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Forretningsplan 2021
Levuk tilbyder beskyttet beskæftigelse for voksne, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og aktiv
fritid for unge over 13 år, der har betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Levuk Job og Samvær
•
•
•
•
•
•

Beskyttet beskæftigelse/samvær for 18-65 årige
Produktion og service i Store Dyrehave
Skovhjælper, Naturguide, Dyrepasser, Kontorhjælper, Køkkenhjælper
Fagligt opkvalificerende kurser
Social arbejdsplads
29 arbejdstimer pr. uge

Levuk STU
•
•
•
•
•
•
•

v/1:7 12.385 kr. pr. måned

Basis 24.250 kr. pr. måned

3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse med idræt som hovedfag
Undervisningslokaler i Hillerød og Tisvilde
ADL, dansk, matematik, kulturlære, engelsk
Outdoor aktiviteter i Tisvilde Hegn
Eksterne praktikforløb
Idrætsekskursioner
28 undervisningstimer pr. uge

Levuk Ungdomsklub
•
•
•
•
•
•
•
•

Levende ungdomsmiljø med 100 medlemmer
Brugerråd, lokale og internationale aktiviteter
To lokaliteter: Frederiksborgcentret og Horsebohus i Store Dyrehave
Teater, musik, sport, kultur, multiværksted, naturlinje
3 café aftener om ugen med spisning
Dannelsesaspekt, netværksrelationer, narrativ praksis
Sundhedsprofil
38 åbningstimer pr. uge/58 timer i alle ferier

Fuld tid
15.543 kr. pr. måned
Differentieret tilbud
9.338 kr. pr. måned
3 aftener pr. uge
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Gratis praktik

Levuk Ungdomsklub
Kommunens betaling fuldtidstilbud
186.515 kr. medlem/år – 511 kr. medlem/døgn
Kommunens betaling diff. tilbud
112.055 kr. medlem/år – 307 kr. medlem/døgn
Medlemmets egenbetaling udgør
500 kr. pr. måned
Individuel egenbetaling til ferierejser og aftensmad
Opsigelsesvarsel: Lb. måned + 3 mdr.

Åbningstider
Levuk Job og Samvær
Arbejdstid mandag 8-14, fredag 8-13
Levuk STU
Undervisning 960 timer årligt
Undervisningen foregår mandag til torsdag 8.00 – 14.00, fredag 8.00 – 12.00
Levuks fuldtidstilbud
Mandag og onsdag 12-21 (cafeaften med mad)
Tirsdag og torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 12-22 (cafeaften med mad)

Levuks differentierede tilbud
Mandag og onsdag 16.30 - 21
Fredag 16.30 - 22
(for unge over 18 år)
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Excl. transport

291.000 kr. elev/år

Gratis praktik

Levuk STU

148.620 kr. borger/år – 12.385kr. borger/mdr.
218.652 kr. borger/år – 18.221kr. borger/mdr.
288.672 kr. borger/år – 24.056kr. borger/mdr.

Praktik:
1.542 kr./uge

Priser
Levuk Job og Samvær, SL §§ 103 og 104
Beskyttet beskæftigelse/samvær 1:7
Socialt samvær 1:5
Socialt samvær 1:3
Opsigelsesvarsel: lb. måned + 30 dage
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De fysiske rammer
Milnersvej (Frederiksborgcentret)
Klubben har 750 m2 indrettet med grupperum, værksted og fællesarealer. Midt i huset ligger
caféen, som kan ændres til teatersal og udstillingshal.
På 1. sal ligger STU-lokalerne, som er 300 m2 etableret i 2015 med køkken, fællessal og grupperum.
Der er masser af grønne områder i nærheden og direkte adgang til Frederiksborgcentrets
sportshaller. Fuld handicaptilgængelighed.
Horsebohus (Store Dyrehave)
Horsebohus er en fuldt handicaptilgængelig skovridderbolig med køkken, pejsestue og værksteder.
Levuk Job og Samvær har produktion, dyrehold og servicevirksomhed i huset hver dag fra kl. 8. Efter
arbejdsdagen er det ungdomsklubbens medlemmer der benytter adgangen til have, shelter til
overnatning, tipi, bålplads og naturligvis skoven. Ca. 20 medlemmer kører direkte til Horsebohus
hver eftermiddag.
Stængehus (Tisvilde Hegn)
Stængehus er et fredet rødstenshus 300 meter fra vandet i Tisvilde Hegn. Huset ligger i et af
Danmarks skønneste naturområder, og rummer bl.a. brændeovn, hyggekrog og køkken. Stængehus
er forbeholdt eleverne på Levuk STU. Der er ADL og idræt/udeliv i Stængehus 2 gange om ugen.

Lovgrundlag
Levuk er en privat, selvejende institution med tilsyn via Hillerød Kommune. Bestyrelsen består af
repræsentanter fra Hillerød Kommune, Egedal Kommune, UU-vejlederne samt medarbejder- og
forældrerepræsentanter. Levuk er sekretær for bestyrelsen.

Levuk Job og Samvær er baseret på

Servicelovens § 103

Servicelovens § 104
Levuk STU er baseret på

Lov nr. 564 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse nr. 974 for ungdomsuddannelse STU
Levuk fritidstilbud er baseret på

Servicelovens § 36 for unge op til 18 år

Servicelovens § 104 for unge over 18 år

Servicelovens § 104 for unge over 18 år
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Visioner
Job og Samvær
Vi vil skabe en arbejdsplads for voksne med et handicap, hvor medarbejderne får et aktivt
arbejdsfællesskab med samvær og socialt netværk med kolleger. Medarbejderne skal opleve
muligheden for at udvikle en arbejdsidentitet blandt ligesindede og glæden ved at bidrage til
samfundet med eget potentiale.

STU
Vi vil skabe en ungdomsuddannelse, hvor unge med særlige behov bliver udfordret, og får øget
bevidsthed om egne ressourcer i et levende og engageret læringsmiljø.
De unge skal opleve glæden ved at tilegne sig ny viden gennem fordybelse og praksis, formidlet af
professionelle undervisere og udøvere af fagene.
Ungdomsklub
Vi vil skabe et levende og aktivt fællesskab for unge, der har et handicap.
En klub
• 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 og samvær, der bidrager til deres dannelsesproces
• som er aktiv i lokalsamfundet og udadvendt i forhold til samarbejdspartnere
• hvor de unge stifter bekendtskab med det sunde liv på alle måder
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