Vi har mulighed for at arbejde
med borgerens forståelse af
arbejdsmarkedet og hvilke krav,
der skal honoreres på en
arbejdsplads.
Der vil blive arbejdet med selvforståelse i forhold til
deltagelse på arbejdsmarkedet, og hvad den enkelte
borger kan tilbyde en arbejdsgiver. Der kan blive
arrangeret virksomhedsbesøg, der kan arbejdes
med c/v og ansøgninger og laves strategisk
jobsøgning.
Vi vil også have mulighed for at lave
afspændingsøvelser, fitness, yoga og mindfulness,
når dette vil være relevant. Der vil være mulighed for
at starte dagen i fitness centret for at komme i bedre
form. Mennesker i god fysisk form har mere mod på
at gennemføre alle andre forløb.
Forventningen er, at deltagerne gennem forløbet
bliver nysgerrige på flere beskæftigelsesområder.
Med jobcenter i Skive Kommune som partner er der
god adgang til virksomheder i kommune, som kan
tage borgere i arbejde efter endt projektforløb. Vi
forventer med dette projekt at kunne give projektets
deltagere en rummelig, bred beskæftigelsesorienteret indsats med fokus på kreativitet og
udvikling. Derved giver vi borgerne et større
selvværd, som ofte er en forudsætning for at komme
i arbejde efter længere tids fravær fra
arbejdsmarkedet.

Muligheder for jobtræning
Du kan være i jobtræning i en skolens storkøkken.
Her træner du at i at tilberede og anrette maden, servere og
præsentere retterne i hverdagen og ved årstidens højtider,
sylte, bage kager og brød osv..
Du lærer at gøre rent, vaske op, du kan tage hygiejnebevis.
Du kan være i træning i Bustrup gartneri og landbrug.
Her træner du gartner- og landbrugsarbejde og er med til at
dyrke afgrøder og passe haverne. Passe høns og får.
Du kan være i træning i de forskellige værksteder.
Her træner du med bygge-, mekanik -, træ - og
vedligeholdelsesopgaver samt re-cykling /genbrug.
Du kan være i træning med pædagogisk arbejde.
Her træner du at lave kunst, at spille musik og at undervise.
Mulighed for dansk og matematik undervisning
Vi glæder os til at byde dig velkommen på Bustrup.
Du kan henvises igennem Skive Kommune.
Med venlig hilsen
Kirsten Mønsted, Projektansvarlig
Dagskolen Bustrup
info@bustrup.dk - 24 98 54 61

Rummelig iMidt er et beskæftigelsesfremmende
projekt for mennesker, der har behov for afklaring og
støtte for at komme videre på arbejdsmarkedet.
Projektet foregår i et samarbejde mellem Jobcentret
Skive og Dagskolen Bustrup.
Projektet er støttet med EU-midler.

Målgrupperne i RiM
Der er to større målgrupper i dette projekt:
Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.
Vores fokus er, at få kvinderne inkluderet i fællesskabet
igennem deltagelse i forskellige projekter, forløbet kan
indeholde undervisning i dansk og sprogforståelse.
Andre borgere, som efter aftale med deres
sagsbehandler ønsker at være i
beskæftigelsesfremmende aktiviteter.
Vi arbejder generelt for en alsidig og rummelig indsats
for mennesker på kanten af eller udenfor
arbejdsmarkedet. Mennesker, der har brug for støtte
for selv at gøre en særlig indsats.

Rummelig iMidt
Rummelig iMidt på Bustrup modtager fondsmidler
fra EU’s Socialfond.
I Rummelig iMidt arbejder vi for en udvidelse af
arbejdsstyrkens mangfoldighed - og på at få borgere
på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet inkluderet i
et fællesskab. “Rummelig indsats for mennesker på
kanten af arbejdsmarkedet” på Bustrup Hovedgaard i
Skive Kommune er en aktivitet i Rummelig iMidt.
EU medfinansierer dette projekt. EU’s socialfond og
danske partnere investerer hvert år i aktiviteter, der
skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Tilbuddet lægger vægt på at fremme ordinær
beskæftigelse til de tilknyttede borgere.
Forløb for den enkelte borger kan have fra få timer op til
37 timer ugentligt, fra 30 til 180 dage.
Forløbet og er tilrettelagt, så det passer til den enkelte
borger.
Indsatsen på Bustrup Hovedgaard vil foregå i tæt
samarbejde med den enkelte borger samt dennes
sagsbehandler, så alle parter løbende tages stilling til
planen og evt. revurdering af den.

Kort om Bustrup Hovedgaard
Vi er kendt for at være rummelige og give plads til
det enkelte menneske. Det er selvfølgelig dit ansvar,
hvor meget og om du vil have noget ud af tiden på
Bustrup, men der er mange spændende muligheder
og god støtte fra din lærer.
Bustrup er en gammel herregård. Her går en del børn
og unge i skole på Bustrup Dagskole og her bor
nogle børn og unge på Opholdsstedet Bustrup.
Der er gode faciliteter bl.a. et fitnesscenter og natur.

Vi finder sammen ud af, hvilke
projekter, der passer bedst til dig.

Det kan være, at du lige nu synes, du ikke kan finde ud
af noget som helst eller kan overskue hverdagen.
Det kan vi hjælpe dig med, hvis du har mod på at give
det en chance.
Vi forsøger sammen med dig at finde frem til de
ressourcer og de ønsker, du har. Vi hjælper dig med at
blive dygtigere, og vores mål er sammen med dig at
finde frem til det arbejde, hvor du kan komme videre i
praktik og evt. blive ansat i fast job.

Individuelle handleplanssamtaler
Den enkelte borger er selv med til at skabe rammerne
for deres videre forløb.
Hver borgers forløb indledes inden start med en
samtale for at belyse den enkeltes aktuelle situation.

Praktisk oplæring
Den praktiske oplæring har til formål, at den enkelte
borger tilegner sig aktuelle og relevante kompetencer,
der retter sig mod arbejdsmarkedet.

