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1. Indledning 
Denne tilsynsrapport er resultatet af at Hillerød Kommune har foretaget et anmeldt tilsyn på 

det specialiserede private klub- og dagtilbud Levuk, beliggende på Milnersvej 39A. Tilsynet 

blev foretaget den 12. september 2012 i et samarbejde mellem Hillerød Kommunes afdelinger 

for Familier og Sundhed og Borger- og Socialservice. Begge afdelinger fører det 

driftsorienterede tilsyn, da der både går medlemmer under og over 18 år på Levuk. Det er 

besluttet, at det driftsorienterede tilsyn føres samtidigt af de to forvaltninger, frem for at 

afholde to selvstændige tilsyn. Dette tilsyn er det første foretaget i fællesskab mellem de to 

forvaltninger og det første tilsyn på Levuk siden det uanmeldte tilsyn i 2009.  

2. Formål med tilsyn 
Kernen i tilsynsforpligtelsen er, at Hillerød Kommune har pligt til at holde sig informeret om 

indhold og fremgangsmåde i de tilbud, der er geografisk placeret i kommunen, herunder også 

private tilbud som Levuk. Tilsynet skal forholde sig til opgaveløsningen og overholdelsen af det 

godkendte formål for tilbuddet og gældende lov. Lovhjemlen for tilsyn tager udgangspunkt i 

Retssikkerhedslovens § 16, hvoraf det fremgår, at ”tilsynet omfatter både indholdet af 

tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på”.   

Tilsynet i Hillerød Kommune baserer sine aktiviteter på tre overordnede principper. 

 Kontrolaspekt  

 Kvalitetsstyring  

 Udviklingsaspekt  

Formålet er således både at kontrollere, at tilbuddet bliver drevet på en forsvarlig måde samt 

at sikre og støtte udviklingen af tilbuddet. Både drøftelserne på dagen for tilsynet og denne 

rapport bygger på disse formål.  

 

3. Metode 
Metoden til at indsamle data ved tilsynet er todelt. Den første del ligger før selve besøget, hvor 

Levuk har fremsendt skriftligt materiale ud fra tilsynsenheden ønsker. Materialet blev 

gennemgået af tilsynsenheden og dannede baggrund for en række konkrete drøftelser på selve 

dagen hvor tilsynet fandt sted. 

Den anden del omfatter interviews, samtaler og observationer, som blev foretaget under selve 

besøget. Interviewene med ledelse, medarbejdere og medlemmer blev foretaget med 

udgangspunkt i udvalgte emner, men også med god mulighed for, at de interviewede kunne 

komme med deres synspunkter og input til emner. Observationerne angående de fysiske 

forhold og stemningen i tilbuddet blev bl.a. indsamlet via en rundvisning på tilbuddet samt 

deltagelse ved den fælles aftensmaden.  
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Forløbet på dagen, kl. 14.00 – 18.30: 

- Samtale med ledelse og souschef i ca. 2 timer. 

- Rundvisning 

- Samtale med syv medarbejdere i to hold (2X20 min.) 

- Samtale med 9 medlemmer (20 min.) 

- Deltagelse i aftensmad 

- Kort opsummering med ledelsen 

Deltager fra tilsynsenheden var Louise Danneskiold-Samsøe, familieplejekonsulent, Dorthe 

Merete Andersen, pædagogisk konsulent og Simon Juel Pedersen, AC-medarbejder.  

4. Om Levuk 
 

4.1 Fakta om Levuk 
Levuk er en særlig fritids- og ungdomsklub for unge med 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i alderen 13 til 30 år. 

Borgerne visiteres efter Servicelovens § 36, når de er under 18 

år og efter § 104, når de er over 18 år.  

Levuk blev grundlagt i 2005 og er godkendt til 100 pladser. 

Der er pt. et medlemstal på 85.  

 

Levuk har åbent 5 dage ugentlig, mandag, onsdag og fredag fra kl. 12 – 21/22 og tirsdag og 

torsdag fra kl. 12 – 17.  

 

4.2 Levuks formål og værdigrundlag 
Levuk har en målsætning om at give det enkelte medlem mulighed for at mødes med andre 

ligestillede unge og have en fritid med aktivt indhold. Fokus på oplevelser og samvær med 

andre unge, som bidrager til den unges dannelsesproces og identitetsudvikling. I 

virksomhedsplanen beskrives visionen således: 

Fra Levuks virksomhedsplan:  

 

 

 

 

 

 

Vi vil skabe en levende og aktivt fællesskab for unge, der har et handicap: 

 hvor alles ressourcer er synlige og hvor potentialer udnyttes 

 med trygge, strukturerede rammer og plads for de unge til at udvikle deres 

identitet blandt ligesindede 

 hvor de unge kan få venner, netværk, samvær, der bidrager til en dannelsesproces 

 som er aktiv i lokalsamfundet og udadvendt i forhold til danske og internationale 

samarbejdspartnere 

 hvor de unge stifter bekendtskab med det sunde liv på alle måder.  

 

Medarbejderstaben består af 
i alt 22 ansatte: 

 En Leder og en souschef  
 En administrativ 

medarbejder 
 10 Pædagoger   
 5 Pædagogmedhjælpere  
 2 praktikanter 
 En Køkkenchef og en 

kokkearbejde 
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Det er tydeligt både i vision og i det daglige arbejde, at der arbejdes på at skabe et 

ungdomsmiljø på Levuk, der sikrer udvikling og brug af medlemmernes potentialer. Det 

skinner igennem, at Levuk ser medlemmerne først og fremmest som unge. De viser 

medlemmerne de faciliteter og tilbud der er i nærområdet og understøtter dermed inklusionen. 

Det er således Tilsynets opfattelse, at Levuk overordnet lever op til egne målsætninger.   

 

4.3 Fysiske rammer 
Der er i alt 700 kvadratmeter fordelt på aktivitetsrum, café, industrikøkken, tekøkken, 6 

handicaptoiletter og badefaciliteter til medlemmerne, vaskerum, computerafdeling, 

personalestue, kontor samt stor udendørs terrasse. Alle faciliteter er handicapvenlige. 

Levuk har rigtig gode fysiske rammer. Tilbuddet i sig selv består af flere rum med bl.a. 

værksted, musiklokale og et kreativt lokale. Derudover er der mange ”hjørner” med forskellige 

aktiviteter som computer, bordfodbold samt et kæmpe lærred hvor der kan spilles Play Station 

og ses film. Maden indtages i caféen, som kan udvides ved festlige lejligheder. Fra Levuk er 

der direkte adgang til en hal, som er en del af Frederiksborgcentret. Det gør det nemt at lave 

aktiviteter som indendørs fodbold mm., hvilket er ideelt i vinterhalvåret. Derudover giver 

samarbejdet med Frederiksborgcentret også mulighed for at anvende svømmehal, 

badmintonbaner mm.  

Indvendigt er lokalerne dekoreret af medlemmernes kunst samt billeder taget af en 

professionel fotograf. Det giver et levende og ikke institutionelt præg, der bryder det ellers lidt 

grå og kedelige ydre.  

Levuk ligger tæt på byen ca. 1 km fra centrum, forenden af en stikvej, der giver ro og plads 

omkring medlemmerne.      

Levuk har endvidere lejet sig ind i en tidligere skovriderbolig, Horsebohus, som er beliggende 

en kilometer inde i Store Dyrhave skov. Huset er ny istandsat, og her holder Levuks 

naturlinje til. 

 

Levuk har en interaktiv hjemmeside, der opdateres løbende. Det foreslås dog også at 

hjemmesiden opdateres med billeder af de forskellige lokaliteter, bl.a. Horsebohus. 

 

4.4 Økonomi 
Tilsynet har modtaget et revisor påtegnet regnskab for 2011, som også er set igennem af 

Hillerød Kommunes Økonomiforvaltning.  

Taksten pr. dag for et medlem er 469 kr.  

Levuk har også indført muligheden for differentierede takster, som kan benyttes hvis 

medlemmerne bruger tilbuddet færre dage. Der er pt. ca. 10 der er på differentieret takst.  

5. Vurderingen af det skriftlige materiale 
Som det kan ses i bilaget bagerst i denne rapport, så har tilsynsenheden modtaget en del 

skriftligt materiale fra Levuk. Såvel medarbejderpolitikker, som virksomhedsplan og andet 
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materiale fremstår professionelt i layout, indhold og form.  Der er stor fokus på den eksterne 

kommunikation til samarbejdspartnere, samt intern til medarbejderne i forhold til mål og 

politikker. På mødet med ledelsen blev der drøftet forskellige indspark til det skriftlige 

materiale, som gav anledning til nogle drøftelser af tilgangen til de unge angående 

eksempelvis alkohol, sociale medier og handleplaner. Tilsynet gjorde opmærksom på fordelen 

ved, at der også laves en beredskabsplan ved seksuelle overgreb, samt for medlemmernes 

brug af sociale medier, hvilket ledelsen tog godt imod.  

5.1 Handleplaner 
Handleplanerne er fyldige og beskriver godt den unges evner og udfordringer. Det blev dog 

vurderet, at der kunne komme mere fokus på den enkelte unges målsætning og 

status/udvikling for disse. Tilsynet anbefaler, at det i alle handleplanerne tydeligt fremgår, 

hvordan den unge er blevet inddraget i udarbejdelsen af handleplanen. Det kan eksempelvis 

gøres ved at indlede handleplanen med et 

interview, som der var enkelte eksempler 

på. 

Udover det ønskede materiale sendte 

Levuk også materiale som avisudklip, 

sange og andre beskrivelse af tilbud på 

stedet. Dette selvom materialet først blev 

efterspurgt med lidt over en uges varsel. 

Materialet viser at Levuks medlemmer 

deltager i mange forskellige aktiviteter og 

er god til at dokumentere dette, så det 

kan (gen)opleves af de pårørende og 

medlemmerne selv.  

 

6. Mødet med Levuk 
I dette afsnits vurderes tilfredsheden og 

samarbejdet internt i Levuk blandt 

medarbejdere, ledelse, medlemmer og 

pårørende.  

6.1 Stemningen i huset 
Lige fra t kommer ind ad døren på Levuk 

kan man fornemme den høje energi der er 

i huset. Levuk bærer præg af at være 

fyldt med aktivitet og unge mennesker, 

hvor end man kigger hen. Omgangstonen 

er munter og rummelig, hvilket får det til at virke som om at alle føler sig inddraget.  

6.2 Aktiviteter 
I kraft af Levuks indretning er der rigtig gode muligheder for at lave forskellige aktiviteter. Det 

gælder såvel dem der får pulsen op, som dem der udfordrer den mere kreative side. Levuk 

Tilsyn Levuk Horsebohus onsdag d. 3.okt 2012 

I forbindelse med det anmeldte tilsyn på Levuk, blev 

der lavet aftale om at Horsebohus også skulle indgå i 

tilsynet, da det er en satellitenhed til Levuk som 

benyttes dagligt af 17 medlemmer.  

Horsebohus er en ældre skovløber bolig, beliggende 

inde i skoven i Store Dyrehave. Huset er renoveret og 

tilpasset de forskellige aktiviteter der udfoldes her, 

samt indrettet efter medlemmernes behov. 

Aktiviteterne foregår primært udendørs, og er 

nærmere beskrevet i virksomhedsplanen.  

De unge udtrykker stor tilfredshed med Levuk 

generelt og at være på Horsebohus. De fortæller, at de 

kan bestemme en masse selv, og at de lærer at tage 

ansvar. 

Horsebohus deler udendørs arealer med en 

skovbørnehave. Enkelte medlemmer hjælper til med 

de mange børnehavebørn, hvis der er behov. 

Horsebohus henvender sig særligt til de medlemmer 

som har brug for fastlagte udendørs fysiske aktiviteter 

og rolige omgivelser. 
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består af forskellige linjer som medlemmerne kan melde sig ind på – sport, teater/musik, 

Horsebohus og kreativ.  

Der også mulighed for at medlemmerne kan bruge computere og herunder sociale medier, 

hvor bl.a. youtube bruges til at finde de nyeste sange der kan dansens til eller selv uploade 

videoer. Medlemmerne kan også, hvis de selv søger det, få råd og vejledning til hvordan sider 

som facebook benyttes. Levuk opfordres til at tænke endnu mere i den retning, da det er et 

felt der kan være svært for de unge at agere hensigtsmæssigt i. 

Der afholdes ofte arrangementer og fester hvor medlemmerne har mulighed for at invitere 

gæster med. 

Flere gange årligt arrangeres ture med overnatning, eksempelvis skitur og fællestur til 

Nordjylland. Medlemmerne betaler her for de faktiske udgifter i forbindelse med rejsen, mens 

udgifterne til medarbejdere er indeholdt i taksten. 

    

6.3 Mødet med medlemmerne 
Ved en brugerundersøgelse i 2008, spurgte Levuk ind til medlemmerne tilfredshed med at gå 

på Levuk. Overordnet var der stor tilfredshed blandt medlemmerne og de var glade for at gå 

på Levuk. Dog vurderede 48 % af medlemmerne, at de oplever ikke at være med til at 

bestemme generelt.  

Levuk har haft fokus på medbestemmelse siden, bl.a. ved at oprettet udvalg for de forskellige 

linjer for at inddrage medlemmerne. Derudover har Levuk medlemsmøderne, hvor der i et 

åbent forum bliver drøftet forskellige emner.  

De medlemmer som tilsynet talte med på dagen gav udtryk for at de følte sig inddraget i såvel 

hvilken linje de ville gå på, som hvad indholdet på linjen skulle være. Levuk opfordres dog til 

at lave en brugerundersøgelse igen for at se om der reelt er sket en udvikling.  

Generelt var der stor tilfredshed blandt medlemmerne med at gå på Levuk og det eneste der 

kom af kritikpunkter, var at de ikke havde åbent alle aftener. Alle følte sig godt behandlet, 

synes det var et godt sted at være med et stort sammenhold og så blev Levuk særligt rost for 

at ”holde nogle fede fester!”. 

  

6.4 Mødet med medarbejdere 
Der er dagligt ca. 16 medarbejdere på arbejde. De syv medarbejdere som deltog i samtalen på 

dagen, beskrev Levuk som et rart sted at være og som de var stolte af at være en del af. 

Medarbejderne gav udtryk for, at der er en klar synlig ledelse som bakker dem op. De oplever 

også stor medbestemmelse og ejerskab eksempelvis i forhold til planlægningen og opstart af 

aktiviteter og indhold på linjerne.  

Alle medarbejdere deltager i et kursus omkring narrativ pædagogik, som de finder relevant og 

anvendeligt i hverdagen. Derudover har alle også deltaget i et kursus omkring 

medicinhåndtering. Der er en fælles opfattelse af at Levuk er et sted hvor medarbejderne kan 

udvikle sig.  
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Der er en del unge medarbejdere på Levuk, som er med til at give stedet en ungdommelig 

stemning og særligt kan tilbyde aktiviteter som medlemmerne finder interessant. 

Levuk er et praktiksted for ca. 7-8 pædagogstuderende om året og er således 

et uddannelsessted for studerende. Der er flere medarbejdere der har taget eller skal i gang 

med at tage praktikvejlederuddannelsen på diplomniveau. 

Levuk har dog ikke en praktikstedsbeskrivelse. Det anbefales derfor, at Levuk udarbejder den 

lovpligtige praktikstedsbeskrivelse, ud fra den skabelon som UCC har på deres hjemmeside. 

 

6.5 Samarbejde med forældre 
Der er i år blevet oprettet et forældrenetværk på initiativ fra forældrene selv. Der har på de 

møder, der har været indtil nu, deltaget ca. 20 forældre.  

Derudover er der fokus på at give medarbejderne frihed til at bruge den nødvendige arbejdstid 

på kontakten til forældrene. 

Nogle af medlemmerne bor på bosteder, hvilket gør at der en del snitflader imellem de to 

personalegrupper. Medarbejderne lægger vægt på et godt samarbejde. 

 

6.6 Klager og magtanvendeler 
Der har ikke været nogen klager og magtanvendeler i 2011 og 2012. 

 

6.7 Inddragelse af frivillige 
Levuk har startet et projekt omkring inddragelse af frivillige ved transport af de unge. Mange 

af de unge kan med hjælp fra de frivillige selv komme til og fra Levuk. Enkelte medlemmer er 

endda via ordningen kommet så langt, at de nu er selvtransporterende.    

 

7. Sundhed 

7.1 Kost 
Levuk har en kostpolitik om, at den mad de serverer for de unge skal være sund.  Med eget 

køkkenpersonale er der mulighed for at servere præcis den mad man ønsker på Levuk og for 

de unge at se hvordan maden bliver til. Der var også flere af medlemmerne der fortalte, at de 

hjalp til i køkkenet. De medlemmer der deltager har været på hygiejnekursus. Tilsynet var 

inviteret til at deltage i et måltid, som var både velsmagende og sundt. Maden blev spist i 

fællesskab og der var en hyggelig snak på tværs af bordet.  

Der var samtidig et fokus blandt medarbejderne på at de unge spiste salat, hjalp hinanden og 

at middagsmåltidet skulle være hyggeligt.  
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Der sælges ikke slik og sodavand i caféen til hverdag. Sammenholdt med det store fokus der 

er på en aktiv hverdag, er det Tilsynets vurdering at Levuk giver medlemmerne et fundament 

for et sundt liv.  

7.2 Rygepolitik 
Levuk har udarbejdet en rygepolitik, som medfører at der kun må ryges uden for matriklen og 

det bliver overholdt i henhold til Lov om røgfrie miljøer. Kun et par af medlemmerne ryger.   

 

7.3 Medicinhåndtering 
Levuk lever op til Sundhedsstyrelsens krav til medicinhåndtering. Der er fem medarbejdere 

som er medicinansvarlige og som kan hjælpe de andre medarbejdere, hvis der skulle opstå 

spørgsmål. Der er i arbejdsplanerne sørget for, at der altid er medicinansvarlige på arbejde.   

8. Opsummering og anbefalinger 
Det et Tilsynets oplevelse, at Levuk er et rigtig godt klubtilbud for unge med særlige behov. 

Der er et stort engagement fra ledelse, medarbejdere og medlemmer, og der gøres meget for 

at skabe rammerne for, at borgere, med særdeles forskellige forudsætninger, kan fungere 

sammen. Der er ledelsesmæssigt udstukket en tydelig linje og ramme for arbejdet, men stadig 

med god mulighed for både medarbejdere og medlemmer til at udfylde disse rammer og 

præge såvel hverdag som fest. Der er udarbejdet klare personalepolitikker og en 

virksomhedsplan der er god som både internt og eksternt værktøj. Levuk har gode fysiske 

rammer, samt generel tilfredshed blandt medarbejdere og medlemmer.  

Levuk lever således op til de krav der er til tilbud efter § 36 og 104 i Lov om Social Service og 

det Levuk er godkendt til på tilbudsportalen. 

 

Ved sidste tilsyn var der krav om, at Levuk skulle sikre at medlemmerne blev visiteret efter § 

104 når de fyldte 18 år, hvilket de har gjort en aktiv indsats for at sikre.   

Der stilles to anbefalinger til Levuk på baggrund af tilsynsbesøget. Anbefalinger meddeles, 

når der påvises mangelfuld overholdelse af love eller andre givne rammer, som på sigt 

formodes at få konsekvenser for borgere eller medarbejdere. 

- Det anbefales, at det i de pædagogiske handleplaner for medlemmerne tydeligt 

fremgår, hvordan den unge har været inddraget i udarbejdelsen af handleplanen. 

- Det anbefales, at der udarbejdes en praktikstedsbeskrivelse ud fra skabelonen på UCC’s 

hjemmeside.     

 

Tilsynet opfordrer Levuk til at lægge den endelige tilsynsrapport på hjemmesiden og på 

Tilbudsportalen. 
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Bilag 1 
Liste over tilsendt materiale: 

- Avisartikler 

- Dagbogsnotater for hhv. tre borgere over og under 18 år 

- Forældrenetværksmøder – orienteringsbreve og referater 

- Personalehåndbog 2012, herunder politikker om eksempelvis alkohol, 
rygning, magtanvendelse mm. 

- Personaleudvikling i Levuk – om kursus i narrativ pædagogik og 
supervision 

- Pædagogiske handleplaner for hhv. tre borgere over og under 18 år 

- Referater af personalemøder 

- Referater af medlemsmøder – fællesmøde blandt brugerne 

- Referater af bestyrelsesmøder 

- Årsregnskab og takstoplysninger 

- Arbejdstilsynet – besøgsrapport 

- Fravær fra 1.1.2011 til 31.08.2012 

- Fødevarestyrelsens kontrolrapport 

- Lydfil med sang – ”GOD JUL” 

- Virksomhedsplan 

- Opgørelse over klager og magtanvendelser 

- STU artikel Stængehus 

- STU brochure 

- Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer 2008 
 

 

 

 


