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Kære samarbejdspartnere 
Så er foråret kommet med lys og forhåbentlig flere lempelser af 
restriktioner. Vi er tilbage til vores oprindelige mødetid kl. 9.00, da det 
vurderes, at smitten er så lav, at vi tilsvarende kan udvide åbningstiden. 
Derudover glæder vi os over, at JOUES endnu en gang skal sende unge 
videre på deres vej i tilværelsen. I år sender vi otte elever videre, hvor de 
fleste af dem skal videre i Job & Uddannelse.

Her på JOUES er vi kommet godt fra land i det nye år. På trods af Corona 
og indvirkningen på samfundet og humøret, har vi opretholdt vores 
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hverdag på afdelingerne i Birkerød og Frederikssund, og 
eleverne har været glade for at kunne komme afsted i skole, 
når nu resten af verdenen omkring dem har været lukket og 
forandret. 

Vi er meget stolte af at kunne oplyse, at hverken elever eller 
undervisere på JOUES har været smittet med Corona det 
seneste år. Det vidner om tydelighed i gennemgangen af 
restriktionerne på skolen, høj standard i den daglige rengøring 
og sidst men ikke mindst et kæmpe skulderklap til vores 
elever, som har været dygtige til at efterleve landets 
restriktioner. Hold ud…det holder! 

LIDT NYT PÅ DEN 
FAGLIGE FRONT 
Vi har haft vores skemaer til revidering, hvilket betyder, at vi 
har ændret l idt på indholdet for at skabe bedre 
læringssituationer og udnytte elevernes energi bedre. Vi har i 
Birkerød indført læsebånd i 30 minutter hver morgen for at 
vedligeholde elevernes læsekompetencer og for at starte 
dagen på en mere rolig måde. Det har en god effekt og vil 
sammen med et bevægelsesbånd kendetegne morgenen på 
skift i løbet af året. 

VUC-skolerne i Lyngby og Hillerød, som vi samarbejder med, 
holder som bekendt også lukket i disse tider. Vi har alligevel 
haft en tæt dialog og fået screenet enkelte elever online, så vi 
har kunne fortsætte med at arbejde hen mod eksaminerne, når 
det bliver muligt inden sommerferien.

NYE SAMARBEJDSPARTNERE 
Vi udvider hele tiden vores praktik-netværk. Senest er der blevet tilknyttet en lokal anlægsgartner 
og malermester i Frederikssund-området. Lidman Haver og malermester Bente Schmidt 
Sørensen udmærker sig ved at have en tydelig social profil med et ønske om at gøre en forskel 
for unge med udfordringer.
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Sidst men ikke mindst, har vi iværksat et samarbejde med Cheval Blanc Kantiner, som driver 90 
kantiner rundt om i Danmark; private og offentlige. Hos Cheval Blanc Kantiner har de været 
meget imødekommende og vil gerne tage imod praktikanter fra JOUES i både korte og lange 
praktikperioder.

NYE ANSIGTER 
Vi har i løbet af i år knyttet to nye faglærere til vores stab. 

Jonas Borre, som er kok med mange års erfaring fra kokkeverdenen. 
Jonas erfaring spænder fra Kantiner til Michelin Restauranter. Jonas 
har eget køkken på Frederiksberg. Jonas stor erfaring med 
undervisning af unge med udfordringer. Jonas underviser i 
hygiejnebevis og har elever med i sit produktionskøkken på 
Frederiksberg.

Charlotte Thon er uddannet specialskolelærer og har undervist 
specialskoleelever i mange år i Gentofte Kommune. Charlotte har nu 
en billedskole i Hellerup og hun er således det nye kreative 
damplokomotiv hos JOUES. Derudover er Charlotte certificeret 
hypnoseterapeut. Ved hjælp af samtaleterapi og hypnosebehandlinger 
kan Charlotte hjælpe unge med at bearbejde misbrugsproblematikker, 
angst, skolevægring, depression og manglende selvværd. 
Hypnoseterapi kan bruges i mange andre sammenhænge og 
personalet hos JOUES tilbydes jævnligt muligheden for at få tømt den 
mentale rygsæk og få ny energi på arbejdspladsen; et overskud der 
kanaliseres direkte ind i vores elever.

Til foråret vil vi forsøge at få mere af vores skoledag ud i samfundet omkring os, hvor hele 
skoledage kan tilbydes som omlagt og derfor ikke nødvendigvis på en af vores faste adresser i 
Birkerød, Frederikssund og Ballerup

Vi glæder os til de kommende forårsmåneder på skolen og sammen med eleverne både 
nuværende og kommende.

Mange hilsner

Personalet hos JOUES
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