SØBÆK News
Klar – Parat – Skolestart.
Sommeren synger på sidste vers og nu falmer skoven snart trindt om land.
På Søbæk siger vi velkommen til et nyt skoleår 2016-2017.
Vi vil med ” Søbæk News ” informere jer om løst og fast, som kunne være relevant ift.
indeværende og næste skoleår.
Læs mere om vore tilbud på hjemmesiden

http://soebaek.dk/
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Informationer til vore samarbejdspartnere,
samt forældre, børn og unge
Hermed ” Søbæk News ” med et par friske nyheder og
informationer, om det der sker på Behandlingsstederne
Søbæk Jyderup. Både vore skoler og døgntilbud.

Nyheder fra Søbæk Skole &
erhvervsskolen.
Første skoledag efter ferien er 8. august, hvor
vi alle møder kl. 8.30. Velkommen til alle.
I juni sagde vi et vemodigt farvel til ca. 20 unge
der efter veloverstået afgangsprøve skal ud og
prøve kræfter i andre uddannelser. Vi ønsker
det bedste for jer alle. Samtidig starter vi
skoleåret 2016-17 med at byde velkomne til en
del nye og gamle elever.
Et særligt velkommen skal lyde til børn unge og
forældre fra vores ny afd. Ibs Mølle som vi nu
har overtaget og har få et under ”vore vinger”.
På Søbæk skole har vi fra starten af i dette skoleår ” fuldt hus ”. Vi har øget elevtallet. Således
var der sidste år fra skolestart indskrevet 120 børn og unge fra skoleårets start. I år starter vi
med 138 nye drenge og piger der med forskellige forudsætninger er indskrevet på vore nu 6
skoleafdelinger. Søbæk skole visiterer grundskoleelever fra 1 til 10 klasse. Derudover visiterer
Søbæk skole og Erhvervsskolen Søbæk STU elever til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Vi
visiterer EMU elever til Erhvervs modning & udviklingsklasse og vi visiterer borgere til §.103 &
§.104 til Beskyttet beskæftigelse & aktivitets samt samværstilbud. På vore døgnafdelinger
Opholds & bostederne Søbæk er der indskrevet 51 børn unge. 23 er indskrevet til vore
Opholdssteder og andre til vort Søbæk kollegie og Autismecenter.

Søbæk skole er fusioneret med Ibs Mølle.
Mørkøv
Skole Dagbehandlingstilbudet Søbæk skole har pr. 1
august 2016 fusioneret og foretaget
virksomhedsoverdragelse med skolen ” Ibs Mølle
Mørkøv”. Vi håber naturligvis at henvisende
myndigheder forældre børn og unge fortsat har tillid til
at vi fra Søbæk driver stedet videre i de oprindelige ånd. Vi skal gøre vores bedste.
Den daglige ledelse af afdelingen bliver varetaget af Mie Mortensen som har været på Søbæk i
mange år. Stedet fortsætter med en kombination af ” gamle ” lærer fra Ibs Mølle men da der
også er kommet en del nye elever i sommerferien er der tillige tilført stedet en del nye
ressourcer. Der er således ”fuldt hus ” på afdelingen fra skolestart. På Afd. Ibs Mølle indskrives
børn & unge der er introverte. Børn og unge med mentalisering og kognitions problematikker. Vi
arbejder med følsomme børn der kan have angst & psykosociale problemer eller børn og unge
med Autisme eller Autismespektrum forstyrrelser. Eller andre udviklingsforstyrrelser ADHD,
Asperger & Tourettes syndrom.

Behandlingsstederne Søbæk skole har skiftet logo.

Klovnen er ” gået på pension ” og erstattet af vores nye paradis træ. Det varsler gode tider
!!

Planlægning skoleåret 2016 - 2017
På Skoleintra og på Skolens hjemmeside
ligger til orientering vores skoleårs kalender.
Det er en god ide at printe den ud og hænge
den på køleskabet. Samme information finder
i på Skolens Hjemmeside
www.søbækskole.dk
Traditioner er gode så vi udsender md post til
vore samarbejdspartnere vore lille
skoleårskalender 2016-2017.
Ønsker de flere til afd. så ring 59248300 eller
skriv til sandholdt@soebaek.dk
Afd. Lerchehuset Jyderup flytter til Søbæk –
Vestre skole i Holbæk.
Som De måske er klar over så er vores skole afd.
Lerchehuset ved søen solgt og afdelingen flytter til
Nye og gode lokaler på det gamle Vestre skole der
ligger på Kærsangervej 21-23 i Holbæk.
Flytningen vil ske i perioden fra 1 september til
uge 42 oktober hvor vi skal være fraflyttet
Lerchehuset. Af hensyn til de børn vi arbejder
med vil vi tilstræbe at flytningen sker nænsomt og
således at vore elever ikke påvirkes. Når vi er
mere afklaret inviteres alle forældre til et Lille
Åbent hus. Spørgsmål til processen så bare ring til
Erik Filthuth - Filler 51213050 filler@filler.dk

Nyhed Skolekøkken Søbæk Catering tilbyder
dejlig mad.
Alle elever der er på vore skole afdelinger under
Søbæk er omfattet af en lille ” madordning”. Dvs. at vore elever til frokost tilbydes et let måltid
mad eller og frugt. Denne madordning har alle afd. hver for sig stået for indtil nu, men efter
efterårsferien går vi i luften med vores nye ”Søbæk Catering”. Vi har på vores afd. i Stigs Bjergby
bygget helt nyt industrikøkken som på alle skoledage skal forsyne de sultne børn med et sundt måltid
mad. Samtidig vil Køkkenværkstedet indgå som et STU Værksted for unge der vil lærer lidt om kost &
ernæring. Det bliver Køkkenchef Brian Jensen og Økonoma Mette Hansen som står for det værksted.

Ny Pædagogisk ansvarlig leder.
Velkommen til Jesper Svare.
Vores nye Pædagogiske ansvarlige leder Jesper Svare er netop
tiltrådt. Jesper kommer fra en stilling som leder Søholt ved
Skælskør som er et et større Skole dagbehandlingssted og
Døgnopholdssted. Jesper skal udover at skabe konsensus omkring
pædagogik og praksis på stedet være visitator og samarbejde med
Annette Filthuth ift. henvisende myndigheder og ift. HR delen
Velkommen til Jesper som kan træffes på telefon 21641336 mail.
js@soebaek.dk

Visitationsprocedurer til Søbæk
Frit skolevalg.
Vi henleder opmærksomheden på at alle forældre / Børn har et frit skolevalg hvis de skal
indplaceres i et specialskoletilbud. Det har ombudsmanden fastslået.
Forældre kan således bestemme, at deres barn skal tilbydes et specialskoletilbud på eks.
Søbæk Skole eller tilsvarende sted. Det forudsætter dog at foranstaltningen på Søbæk eller
tilsvarende sted ikke er et mere vidtgående tilbud end det Pædagogisk psykologisk rådgivning og
henvisende kommune skal tilbyde ift. barnets behov. Vi har på Søbæk skole udarbejdet særlig
vejledning som an rekvireres. Skriv til filler@filler.dk.
Mulighed for 11 Skoleår.
Bemærk. Visse elever kan have har ret til
undervisning i 11-12 år.
Mange af de elever der indskrives med
specialpædagogiske behov på Søbæk har haft et
ustabilt og usammenhængende skoleforløb og
mange er ikke automatisk klar til at forlade
skolen efter 10 klasse. Derfor gælder særlige
vilkår og Jfr. LFS: §4 stk. 2.

Disse elever kan efter vurdering fra Pædagogisk
psykologisk rådgivning og henvisende kommune blive
tilbudt et 11 skoleår.

Værd at vide Link:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175630
For yderligere vejledning så kontakt Erik Filthuth på 51213050

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.

STU Søbæk – Erhvervsskolen. Nye værksteder både for piger og drenge.
Kom og besøg os på Uddannelsesmessen ” Ud i Fremtiden ”
Roskilde Kongrescenter 21 & 22 September.

Læs om STU Søbæk på vores hjemmeside

http://soebaek.dk/erhvervsskole/
Mød os i Biografen med denne lille teaser.

Link http://youtu.be/B_YBlOmoIY4

Nyt fra Opholds & bostederne
Søbæk.
På vore døgnafdelinger Opholds & bostederne
Søbæk er der aktuel indskrevet 51 børn unge. 23 er
indskrevet til vore Opholdssteder og andre 28 unge
til vort Søbæk kollegie og Autismecenter.
Læs om vore tilbud her:
http://soebaek.dk/opholdsstederne-soebaek/
Ring til visitator Annette Filthuth 51213053 og hør om ledige pladser.
På vore opholdssteder har vi en god ny og homogen gruppe af drenge og piger i alderen 10 – 18
år fordelt på 2 afdelinger. Henvist §66,5.
På vore botilbud Søbæk kollegiet – autismecenter har vi 27 unge henvist efter §66,5 samt §107.

Trivselsundersøgelse ift. vore unge på vore døgntilbud.
På Søbæk har vi besluttet med periodiske mellemrum og i første omgang i september måned
2016 vil tage " temperaturen " på vore beboeres trivsel og velfærd og udbytte af opholdet på
opholdsstedet og på Søbæk skole hvis dette tilbud indgår.
Vi vil derfor gennemføre en intern undersøgelse med spørgsmål og data som vore ungevejledere
samler ind hos beboer, forældre samt henvisende kommune og som vurderes af ledelsen sammen
med stedets nye pædagogiske ansvarlige leder Jesper Svare.
Formålet er fra vor side at afstemme forventninger og afklare om foranstaltningen ift.
pågældende barn og ung fungerer optimalt og så vi kan vurdere om der er noget vi skal ændre
på fremadrettet. Det er selvfølgelig helt frivilligt at deltage. Informationer og besvarelser
behandles fortroligt og indgår ikke i sagsbehandling omkring den unge. Besvarelse kan afgives
anonymt om man ønsker det. Resultatet af undersøgelsen
Tak til jer der deltager på forhånd.

Påtænke ændringer 2016 – 2017
Vi oplever generelt flere forespørgsler til vore bo tilbud. Vi har således indsendt besluttet at vi
om muligt udvider med nogle nye beboelser i Jyderup & Holbæk. Vi har derfor sendt ansøgning
til Socialtilsynet med anmodning om at de godkender flere beboelser under Søbæk kollegiet /
autismecentret. Derudover ønsker vi som noget nyt, at udvide vores døgnbemandede tilbud på
Bryggervænget således at vi kan visitere en ny målgruppe af borgere til døgn jfr. Sel. §.108.
Vi finder det mest hensigtsmæssigt at etablere dette tilbud så det er beliggende tilknyttet den
afd. og ekspertise vi har i forvejen.

Socialtilsynet har været på anmeldt besøg.
Opholds & Bostederne har i maj 2016 haft besøg af Socialtilsyn hovedstaden. Resultatet af
undersøgelsen uploades når vi har modtaget rapporten.

http://soebaek.dk/tilsynsrapporter/

Nyt fra Tilsynet.
Vi har forskellige myndigheder der fører tilsyn med vore tilbud.
Socialtilsyn Hovedstaden som fører tilsyn med Opholds &
Bostederne har været på sit 3 Tillsynsbesøg 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 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
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.

Kontakt & Telefon numre.
Ønskes yderligere information eller en kontakt. Så kan henvendelse ske til

Annette Filthuth + 45 51213053 annette@soebaek.dk

Jesper Svare + 45 21641336 js@soebaek.dk

