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KÆRE SAMARBEJDSPARTNERE 
Efterårsferien står for døren. Vi har haft en dejlig sensommer og efterår med mange aktiviteter og 
en masse progression.

Med en elevgruppe bestående af nye og tidligere elever, valgte vi i starten af september at tage 
på lejrskole til Blaavand ved Vesterhavet. Vi tog af sted en tirsdag og kom hjem torsdag.

Vi havde planlagt forskellige ture og aktiviteter. Blandt andet så vi Vesterhavet, Blaavand Fyr, 
Tirpitz Museum, var på bolsjekogeri, ude og bowle, i svømmehal og meget mere. Vi boede 
sammen i et stort sommerhus i Ho, hvor vi også spiste morgenmad og aftensmad sammen. 
Turen må siges at være en succes, og eleverne har allerede efterspurgt, hvornår vi skal af sted 
igen.
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NYE LOKALER 
Efter lange overvejelser har vi besluttet at finde nogle nye 
lokaler til vores afdeling i Nordsjælland. Selvom vi har prøvet 
forskellige indretninger af, blev lokalerne ved stationen i 
Frederikssund aldrig rigtig gode, og vi har ikke kunne finde os 
til rette i bygningerne.

Derudover har vi desværre oplevet en del indbrud og 
indbrudsforsøg, samt jævnlige problemer med kriminelle og 
salg af euforisende stoffer i området. Vi har taget 
konsekvensen og har opsagt lokalerne og har i stedet valgt at 
leje nye lokaler på den anden side af sundet i Jægerspris. Her 
har vi fundet nogle super gode lokaler på Hovedgaden i byen. 

Det er nogle mindre lokaler og med gode muligheder for 
undervisning, hverdag, café, og hvad vi ellers kan finde på. Vi 
har fået nøglen og er så småt begyndt at rykke ind. Alle 
eleverne har været med og set de nye lokaler, og de synes 
også, at der er gode muligheder.

HVERDAGEN ER TILBAGE 
Det er så dejligt at være i gang med hverdagen på skolen uden 
de helt store ændringer grundet Corona. Vi holder af vores 
hverdag, og vi har en elevgruppe, som trives rigtig godt socialt 
og fagligt, hvor flere har været til screeninger og arbejder hen 
imod de forskellige trintest på FVU-niveau.

Vi har desuden fået vores café-eftermiddage op at køre. Vi har 
derfor været ude at køre gokart og bowle to eftermiddage, og 
der er en masse gode forslag om kommende ture på tapetet.

NYT SAMARBEJDE 
Her efter sommerferien har vi iværksat et spændende 
samarbejde med Orøstrand Skole og Behandlingshjem på Orø 
ud for Holbæk i Issefjorden. Her kan man kan komme i praktik i 
Orøstrand Dyrepark. En ægte minizoo med alt fra Danmarks 
længste python til næsebjørne, silkeaber, strudse, kronvildt, 
lamaer, kaniner, kvæg, heste, fire bisoner og et væld af store 
og små eksotiske fugle.

Man kan også komme i praktik som teknisk servicemedarbejder i Orøstrands smukke omgivelser 
eller som køkkenassistent i Orøstrands køkken, hvor al mad bliver lavet fra bunden til skolens 
elever og personale. Når du er i praktik på Orø, kan du efter aftale bo og bo-træne sammen med 
andre unge i egen bolig på området. Der er personale på Orøstrand 24 timer i døgnet. Se mere 
på vores hjemmeside www.joues.dk. 
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Skulle man som samarbejdspartner have tid og lyst til en guidet tur på Orø, så afsætter vi meget 
gerne tid til at vise de helt fantastiske muligheder frem på Orø.

HYPNOSETERAPI 
I løbet af sensommeren har vi iværksat hypnoseterapiforløb med vores certificerede 
hypnoseterapeut Charlotte Thon. Forløbene hjælper de unge på JOUES til mere selvindsigt og 
tro på egne evner. Der er mulighed for at bearbejde traumatiske oplevelser få løst op for 
eventuelle senfølger heraf. Charlotte har også gode erfaringer med misbrugsbehandling. Læs 
mere om Charlotte på vores hjemmeside www.joues.dk under ansatte.

NYE PRAKTIKMULIGHEDER 
Hos JOUES udvider vi vores praktik-portefølje udvider sig hele tiden. Vi er altid på udkig efter nye 
samarbejdspartnere. Vi har siden sommerferien lavet aftaler med en barbershop, en tatovør, en 
maler, nye tøjbutikker og et flyttefirma.

Afslutningsvis vil vi lige gøre opmærksom på, at vi her på JOUES stadig tilbyder dag/
aktiveringstilbud samt lab afklaringer i henhold til loven om beskæftigelse.

Mange hilsner 

Gine, Sascha, Per, Anders, Lotte

Og Mads
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