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Kære samarbejdspartnere 
Nu er der en måneds tid til, at vi kan sende eleverne på sommerferie. Det har været en meget 
anderledes år på grund af Corona, så vi sender eleverne afsted og håber, at når vi åbner igen 
den 9. august, så er alt mere normaliseret over hele linjen.

De sidste par måneder har vi haft almindelige åbningstider på skolen, og vi har kunne vende 
tilbage til vores tidligere aktiviteter; fitness, café-eftermiddage osv. Det har hjulpet på elevernes 
humør, da eleverne, ligesom mange andre i samfundet, var ved at være lidt modløse over alle 
restriktionerne.

Åbningen af samfundet har også betydet, at vi har elever, som kan gå til deres eksaminer i løbet 
af juni. Det er både matematik og dansk, som skal afsluttes, og det betyder meget for eleverne, at 
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de får mulighed for at gøre det arbejde færdigt, som de har 
knoklet på hele året. Flere unge har ønsket sig en STU-hue til 
deres afslutning. De er bestilt hos C. L. Seifert og er på vej til de 
flittige studerende.

MANGE NYE 
PRAKTISTEDER 
I takt med genåbningen er der igen kommet fart på 
etableringen af praktiksteder. Af nye linjer i vores praktik-
portfolio, kan vi nævne klargøring af biler, smørrebrødsjomfru, 
portør på et hospital, samt teknisk servicearbejder på et 
plejehjem. Og sidst men ikke mindst dyrepasser i en dyrepark. 
Vi udvider hele tiden vores praktik-netværk, så det passer til 
elevernes ønsker. Praktikkerne er individuelle og laves i tæt 
samarbejde mellem praktikstedet, den unge og vores dygtige 
praktikansvarlige Gine Morell. 

JOUES sørger for transport til og fra praktikstedet. Vi sørger for 
at den unge enten har madpakke med eller en frokostordning 
på praktikstedet, for uden mad og drikke kan det nemt blive 
nogle lange praktikdage. Herudover sørger vi for arbejdstøj og 
sikkerhedssko, hvor det er nødvendigt.

RELATIONSARBEJDE 
Vi vil gerne benytte dette månedsbrev til at gøre klart, at alle 
ansatte på JOUES brænder for relationsarbejde. Både med 
eleverne på vores STU, men også i vores solist-forløb ved 
siden af skolen. Vi vil derfor understrege, at vi tilbyder 
relationsarbejde i mange forskellige former, som er særligt 
konstruerede efter den unges behov, men også efter 
kommunens ønsker. Her tænker vi ikke kun på STU-forløb, 
men også på Ressourceforløb og afklaringer i henhold til LAB-
loven. Så ring endelig til os, hvis I har en opgave, som skal 
løses.

Afslutningsvis vil vi ønske alle en god sommerferie. Både til 
vores nuværende elever; både dem som fortsætter og dem 
som stopper, samt kommende elever.

 
Mange hilsener 

Sascha, Per, Gine og Mads
Lars og Jonas Ballerup
Hypnose Lotte og Jonas Kok
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Nyt samarbejde 
med bokseklub

Selvom mange af vores 
elever er tilknyttet 

diverse fitnesscentre, 
så har vi alligevel valgt 

at indgå i et nyt 
samarbejde med en 

bokseklub på 
Vestegnen – mere om 
det i det nye skoleår.

P.S. 
JOUES er altid et 
lærested og ikke et 

værested.
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