det varmt.
Hvad synes du, der er vigtigt, at unge på din
egen alder får lært, inden de skal klare sig
selv og være voksne?
- At man forstår og kan lave alt det, man
skal kunne med NemID
- At man kan finde ud af at rydde op og
holde styr på sine ting
- At man kan passe sin skole og sit arbejde

Dragana, 15 år
Jeg kom til Opholdsstedet Sletten lige før jul
i 2017 og i marts måned flyttede jeg herind
til Bogense, hvor jeg har mit eget værelse
med bad og toilet. Det er dejligt.
Jeg går i 8. klasse på Bogense Heldagsskole.
Jeg vil rigtig gerne blive god til at komme
i skole, så jeg kan tage min eksamen til
næste år. Jeg synes selv, at jeg faktisk er
blevet bedre til at stå op og gå i skole, også
selvom det ikke altid lykkes. Jeg har helt
sikkert brug for hjælp til at gennemføre det,
så det kan lykkes for mig. Det er en af grundene til, at det er godt for mig at bo her. Jeg
er også blevet bedre til at vaske mit eget tøj
og være mere social. Her er der hele tiden
nogle nye ting, man skal prøve at blive bedre til og det er nok meget godt for mig.
I vinterferien var vi på en tur til Paris, det
var ret sjovt. Vi så en masse ting, hyggede
og var ude at shoppe – det var faktisk en ret
god tur.
Hvad synes du, der er vigtigt, at unge
på din egen alder får lært, inden de skal
klare sig selv og være voksne?
- At kunne finde ud af at klare sig selv
- Ikke at være kriminel
- At forsørge sig selv

Frida, 17 år

Jeg flyttede til Bogense for knap et år siden,
ellers kommer jeg fra Svendborg.
Efter jeg er kommet her er jeg blevet mere
struktureret mht. min skole og er mere aktiv
i fritiden. Jeg ønsker at kunne færdiggøre
min 9.kl. afgangseksamen, så jeg kan begynde på en uddannelse i løbet af de næste
par år. Det kræver, at jeg har noget mere
tiltro til mine egne kræfter, så det arbejder
jeg på.

En af de bedste oplevelser, jeg har haft her,
var, da vi tog til Paris i vinterferien, det var
en rigtig god pigetur.
Hvad synes du, der er vigtigt, at unge på din
egen alder får lært, inden de skal klare sig
selv og være voksne?
- At holde orden
- Lære at lave mad
- At blive god til at tage ansvar for sig selv

Ingemann, 17 år
Lige nu går jeg i 10. klasse. Jeg er glad for
at gå på skolen, fordi vi både har almindelige
timer, men også laver mange andre ting. Matematik er mit bedste fag og jeg har været til 9.
klasse skriftlig prøve i færdighedsregning.
Om torsdagen tager vi på forskellige ekskursioner, hvor vi besøger museer, f.eks. har vi
været på Pansermuséet i Oksbøl og på den
gamle Fattiggård i Svendborg. Vi har besøgt
virksomheder som Bilka, Danpo og været på
forskellige messer. Vi har også været ude at
sejle med speedbåd, hvor vi prøvede at lave
forskellige manøvrer, som at lægge til kaj og
”mand over bord”.
To gange om året tager vi på studietur, en tur
i Danmark og en tur til udlandet. I år var vi i
Polen, hvor vi lærte både om landets historie,
geografi og kultur. Vi besøgte bl.a. koncentrationslejren Auschwitz, som gjorde rigtig stort
indtryk på mig. Vi var også i Czestochowa,
hvor de polske katolikker har deres samlingssted og vi besøgte en polsk familie og en masse andet.
Jeg bor på opholdsstedet, hvor jeg har mit
eget værelse med bad og toilet. Her er jeg
glad for at have de voksne omkring mig, som
kan hjælpe mig, hvis der er noget, jeg ikke
kan finde ud af.
Før jeg flytter
for mig selv, har
jeg brug for at
lære at lave mad
til mig selv og at
styre min økonomi. To gange om

ugen går jeg til
fodbold. Det er
sjovt.

Jeg går også til skydning og jeg er ret god til
det. Min rekord er 188 ud af 200 mulige.
To-tre gange om ugen arbejder jeg på Café
Solo i Bogense. Her hjælper jeg til med
mange praktiske ting. Jeg er god til at arbejde og jeg får ros af min arbejdsgiver. Jeg er
i praktik på caféen, fordi jeg gerne vil uddanne mig til konditor. Min drøm om at blive
konditor kan måske gå i opfyldelse, når jeg
efter sommerferien skal starte på et kursus
på Kold College i Odense, som en del af mit
11. skoleår. Jeg kommer til at gå på et introduktionsforløb og samtidig være i praktik.
Det glæder jeg mig rigtig meget til.
Engang til næste forår skal jeg begynde at
tage kørekort. Det bliver fedt.

Kasper,

19 år

Jeg har boet på og været tilknyttet Opholdsstedet i Bogense i næsten 2 år. Jeg bor i et
af små udslusningshuse inde på opholdsstedets grund, nede i parken. Det er ret godt
med eget bad, toilet, køkken, opholdsstue og
2 små værelser.
I den tid har jeg gået på produktionsskole på
autolinjen, været i praktik hos to forskellige
tømrerfirmaer og i et fugefirma. Lige nu venter jeg på at finde ud af, hvad jeg skal satse
på som det næste.
Jeg er blevet bedre til at planlægge og til
at købe ind og lave mad. Det betyder ikke,
at jeg er super god til det, men i hvert fald
bedre end før.
Det, jeg bedst kan lide ved at bo her, er at
der er et fællesskab, som jeg er en del af,
hvis jeg selv gerne vil det. Hvis jeg hellere
vil holde mig for mig selv, kan jeg også gøre
det og så sige til, når jeg har brug for hjælp
til et eller andet.
Jeg vil gerne blive bedre til at svare på
sms´er og til at huske at overholde de aftaler, jeg har.
I efterårsferien i oktober var vi på en rigtig god tur til Monaco og Italien, hvor vi
boede i et sommerhus, som vi havde lejet.
Vi var 8 af de ældste unge her fra opholdsstedet, som var med – det var en super
god tur, fordi vi hyggede os sammen med
pædagogerne og med hinanden og fik
set og oplevet en masse.

Nævn 3 ting, du synes er vigtigt, at unge på
din egen alder får lært, inden de skal klare sig
selv og være voksne:
- Styr på økonomi og budget
- Prioritere at kunne lave sin egen mad – over
alt andet
- Styr på sig selv

Lukas,

18 år

Jeg har boet på opholdsstedet i snart 1,5
år og er i gang med at finde ud af, hvad
jeg skal i fht. uddannelse og arbejde.
Jeg har gået på produktionsskolen og har
været i forskellige praktikker, bl.a. hos et
pakkeleveringsfirma og på et dækcenter.
Egentlig ville jeg gerne være mekaniker,
men nu tænker jeg mere på at uddanne mig som lastbilchauffør. Det er ikke
så nemt, for det skal både være noget,
man kan komme til at lave og det må
heller ikke være for kedeligt og rutinepræget og man skal også kunne finde
ud af det teoretiske, så det er ikke så
nemt.
Jeg kan godt lide at bo på opholdsstedet, hvor der er hjælp lige ved hånden, hvis man har brug for det. Det er
jo anderledes, hvis man bor i sin egen
lejlighed. Jeg bor i et af de grå huse,
hvor man kan bo et stykke tid, inden
man skal ud og bo selv. Så vænner
man sig til at skulle ordne alt det almindelige selv.
Siden jeg kom på opholdsstedet er jeg
blevet meget bedre til at stå op om
morgenen og til at ordne de praktiske
ting med indkøb, opvask, vasketøj,
rengøring osv. Jeg har brug for at blive
bedre til at planlægge det, jeg skal og
styre mit temperament, men det får
jeg hjælp til, så det er godt.
På Sletten kørte vi motocross flere
gange om ugen. Det er noget af det
bedste, jeg har været med til her i fht.
aktiviteter.

Hvad synes du, der er vigtigt, at unge
på din egen alder får lært, inden de skal
klare sig selv og være voksne?
- At kunne stå op om morgenen
- At kunne passe deres ting
- At lave mad

Maja,

17 år

Jeg bor på Opholdsstedet i Bogense og er
ved at afslutte 2.g. på Odense Tekniske
Gymnasium, det er jeg rigtig glad for, det
går godt. Tidligere var jeg elev på Krogsbølle
skole, hvor jeg tog 9.kl.
Jeg har i snart lang tid haft fritidsjob på
Nordfyns Højskole hver anden weekend, hvor
jeg arbejder i køkkenet. Det er hårdt, men
også hyggeligt at lære elever fra mange forskellige lande at kende.
Mens jeg har været på opholdsstedet, har
jeg lært at organisere mig, så jeg også kan
tage det stille og roligt ind imellem. Jeg er
blevet rigtig god til selv at stå op og passe
min skole, selvom jeg skal af sted hjemmefra
kl. 6.30 og med bussen til Odense.
Noget af det, jeg bedst kan lide ved at bo
her, er fællesarrangementerne, f.eks. når vi
tager på ture til udlandet. Sidste sommer var
vi på en dejlig tur til Sverige og i vinterferien
var vi Paris. Mit mål var at komme op i Eiffeltårnet og at komme på Louvre – og begge
dele lykkedes – det var rigtig godt. Og så er
det hyggeligt at være på tur sammen.
Vi tager også til Vinterkoncert hvert år sammen med nogle af de andre opholdssteder og
skoler, hvor der er klassisk musik, moderne
musik, ballet osv. Det kan jeg også godt lide.
I løbet af de næste par år vil jeg starte på
universitetet i Odense, hvor jeg vil læse biokemi og molykulær biologi, fordi jeg gerne vil
være med til at forske i nyt medicin.
Jeg vil gerne have hjælp til at flytte til
Odense og jeg vil gerne have efterværn,
hvor der er en pædagog, som kan hjælpe
mig nogle timer om ugen med økonomi,
praktisk viden (huslige ting) og støtte
mig i min selvdisciplin.
Jeg kan rigtig godt lide pædagogerne,

som har hjulpet mig meget, siden jeg flyttede ind først på Opholdsstedet Sletten for
3 år siden og det sidste 3/4 år, hvor jeg har
boet her på Opholdsstedet i Bogense.

Nicki,

16 år

Jeg har været elev på Bogense Heldagsskole
i 2 år. Jeg går i 8.klasse og rigtigt glad for at
gå på skolen. Skolen har givet mig mange
oplevelser og rejser. Det er gode ting at få
med ”i baglommen”.
Jeg er blevet bedre fagligt. Det handler meget om den måde, man lærer på. Her får jeg
en ordentlig forklaring, som jeg ikke oplever,
jeg fik på de tidligere skoler.
Mit yndlingsfag er engelsk. Jeg hører meget
musik og der er så meget på engelsk rundt
omkring os, så det er godt at kunne sproget. Næste år skal jeg forberede mig til 9.
klasses afgangseksamen.
I år har vi været på flere studieture. Vi har
bl.a. været på studietur til Berlin og Polen.
Jeg er helt vild med Berlin. Jeg ved meget
om 2. Verdenskrig og der er meget at lære
om det i Berlin. Turen til Polen bød på gode
oplevelser og meget lærdom. Jeg fik
lært om noget, som jeg slet ikke vidste,
der fandtes. Jeg fik rykket på mine
fordomme i forhold til polakker. Vi
har set, hvordan de lever. Der er
mange rige, men også en del
fattige. De er meget religiøse. Det var jeg meget
overrasket over.
Her i foråret har jeg været
i praktik to gange om ugen.
Lige nu er jeg i praktik i Stark
i Bogense. Det er godt. Her bliver
jeg fysisk træt - det er godt for mig.
Jeg har fået ansvarsområder i butikken, det kan jeg godt lide.
Jeg bor på opholdsstedet, hvor jeg
har mit eget værelse med bad.
Livet på opholdsstedet er godt
og når man passer sine ting, så
får man ansvar og muligheder. På

opholdsstedet bor man tæt sammen med
forskellige mennesker og så bliver man nødt
til at prøve at få det til at fungere og respektere hinanden, selvom vi er forskellige.
I min fritid går jeg til fodbold. Det giver mig
mulighed for også at få andre venner.
Når jeg ser lidt længere frem, så vil jeg gerne blive mere selvstændig, få egen lejlighed
og en bil.

Owais, 18 år
Jeg har boet på Opholdsstedet i 9 måneder.
Det er jeg glad for. Reglerne i huset passer
godt til mig og jeg har det godt med alle de
voksne i huset.
Jeg går på en skole i Middelfart. Det har ikke
været så godt. De sidste par måneder har
jeg kun gået i skole 2 dage om ugen. Jeg
går som sagt ikke i skole her på Bogense
Heldagsskole, men de dage, hvor jeg ikke
er i skole, drikker jeg morgenkaffe og spiser
frokost sammen med de andre elever og de
voksne, så jeg kender alle.
Jeg spiller fodbold to gange om ugen i den
lokale fodboldklub og jeg leder efter et fritidsjob, så jeg kan tjene mine egne penge.
Hvad synes du, at du har lært, mens du har
boet her:
Jeg har fået mere ro på og mit humør svinger ikke så meget som tidligere.
Jeg går i bad hver dag, gør rent på mit værelse og hjælper sommetider med aftensmaden og jeg har lært at vaske mit eget
tøj.
Nogle gange hjælper jeg også til i haven.
Vi har lagt kartofler og plantet til i drivhuset. Jeg skal også være med til at bygge en
pizzaovn og bygge en terrasse rundt om
bålpladsen.
Jeg får bedre styr på mine ting, så jeg
kan blive klar til at bo i min egen lejlighed engang. Jeg skal blive bedre til at
holde fast i tingene, så jeg kan få
mig et arbejde.
Jeg kan godt lide vores ture,
især når vi tager på vandpibecafé, fordi jeg elsker
vandpibe. Jeg har også været i
Tivoli i København med opholdsstedet.

Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme
ud og rejse med opholdsstedet, det har jeg
ikke været endnu.
Nævn 3 ting, du synes, er vigtigt, at unge
på din egen alder får lært, inden de skal
klare sig selv og være voksne?
- at man er nødt til at lære at opføre sig
ordentligt
- at snakke ordentligt til andre
- at vise respekt overfor andre

Sif, 22 år Mathias, 25 år
Jeg flyttede i egen lejlighed, mellem Bogense og Søndersø for snart et år siden, sammen med Mathias. Inden da har jeg boet
på opholdsstedet i 6 år og gået i 9. og 10.
klasse på skolen.
Lige nu er jeg på barsel, da Mathias og jeg
har fået vores lille datter, Lili, i januar måned. Jeg gik ellers på VUC i Søndersø og når
jeg er færdig med barsel, skal jeg starte på
HF, da jeg gerne vil uddanne mig til pædagog.
Jeg har lært en masse af at bo på Opholdsstedet, også fordi jeg har boet der i lang tid,
og det har uden tvivl været afgørende for
mig. Det har også været vigtigt, at jeg har
haft mulighed for at ”bo selv” i et af de små
huse på opholdsstedets grund og lidt
efter lidt skullet lære alt, hvad der skal
til, for at man har styr på sig selv og
det man skal, samtidig med at hjælpen er lige rundt om hjørnet, hvis og
når jeg har haft brug for det.
Jeg har også måttet træne lidt selverkendelse og det bliver man også
kun stærkere af, når man tør se
realiteterne i øjnene.
Mit mål nu er at arbejde for at få
den uddannelse, jeg har bestemt mig
for og at Lili har det godt.
Hvad synes du, der er vigtigt, at unge
på din egen alder får lært, inden de skal
klare sig selv og være voksne?
- At man har lidt selverkendelse og tør
se realiteterne i øjnene
- At man ikke skyder skylden over på
andre
- At forstå at alt ikke bliver serveret på et
sølvfad – ”you´ve got to work for it”

Mathias
Jeg har boet på opholdsstedet ad to omgange, senest i et af de små huse sammen med
Sif.
For et par år siden har jeg gået på Nyborg
Søfartsskole i 5 mdr. og bestået uddannelsen
til skibsassistent– og derefter har jeg været
i praktik på Den Store Bjørn, en tremastet
skonnert, som sejler som skoleskib for Småskolen i Vamdrup. Det har jeg
været rigtig glad for og jeg har
fået bekræftet, at hvis jeg beslutter mig for at gennemføre
noget, så kan jeg godt. De år
jeg har tilbragt på opholdsstedet og det jeg har lært dér,
har haft stor betydning for de
valg, jeg siden har taget.
Jeg har lige afsluttet
9.kl. på VUC og starter
på Syddansk Erhvervsskole på Smedelinjen
til august 2018.

Tina, 19 år
Jeg har været tilknyttet Opholdsstedet i Bogense i snart 3 år. I kortere perioder har jeg
boet i Bogense og ellers har jeg haft efterværn, mens jeg har boet i egen lejlighed
i Odense. Nu har jeg lejet et hus i Tønder
sammen med min kæreste. Det er jeg rigtig
glad for.

Jeg har stadigvæk støtte fra opholdsstedet
nogle timer om ugen, særligt til at hjælpe
mig med at komme i gang med uddannelse.
Og det går rigtig godt nu. Jeg er lige startet
på VUC Syd i Tønder, så nu skal jeg bare
gennemføre det og opgradere mine karakterer, så jeg kan komme videre.
Jeg har været meget glad
for den hjælp, jeg har fået
fra pædagogerne på opholdsstedet, især da jeg
flyttede til Odense, hvor
jeg skulle komme på plads
og i gang et helt nyt sted
– og også nu i Tønder,
men da havde jeg prøvet
det, så det var lidt nemmere.
Sammen med opholdsstedet har jeg været på nogle
hyggelige ture i ferierne
f.eks. til Lalandia og vi har
også været i sommerhus
ved Vesterhavet.
Hvad synes du, der er vigtigt, at unge på din egen
alder får lært, inden de
skal klare sig selv og være
voksne?
- At man skal have respekt for andre mennesker
- At man kan holde sit
hjem rent
- At man skal lære at gennemføre det arbejde eller
den uddannelse, man er i
gang med

Yusuf, 33 år
En hilsen fra Yusuf, som nu er pædagog/lærer på Opholdsstedet i Bogense og som selv var elev her for 20 år
siden, da opholdsstedets leder, Bente
Hansen, var lærer på det daværende
Bogense Efterskole.

Før

Før jeg kom på Bogense Efterskole, som det
hed tilbage i 1997-98- 99, vidste jeg ingenting om livet og om mig selv, jeg havde
mange problemer og en dårlig omgangskreds. I starten så jeg det som en kæmpe
nedtur, at jeg skulle væk fra mit sociale
netværk og starte på ny med mennesker, jeg
ikke kendte. Men heldigvis havde min storebror gået på skolen et år før og havde kun
haft positive oplevelser vedrørende skolen
og sit ophold. Så jeg valgte netop Bogense Efterskole, fordi jeg gerne ville prøve
noget nyt – noget anderledes, men også
fordi min brors anbefalinger om stedet
gav mig mod på at prøve. Jeg skulle så
blot se det som en udfordring, hvor jeg
skulle møde 150 nye mennesker, få en
masse udfordringer både fagligt, socialt,
psykisk og fysisk. Samtidigt var det også en
utroligt fed chance for at komme ud og blive
meget mere selvstændig og klar på et nyt liv
med positive værdier. Selvom det var svært
at sige farvel til alle vennerne derhjemme,
så jeg det også som en mulighed for at
slippe væk. Så i 1998 starter jeg op som
ny elev på Bogense Efterskole.

Under

Dagen hvor jeg skulle begynde på skolen,
var meget underlig. Pludselig var det mig,
der skulle flytte hjemmefra og pludselig var
det mig, der skulle være ”den nye elev”. Jeg
syntes, det var lidt svært i starten, hvor man
skulle falde ind i nogle andres dagsrytmer og
finde fælles spilleregler på værelset. Derudover skulle man finde helt nye venner. Det
var helt surrealistisk at starte, at møde så
mange nye mennesker og at være sammen
med dem hver dag. Det var en kæmpe omvæltning i mit liv. Men det jeg husker bedst
fra den allerførste tid på Bogense Efterskole
er, hvordan vi altid hang ud på gangen om
aftenen og snakkede med hinanden. Hvordan
man mødtes, når der var fælles spisning i
den store sal.
Vores rejser – det var så hyggeligt og man
fik rigtig hurtigt mærket, at man var en del
af et godt og positivt fællesskab. Det overraskede mig virkelig, hvor hurtigt jeg fik knyttet en masse tætte venskaber på trods af, at
vi alle kom fra forskellige steder i landet og
generelt bare var meget forskellige.
Den første rejse, hvor vi skulle til USA, var
noget af det bedste, der skete under mit
ophold på efterskolen. Jeg fik en masse venner på turen og jeg lærte en del om at have
empati,”evne til at indleve sig i og sætte sig
i en andens sted” og da jeg kom hjem fra
USA, var det som om, at alt ved efterskolen
var blevet sjovere og mere ligetil.

Efter

Alle erfaringerne, oplevelserne og minderne
har jeg kunnet tage med mig videre, med
videre i militæret, i HF- uddannelsen, samt
på pædagogseminariet. For mig har det
helt sikkert været en kæmpe fordel, når det
kommer til at skulle tilpasse sig nye mennesker, nye steder og nye situationer. På efterskolen lærte jeg at stå ved mig selv og den
jeg er samt tage ansvar for mine egne handlinger her i livet. Jeg har udviklet mig socialt
og jeg er helt sikkert blevet mere selvstændig og ansvarsfuld.
Jeg er i dag uddannet pædagog med et flot
12-tal på min bachelor, far til 2 dejlige børn,
ungdoms- iværksætter i Fredericia for unge
i udsatte positioner og hertil arbejder jeg en
del med musik som et pædagogisk værktøj i arbejdet med unge. Men vigtigst af alt
har jeg fået et positivt livssyn ved at have
gået på efterskolen tilbage i tiden, samt at
jeg også har fået nogle fantastiske venner
for livet. Men altså lige en sidste bemærkning, inden jeg runder den her lille historie
af: Efterskoleopholdet var virkelig ikke nær
noget, jeg havde forestillet mig – det var så
meget bedre. Så tak til Bente og Dorthe for
den gode tid, I har givet mig igennem mit
ophold. Al kærlighed og respekt til jer fra
mig, Yusuf Matovu, 33 år, pædagog/lærer
ved Opholdsstedet i Bogense.

BOGENSE HELDAGSSKOLE

et alsidigt skoletilbud med ”højt til loftet”

Et skoletilbud med små klasser og stor erfaring i undervisning af børn og
unge med skolemæssige udfordringer.
Undervisningen tilrettelægges individuelt, så alle lærer mest muligt.
Fra 5. til 11. klasse – forberedende undervisning til Folkeskolens prøver
i 9. og 10. klasse.
Værkstedsundervisning hos tømreren, gartneren, hos kokken og hos
skipperen på vores sejlskib, Sirocco.
Mulighed for praktikforløb, virksomhedsbesøg, erhvervsafklaring og
STU-uddanelse.
Særlig indsats overfor børn og unge, der ikke har gået i skole i lang tid –
Skolebusordning i lokalområdet – Odense/Middelfart/Nordfyn.

www.bogense-heldagsskole.dk

OPHOLDSSTEDET I BOGENSE
til vands, til lands og i luften

Opholdsstedet i Bogense er de unges hjem og derfor er der altid åbent.
Alle unge skal deltage i skole, uddannelses- eller beskæftigelsestilbud,
alternativt et aktivt program tilrettelagt i samarbejde med Opholdsstedet.
Vi er godkendt efter SL.§66 stk. 1 nr.5.
Vores ungegruppe er i alderen fra 13 til 18 år og kan være anbragt efter
SL.§52 stk. 3 nr.7.
I forlængelse af anbringelsen kan vi tilbyde; Efterværn jf. SL.§76 i forskellige
trin, udslusning i mere selvstændig bolig på Opholdsstedets matrikel eller
støtte i egen bolig i de nærliggende byer på Fyn eller kontaktpersonsstøtte
til unge, der bor hjemme. Dette varetages af vores korps af ungekonsulenter.
SL.§85 Støtte i egen bolig/§107 botilbud fra 18 til 29 år.
Vi kan tilbyde familieterapeutiske samtaler til den unge og til familien.
Opholdsstedet har psykiater tilknyttet som konsulent, med mulighed for
samtaler med de unge.

www.opholdssstedet-bogense.dk

Set med socialrådgiverens øjne
Ungegruppen på Bogense Heldagsskole har
hver især en meget forskellig baggrund både
kulturelt, socialt og følelsesmæssigt, men
de fleste har dét til fælles, at de har en del
uheldige erfaringer med at gå i skole.
Vores unge har ofte været omkring flere
forskellige skoletilbud, har følt sig anderledes, særligt udfordret fagligt og socialt og
debuterer på Bogense Heldagsskole samtidig
med, at de flytter ind på Opholdsstedet i
Bogense, som led i en anbringelse.
Det er altså mange nye udfordringer, de
unge står overfor, når de starter og ofte har
de få år eller få måneder til at færdiggøre
deres skolegang.
Vores unge har mange gode ressourcer, men
skal have hjælp til at genfinde deres egenskaber og faglige kundskaber, da de ofte
har en meget lille tro på deres egne evner.
Det kræver en kreativ tilgang. Voksne der
er nysgerrige, interesserede og er oprigtigt
optimistiske på de unges vegne, men også
er gode til at skabe en relation til unge, der i
forvejen har svært ved at fatte tillid til voksne mennesker i deres omgivelser.
Vi vurderer derfor, at det er en kvalitet, at vi
er en lille og meget overskuelig skolesammenhæng, at de unge har en fast, struktureret hverdag og ved, hvad de møder ind til
om morgenen på skolen. Det er ligeledes afgørende, hvor vi tilrettelægger en individuel
undervisningsplan, der tager udgangspunkt
i den unges kognitive og adfærdsmæssige
udfordringer og har en praktisk tilgang til
tingene, da de unge ofte har gavn af at indlære, ved at have tingene i hænderne.

Helheden, som opholdsstedet og heldagsskolen i sammenhæng skaber for de unge,
giver grobund for en stille, men gryende
udvikling. Vi håber og tror på, at de unge
langsomt kan begynde at gøre sig positive
og glædelige erfaringer med at gå i skole og
at ville lære igen. Det er også, hvad vores
erfaringer, gennem mange års undervisning,
har vist os.
For nogle af de unge er det målet at afslutte med en afgangseksamen. For andre er
deres skolegang på heldagsskolen et skridt
på vejen til at genfinde tilliden til sig selv
og sine omgivelser, gøre nye opdagelser,
få udvidet sin horisont og indsigt men ikke
mindst finde troen på, at fremtiden bringer
nye muligheder med sig.
Vi ønsker alle en god sommerferie og på
glædeligt gensyn.

Hanne Fuglsbjerg,
Socialrådgiver ved Skolerne i Bogense

Skolerne i Bogense
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info@opholdsstedet-bogense.dk
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