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Opholdsstedets	  idé.	  
Vores	  idé	  er	  gennem	  et	  struktureret	  og	  fagligt	  forløb	  at	  opdrage	  og	  udvikle	  vores	  børn	  /	  unge	  til	  et	  
liv,	  hvor	  de	  kan	  leve	  uden	  offentlig	  forsørgelse.	  	  
Samarbejde	  mellem	  skole	  og	  opholdssted.	  
Vores	  opholdssted	  bygger	  blandt	  andet	  på	  et	  grundigt	  og	  indarbejdet	  samarbejde	  mellem	  
opholdssted	  og	  skole.	  Vi	  er	  lærere,	  fordi	  vores	  værdigrundlag	  er,	  at	  vores	  elever	  har	  behov	  for	  
endog	  meget	  ny	  viden,	  en	  meget	  bedre	  social	  færdighed,	  de	  har	  brug	  for	  at	  vise	  tillid	  og	  respekt	  
over	  for	  andre	  og	  har	  endog	  stor	  brug	  for	  at	  etablere	  eller	  genetablere	  troen	  og	  tillid	  til	  sig	  selv.	  
Vi	  arbejder	  med	  børn	  og	  unge,	  der	  har	  været	  udsat	  for	  fysisk	  eller	  mental	  vold,	  de	  har	  været	  udsat	  
for	  seksuelle,	  psykiske	  eller	  mentale	  overgreb,	  de	  har	  ikke	  haft	  tilstrækkelig	  mulighed	  for	  
alderssvarende	  udvikling,	  de	  er	  ofte	  gået	  i	  stå	  midt	  i	  en	  sprudlende	  barndom	  –	  og	  de	  reagerer	  ofte	  
mod	  de	  voksne,	  mod	  autoriteterne,	  mod	  kravene,	  mod	  udvikling	  og	  mod	  sig	  selv	  –	  ikke	  fordi	  de	  
gerne	  vil,	  men	  fordi	  de	  er	  frustrerede,	  de	  er	  gået	  i	  stå,	  de	  mangler	  ros,	  de	  mangler	  initiativ	  og	  de	  
mangler	  at	  komme	  ud	  af	  røret.	  Det	  er	  her	  vi	  kommer	  ind	  –	  som	  de	  mennesker,	  der	  skaber	  ny	  
udvikling	  og	  skaber	  troen	  på	  fremtiden.	  Det	  ligger	  os	  mest	  på	  sinde,	  at	  vores	  elever	  bliver	  
uddannet	  til	  at	  kunne	  klare	  sig	  som	  virksomme	  og	  selvaktive	  borgere	  i	  det	  moderne	  samfund.	  
Vores	  profiler.	  
Vores	  opholdssted	  er	  præget	  af	  aktiviteter.	  Vi	  kalder	  det	  profiler.	  Profilerne	  er	  de	  kæpheste,	  vi	  
som	  pædagoger	  går	  op	  i.	  Det	  kan	  være	  hestene,	  det	  kan	  være	  værkstedet,	  det	  kan	  være	  sporten,	  
det	  kan	  være	  fitness,	  det	  kan	  være	  kunst,	  drama	  og	  musik	  og	  det	  kan	  være	  naturen.	  	  Bustrups	  
profil	  er	  natur	  og	  sport	  og	  under	  denne	  hat	  kan	  mange	  herlige	  aktiviteter	  skabes.	  Det	  er	  
pædagogens	  arbejde	  og	  opgave	  at	  skabe	  disse	  profiler,	  så	  samtalerne	  med	  eleverne	  kommer	  til	  at	  
dreje	  sig	  om	  crossmaskiner	  og	  kubik,	  om	  heste	  og	  galop,	  om	  fitness	  og	  aktiv	  træning	  og	  den	  slags	  
motiverende	  temaer.	  Det	  er	  os,	  der	  på	  den	  måde	  skaber	  opholdsstedet	  om	  til	  et	  hjem,	  der	  
summer	  af	  liv	  og	  aktive	  pædagoger,	  som	  leger	  eleverne	  med	  ind	  i	  de	  spændende	  profiler	  og	  
aktiviteter.	  
Ud	  af	  røret.	  Giv	  den	  hele	  armen.	  Om	  igen.	  
Så	  enkelt	  kan	  det	  siges.	  Det	  er	  enkle	  og	  altid	  gældende	  principper	  og	  det	  gavner	  enhver	  at	  
diskutere.	  Ingen	  kan	  være	  uenige.	  	  
Opholdsstedets	  rammer.	  
Opholdsstedets	  rammer	  for	  elevernes	  ophold	  er	  1.	  Du	  skal	  aktivt	  følge	  opholdsstedets	  og	  skolens	  
program	  	  2.	  Du	  bliver	  ikke	  smidt	  ud	  3.	  Du	  må	  ikke	  drikker	  alkohol	  eller	  tage	  stoffer	  med	  henblik	  på	  
at	  blive	  skæv.	  	  
Det	  er	  pædagogens	  opgave	  at	  have	  øjne	  i	  baghovedet	  og	  lægge	  mærke	  til,	  om	  dette	  er	  sket	  eller	  
om	  der	  er	  optræk	  til	  det	  eller	  til	  anden	  ballade.	  Det	  er	  pædagogens	  opgave	  i	  samarbejde	  med	  
hinanden	  og	  i	  tiltro	  til,	  at	  de	  til	  enhver	  tid	  kan	  løse	  de	  problemer,	  der	  måtte	  opstå	  –	  at	  gå	  frisk	  til	  
opgaven	  og	  løse	  den	  efter	  bedste	  evne	  og	  i	  overensstemmelse	  med	  stedets	  grundlæggende	  
principper.	  Pædagogen	  kan	  til	  enhver	  tid	  kalde	  på	  hjælp	  til	  at	  løse	  opgaven.	  Der	  er	  ikke	  nogen	  
regler	  for,	  hvordan	  en	  konflikt	  omkring	  misbrug	  (det	  være	  sig	  alkohol	  eller	  stoffer)	  takles,	  men	  
dette	  tages	  der	  stilling	  til	  fra	  gang	  til	  gang,	  dels	  fordi	  eleverne	  ikke	  er	  ens	  og	  dels	  fordi	  
konfliktsituationerne	  ikke	  er	  ens.	  
Det	  anerkendende	  sprog.	  



Pædagogen	  forventes	  altid	  at	  bruge	  et	  sobert	  og	  anerkendende	  sprog	  overfor	  eleverne	  og	  er	  altid	  
bevidst	  om,	  at	  vi	  som	  pædagoger	  er	  der	  for	  at	  eleverne	  kan	  udvikle	  sig	  i	  den	  rigtige	  retning.	  Det	  
anerkendende	  sprog	  følges	  op	  af	  den	  anerkendende,	  imødekommende,	  lyttende,	  inkluderende,	  
kognitiv	  pædagogik,	  der	  i	  sit	  væsen	  går	  ud	  på	  at	  komme	  i	  overensstemmelse	  med	  eleverne.	  Den	  
faglige	  tilgang	  råder	  i	  dagligdagen.	  Pædagogernes	  diskussioner	  er	  præget	  af	  stor	  faglig	  indsigt	  og	  
stor	  faglig	  stillingtagen	  i	  de	  enkelte	  situationer.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


