SØBÆK News
Benny Andersen skrev ”Det er forår og alting klippes ned. Der beskæres i buskadser

og budgetter ” . Foråret og de lyse timer er nu omsider dukket op og vi skal nu i
gang med sidste semester i dette skoleår.
Vi vil med ” Søbæk News ” informere jer om løst og fast, som kunne være relevant
ift. indeværende og næste skoleår.
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Informationer til vore samarbejdspartnere, samt forældre, børn og unge og
til alle på opholdssteder og plejefamilier.
Hermed ” Søbæk News ” med et par friske forårsnyheder med
informationer, om det der sker på Behandlingsstederne
Søbæk Jyderup.
Læs vore aktuelle nyhedsbreve klik på link.
http://www.soebaek.dk/informationtilboernungeforaeldreaugust14.asp
På Søbæk skole & Erhvervsskolen Søbæk har vi pt. indskrevet 134 elever, heraf ca. 42 i STU.
Lidt flere end sidste år. Vi forventer status Q ift. skoleåret 2016-2017.
På vore døgnsteder ” Opholdsstederne Søbæk & Søbæk kollegiet samt autismecenter har vi
indskrevet i alt 51 unge.
Link til vore tilbud: http://www.soebaek.dk/omsoebaek.asp

Ny mand i ledelsen på Søbæk.
Vi kan med glæde meddele at vi pr. 1 august 2016 har ansat
Jesper Svare har på Behandlingsstederne Søbæk.
Jesper kommer fra Opholdsstedet Søholt ved Slagelse, hvor han
har arbejdet en del år som leder. Vi kender Jesper gennem flere
år fra mange samarbejdssituationer og vi tror han når han er
faldet til og kender os kan blive manden for os. Vi har ønsket at
ansætte en inspirerende ny person som ikke i forvejen er i Søbæk
regi og som kan tilføre stedet noget nyt og spændende udefra. En
person der med hans ideer måske kan se om vi skal gøre tingene
på en anden måde. Det tror vi Jesper kan.Jesper får flere
funktioner. Han ansættes i den øvre ledelse og vil blive
Pædagogisk ansvarlig leder og skal sammen med vore
Afdelingsledere og gode ansatte forfølge det vi kalder ” Den Røde
Tråd”. Jesper skal ift de ydelser vi tilbyder hjælpe med at binde tingene sammen ift pædagogik,
metoder, indsats. Dette er således et pædagogisk løft. Jesper har et stort netværk og han vil
derudover desuden sammen med Annette Filthuth være visitator og repræsentere stedet over for
vore samarbejdspartnere og Jesper vil have medansvar for ressource og personaleforhold.
Velkommen til Jesper vi glæder os til samarbejdet.

Nyt Logo & Hjemmeside.
Vores ” Klovne logo ” skal på pension. Vores
Logo og hjemmeside skal reformeres og vi er
pt i gang med at finde på et godt logo. Gode
ideer er velkomne.
Vores nye hjemmeside som vi udvikler med
firmaet
” Webkoncept ” regner vi med er klar medio
Maj måned 2016.
Så hold øje med WWW.SØBÆKSKOLE.DK

Søbæk ” synes godt om ” nye
venner på Facebook.
Søbæk har valgt at ” Synes godt om ”
og være med på Facebook -vognen.
Se vores nye Facebookside ved at
søge på
”Behandlingsstederne Søbæk”.
På vores FB side vil vi uploade du
kunne finde gode indslag fra vore
klasser og afdelinger omkring
aktiviteter oplevelser i hverdagen Der
vil være almene informationer.

Ny afdeling på Søbæk skole
” Vestre skole” i Holbæk. Afd.
Lerchehuset flytter til efterårsferien.
Rygterne taler sandt og det er nu sikkert og
vist. Vores Afdeling Lerchehuset ved søen i
Jyderup er solgt og denne skoleafdeling
flyttes derfor til nye og syntes vi selv bedre
lokaler på det gamle ” Vestre skole ” der
ligger på Kærsangervej i selve Holbæk By.
Vi har været rigtige glade for alle årene på
Lerchehuset, men finder at tiden nu er
moden til et skifte så vores tilbud på Søbæk
kommer i bedre lokaliteter og tættere på
selve hovedbyen i Holbæk.
Selve skiftet berører kun den Afdeling og de
børn, unge og ansatte som der idag er i ABC og i Junior klassen på Lerchehuset. Planen er at alle
følger med. Selve skiftet vil selvsagt ske gradvist og nænsomt og under stor hensyntagen til de
børn vi arbejder med og vi flytter først når lokalplanforhold er endeligt vedtaget. Dette vil
forventeligt ske fra lige efter sommerferien og til efterårsferien uge 42. Ud over en ændring af de
fysiske rammer så vil der ikke ske ændringer i tilbuddets pædagogiske karakter.
Den eneste forskel er at vore skolebusser kører til Holbæk.
Vi skal nok sikre at relevante forældre børn og unge informeres når vi ved mere.
Har i spørgsmål til denne proces så kontakt gerne Erik eller Annette Filthuth eller Afd. leder Astrid
Boserup 59248300.
De nye lokaler som ligger på den gamle ” Vestre skole” i Holbæk, blev tegnet af arkitekten Ivar
Bentsen og opført i årene 1919-1928. Vestre Skole er et eksempel på en ny skoletradition der
manifesterede sig i Holbæk i begyndelsen af 1900-tallet og var indtil 2001 en af fire skoler i
Holbæk. Vestre Skole som vi kategoriseret med høj bevaringsværdi i Kommuneatlas Holbæk.
Områdets karakter

Åbent Hus og informationsmøde. 31 Maj fra kl. 16 – 18
Vi vil gerne invitere alle forældre børn og unge til ” Åbent hus” og informationsmøde på vores nye
afdeling på Kærsangervej 21 – 23 i Holbæk, så i kan se de flotte lokaler og orientere om de nye
planer og besvare spørgsmål.
Tilmelding bedes ske til astrid@soebaek.dk 59248305

Uændrede priser Skoleåret 2016-2017. Prisgaranti på ydelser.

Vore priser på ydelser til alle vore tilbud på Søbæk forbliver uændrede. – Altså ingen stigninger.
Vi indfører ” Prissikkerhed”.
Når en kommune henviser et barn eller en ung til et døgn eller dag tilbud under Søbæk, vil vi
kontraktligt garantere, at prisen der er aftalt fra indskrivning ikke stiger i mindst 3 år fra aftalens
start. Se aktuelle takster via.
Link. http://www.soebaek.dk/visiationforespoergselkontakt.asp

STU Søbæk – Erhvervsskolen. Nye
værksteder både for piger og drenge.
STU Søbæk henvender sig til flere
målgrupper og vi har mange spændende
værksteder der tilgodeser både drenge og
pigers behov og ønsker.
Vi har mulighederne men det er op til dig at
bruge dem.

Læs om STU Søbæk på vores hjemmeside
http://www.soebaek.dk/erhvervsskolensoebaek.asp

Mød os i Biografen med denne lille teaser.
Link http://youtu.be/B_YBlOmoIY4

Elevplan / Pædagogiske udviklingsplaner.
Vi er på alle vore steder godt i gang med at
afvikle statusmøder, evalueringer ift. det
kommende skoleår 2016-2017. Derudover skal vi
efter gældende regler jfr. folkeskoleloven
sammen med pædagogisk psykologisk rådgivning
i Holbæk kommune, en gang årligt tage stilling til
indskrevne elevere videre skoleplacering.
I den forbindelse er der ift. skoledelen udsendt elevplaner og ift. de af vore unge som er indskrevet
på vore Opholds & bosteder er der udsendt Pædagogisk Udviklingsplaner.
Hvis i mod forventning ikke har modtaget statusbeskrivelse så kontakt gerne afd. leder på skole
eller opholdssted eller Erik Filthuth filler@filler.dk 51213050 .
Har I som forældre særlige forventninger til næste skoleår, er det derfor vigtigt, at I siger til, så vi
kan medtage jeres holdninger i det vi beskriv

Søbæk inviterer kolleger fra andre opholdssteder & plejefamilier til dialogmøde
på Vadestedet i Holbæk.
Onsdag 25 Maj 2016 Fra kl. 12 – ca. 14.30
Traditioner er jo gode og pr. erfaring har det vist sig at være godt, at vi
mødes i kollegiale sammenhænge for at diskutere løst og fast.
Onsdag 25 Maj 2016 Fra kl. 12 – ca. 14.30
Sted Vandrehjemmet Holbæk.
Tilmelding til Dialogmøde kan ske til Anette Sandholdt
59 24 83 00 Mail sandholdt@soebaek.dk senest 10 maj og gerne før.
Vi starter med en let anretning og lidt drikkelse kl 12 og herefter indledes
dialogmøde med drøftelser omkring det der aktuelt berører vores
område.
Der er endnu ingen bunden dagsorden men der er for tiden mange dilemmaer i tiden for os alle og
som vi i fælleskab med fordel kan drøfte.
Det er derfor vigtigt at i melder ind hvis der er emner i mener vi bør runde.
Skriv til filler@filler.dk

Nyt fra Tilsynet.
Vi har forskellige myndigheder der fører tilsyn med vore tilbud.
Socialtilsyn Hovedstaden som fører tilsyn med Opholds &
Bostederne kommer på 3 tilsynsbesøg 11 -13 maj.
Tilsynsmyndigheden består af:
Mette Kondrup Nielsen meni09@frederiksberg.dk
Anne Boysen Christensen anch26@frederiksberg.dk

Undervisningstilsynet.
Holbæk kommune fører tilsyn med undervisningen på Søbæk skole.
Vi er lige nu i gang med 2 tilsynsrunde i år
Tilsynsmyndigheden består af
Marianne Jeppesen mar@holb.dk
Anders Bo Hansen abh@holb.dk
Socialtilsyn Øst – fører tilsyn med vores beskyttede værksteder og aktivitetstilbud også kaldet
§ 103 & §104 var på tilsynsbesøg i Marts måned.
Tilsynsmyndigheden består af:
Peter Skovdal pesko@holb.dk
Leif Christensen lech@holb.dk
http://www.soebaek.dk/tilsynsrapporter.asp
Arbejdstilsynet: Har netop i april 2016 besøgt alle vore afdelinger under Søbæk og vi kan med
glæde og stolthed konstatere at vi kun fik grønne smiley og ingen anmærkninger overhovedet.
Se vore tilsynsrapporter på link http://www.soebaek.dk/tilsynsrapporter.asp

Invitation til sommerfest for alle forældre og elever.
Traditionen tro så inviterer vi til alle forældre og børn samt vore kolleger på de opholdssteder vi
samarbejder med til sommerafslutning, som i år finder sted på afd. Lerchehuset i vores festtelt på
Lerchehuset Slagelsevej 12, 4450 Jyderup.
Arrangementet foregår torsdag 16. juni fra kl 18.00 – ca. 21.00
Vi sørger (som sædvanligt) for fantastiske vejr. Vi
starter grillen kl. ca. 18.00 og vi er klar til burgere,
pølser og kartoffelsalat kl. ca. 18.15.

Invitation til Dimissionsaften 23. juni 2016
På Søbæk Skole er der igen i år en del elever, omtrent 20 som forlader skolen. Enten efter FSA
folkeskolens afgangsprøve eller fordi de af andre årsager afslutter skoleforløbet.
Ift. disse elever vil vi i starten af maj udsende særskilt invitation til dimissionsaften og ceremoni.
Arrangementet foregår torsdag 23. juni fra kl 18.00 – ca. 21.00
Vi sørger for en lille bid brød og drikke samt kaffe & te. Klassernes ansatte vil på bedste og værdig
vis tage afsked med de elever, som det omhandler.
Tilmelding skal ske til afd. leder / kontaktperson senest 14. juni eller til lene@soebaek.dk

Skole intra net - Forældre kommunikation Skal vi ikke tale sammen?
Kommunikation og dialog er en vigtig ting. Husk at
Søbæk skole bruger ” Forældreintra”.
Vi sender beskeder på skole intra eller vis SMS. Når vi sender informationer og invitationer ud.
Det betyder, at I som forældre, opholdssteder & plejefamilier, hvis I har adgang til computer, kan få
de fleste informationer fra enten selve klassen eller andre informationer fra skolens ledelse via
ForældreIntra. I skal logge ind via webadressen: www.soebaek.skoleintra.dk/fi.
Såfremt I mangler kode eller har problemer med at logge ind, er I meget velkommen til at kontakte
sekretær Lene Therkelsen på 59 24 83 03 eller mail lene@soebaek.dk

Kontakt & Telefon numre.

Ønskes yderligere information eller en kontakt. Så kan henvendelse ske til
Annette Filthuth + 45 51213053 annette@soebaek.dk

