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Intro-tur:

Inden for den første måneds tilknytning til Ude-Bo, arrangeres der en Intro-tur.
Borgeren og den faste kontaktperson tager afsted i 1½ døgn. Oftest går turen til
Vrist ved Harboøre, som er nabo til Vesterhavet.

Mål:
At opbygge en god relation mellem borgeren og den faste kontaktperson, samt afdække borgerens livshistorie, ressourcer, netværk og støttebehov.
Ude-Bo har gode erfaringer med at bruge Intro-turen netop som et springbræt til
opbygning af en god relation
Ude-Bo vægter relations arbejdet højt, da erfaringen viser, at det er et vigtigt
fundament for borgerens udvikling og tilknytning til Ude-Bo
En god relation er kendetegnet ved ligeværd, respekt, tillid og tryghed.

En borger beskriver:
Metode:

Der bliver arbejdet med netværkscirkel, afklaringsskema og udviklingsområder til
kommende kontrakt som skal foreligge færdig efter to måneders tilknytning til UdeBo. Relations dannelse gennem traveture, oplevelser i nærområdet, fælles madlavning og hyggesnak.
Ude-Bo har gennem Jysk Børneforsorg/ Fredehjem adgang til et dejligt sommerhus
i Vrist som ligger mellem Lemvig og Thyborøn. Sommerhuset ligger i et fantastisk
naturområde tæt på Vesterhavet, klitter og med højt til loftet. Her er der masser
af muligheder for at være aktive sammen på stranden, i sommerhuset og i de
nær¬liggende havnebyer. Ved at være aktive sammen lærer vi efterhånden hinanden at kende. Oplevelser fra Introturen vil blive medtaget i første statusrapport.

Bevilling:
Ude-Bo forventer at Interne borgere bevilliges Intro-turen.
Pris: 7500,00 kr.
Ved andre former for indskrivninger anbefaler Ude-Bo at Intro-turen bevilliges.

’’Vi kørte fredag ved 9.30 tiden. På vejen fik vi handlet til
aftensmad. Da vi kom til Vrist gik vi en tur på stranden med bare
tæer i sandet. Da vi kom tilbage til sommerhuset fik vi udfyldt et
skema, og lærte hinanden bedre at kende. Efterfulgt af Xfactor
finale og lidt andet tv gik vi i seng. Næste morgen, lørdag, stod vi
op og fik morgenmad, ryddet op og gjort rent, hvorefter vi kørte til
Harboøre og derefter til Thyborøn, hvor vi var på
Sea War Museum, hvilket var meget spændende.
Alt i alt var det en sjov tur’’
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