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1. Levuk lige nu  
Levuk er en fritids- og ungdomsklub for unge over 13 år, der har et handicap. Der er 100 medlemmer 

og 20 medarbejdere i lokalerne i Hillerød.  

Fritidsklubben er åben hver dag fra kl. 12 til kl. 17. Mandag og onsdag fortsætter aktiviteterne i 

ungdomsklubben til kl. 21, på fredage til kl. 22. 

Det er Hillerød Kommune, der er tilsynsførende kommune for Levuk, som er en privat selvejende 

institution. Ud over fritidsklubben tilbyder vi Levuk STU, en 3-årig særligt tilrettelagt 

ungdomsuddannelse, og beskyttet beskæftigelse i Levuk Job & Samvær. 

 

Året, der gik: 2019 
2019 har været endnu et begivenhedsrigt år. Sne og skikolonierne blev som vanligt afviklet i starten 

af året og igen i år med stor succes. Som noget nyt gik skituren til Livigno i Italien, hvor 20 unge 

deltog. Hotellet og skiområdet passede perfekt til vores unge og ugen blev fyldt med skiolympiade, 

gode oplevelser i skiterrænnet og ungdomsliv på fuld skrue. 

I juli tog Levuk igen til Fjerritslev for at afholde vores årlige sommerkoloni, hvor der i år deltog 

100 unge og 25 ansatte. Vores unge har i tilfredshedsundersøgelsen fra sidste år tilkendegivet, at det 

er en af årets højdepunkter, som der er meget stor tilfredshed med. 

 

I efteråret var Levuk medarrangør af fællesspisningen på Hillerød Bibliotek. Alle i huset blev 

engageret i afholdelsen af fællesspisningen, det var især Levuks køkken der kom på arbejde fordi 

200 mennesker var tilmeldt arrangementet. Levuk stod også for det musikalske indslag, hvor Teater 

& Musiklinjen, med Karla i front, stillede op med Leband. Arrangement blev rost til skyerne både i 

Hillerød Posten og på de sociale medier.  Det gør os naturligvis stolte at få den feedback fra pressen 

og fra lokale Hillerød borgere. 

 

I november fik Levuk gennemført en APV i samarbejde med eksterne konsulenter fra KL. Vores 

erfaring er at det giver en tydelighed, som skaber et trygt arbejdsmiljø med fokus på forbedringer. 

En af konklusionerne fra APV-undersøgelsen var ”Stemningen er generelt præget af arbejdsglæde og 

alt i alt er der en udbredt tilfredshed med arbejdslivet blandt medarbejderne”. 

Det er en fælles målsætning blandt alle ansatte i Levuk, at skabe trygge og gode rammer for 

hinanden. Vi er af den overbevisning at de gode vilkår og rammer vi som medarbejdere kan etablere 

imellem hinanden, er lig de vilkår vi kan etablere for vores unge medlemmer i klubben. Derfor 

arbejder vi kontinuerligt på at skabe et godt arbejdsmiljø på Levuk. 

 

I det forløbne år har vi forhandlet nye samarbejdsaftaler med kommunerne og været i udbud på 

skoleområdet. Dette har positioneret Levuk og har styrket vores netværk på det kommunale 

område. Vi er meget 

taknemlige for den gode dialog 

vi har haft i processen, fordi det 

skaber de bedste 

forudsætninger for en positiv 

udvikling, der kommer de unge 

til glæde. 
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Ledelsens fokus 2020/2021 
Generelt har starten af 2020 været præget af Corona pandemien. Levuk lukkede som resten af 

landet ned den. 13 marts. Mange praktiske opgaver skulle i den forbindelse løses. Hovedrengøring af 

institutionen, tømning og rengøring af vores køkkener var en forudsætning for en længere 

nedlukning. Alle medarbejdere deltog utroligt konstruktivt i denne proces og vi klarede opgaverne i 

fællesskab. 

Fra ledelse og administration var den primære opgave at holde sig orienteret og kommunikere med 

både forælder og ansatte så de følte sig trygge i nedlukningsperioden. Derudover opstod der hurtigt 

et behov for at etablere en nødpasningsordning i Horsebohus dels for de af vores unge, hvis 

forældre varetog kritiske opgaver i det offentlige dels for de unge der havde sværest ved at tilpasse 

sig en ny og ofte kedelig hverdag. Personalemøder blev afholdt på Zoom og i den proces opstod 

ideen om at flytte fritidstilbuddet hjem til vores medlemmer og på de sociale medier. Det betød at 

alle pædagoger hurtigt tilbød hjemmebesøg og walk and talks til alle vores medlemmer. Alle ansatte 

var i perioden utrolig opfindsomme i at skabe kontakt på de sociale medier i form af opgaver og 

konkurrencer på linjerne. Vi oplevede at forældrene var utrolig rørte over vores indstilling og 

engagement i nedlukningsperioden og at hjemmebesøgene gav helt nye muligheder for at opbygge 

nye og stærke relationer til både medlemmer og forældre. 

Den.18 maj startede Levuk op med begrænset åbningstid alle dage 12-17. For at mindske risikoen 

for smittespredning valgte vi, at holde de forskellige linjer adskilt ligesom alle linjer blev tildelt egne 

toiletter. 

Den. 29 juni overgik vi til normal drift / åbningstid med aftenaktiviteter og fællesspisning. 

Det er vores højeste prioritering på trods af Corona restriktioner at kunne tilbyde ungdomsliv og 

relations dannelse for vores medlemmer. Etablering af grundige beredskabsplaner /procedure for 

afspritning, håndvask og afstand vil i fremtiden have stor betydning for, at vi kan have klubben åbent 

i det omfang vi ønsker. 

På baggrund af tilsynets anbefalinger har vi valgt at arbejde mere målrettet med de 

pædagogiske/personlige mål, som er en del af de anerkendende medlemsbeskrivelser vi laver 

sammen med alle medlemmer. Vi har i år valgt at alle medlemsbeskrivelser bliver gennemarbejdet 

dels på linjerne og dels fremlægges for et samlet personale. Det er vores ønske at de fælles 

fremlæggelser skal giver alle ansatte en større bevidsthed om de konkrete mål der er stillet i 

medlemsbeskrivelserne samt at give et fælles indblik i, ønsker og drømme vores medlemmer og 

vores kollegaer har formuleret i fællesskab.  

 

Sådan bruges virksomhedsplanen  

Virksomhedsplanen er ledelsens redskab til at planlægge og tydeliggøre rammerne for udviklingen af 

det pædagogiske og organisatoriske grundlag på Levuk. Planen udarbejdes i en proces mellem 

ledelse og medarbejdere, hvor også arbejdet med linjernes indsatsområder indgår.  

Efter ønske fra medarbejderne evaluerer vi indsatserne i løbet af året, for at sikre, at aktiviteterne 

gennemføres og dokumenteres overfor vores samarbejdspartnere.  
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2. Grundlaget for Levuk  

Vision og mål  
Vi har en klar målsætning om at give det enkelte medlem mulighed for at mødes med andre 

ligestillede unge og have en fritid med aktivt indhold. Oplevelser og samvær med andre unge, som 

bidrag til den unges dannelsesproces og identitetsudvikling, er en yderligere del af formålet. 

Visionen afspejler vores syn på medlemmerne, som unge med samme basale behov som alle andre 

unge - for relationer, selvstændighed og kendskab til en mangfoldig verden: 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Levuk KLUB Virksomhedsplan 2020/2021 

 

2017 

5 

Værdier 
På Levuk arbejder vi værdibaseret i relation til medlemmer, medarbejdere og 
samarbejdspartnere. Vi har kontinuerligt aktiviteter, der skal sikre at værdierne afspejler 
hverdagen og udviklingen, og bliver levende i organisationen. 

 

Fritid i fællesskab 

Levuk skal være en klub, hvor man har lyst til 

at bruge sin (fri-)tid. Et sted, der er rart at 

være for alle, uanset hvilket handicap eller 

hvilke ressourcer man har. Et sted med 

aktiviteter medlemmerne har valgt, fordi det 

er interessant, sjovt, spændende og for unge.  

Alle har indflydelse på aktiviteterne og 

omgangstonen, på dagsordenen og 

udviklingen – og dermed også en forpligtelse 

til at deltage i fællesskabet.  

 

 

Ligeværd 

På Levuk ser vi forskelligheder som en styrke 

og byder enhver velkommen, som den han 

eller hun er. Vi vil noget med hinanden og ser 

hinanden som ligeværdige parter. Det gør vi, 

når vi accepterer og anerkender alle 

kompetencer i huset, når vi tør stille krav og 

tage imod forventninger, og når vi sætter 

grænser og samtidig gør plads til det tossede. 

Og vi gør det, når vi viser interesse, forståelse 

og gensidig respekt for hinanden. 

 

 

Tryghed 

Levuk er et sted, hvor vi er trygge nok til at 

turde mere: Vise vores glæde, have en dårlig 

dag, tage tiden til at eksperimentere, sige det 

højt som ligger os på sinde, prøve noget vi 

ikke har prøvet før. Vi skaber trygheden ved 

at være åbne og imødekommende, lytte, vise 

omsorg og være nærværende, opbygge 

traditioner og tilbyde faste rammer. Og ved at 

være omhyggelige med hygiejne, udlevering 

af medicin og have fokus på medlemmernes 

helt specielle behov. 
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2. Levuks pædagogik 
 

Vi vil være andet og mere end blot et sted, hvor de unge kan tilbringe deres fritid. Det betyder, at vi 

har løbende dialog om de overordnede pædagogiske mål og metoder med udgangspunkt i en 

grundlæggende holdning om, at det er relationen og det unge menneskes fortælling, der er i fokus.  

 

Relation og identitet 
Udgangspunktet for al udvikling af identitet sker i relationen 

til andre, og det er gennem relationen, at man udvikler sig 

som menneske og afklarer, hvem man selv er. På Levuk ser 

vi det som vores opgave at skabe de bedst mulige rammer 

for, at relationen mellem de unge kan trives og udvikles. 

Det, at skabe en identitet og finde et tydeligt billede af 

hvem man er, er vigtigt som menneske. På Levuk er der 

tilstrækkeligt mange ligestillede og jævnaldrende til, at de 

forskellige relationer kan foldes ud i et netværk. Det giver 

maksimal mulighed for at finde spejlingsmodeller, venner 

og styrke sin identitet. Frigørelse og lyst til forandring er 

en naturlig del af en teenagers liv. Viljen til 

selvstændighed og at ville klare sig selv, er en del af 

frigørelsesprocessen – det at gå fra ung til voksen.  

I Levuk er der albuerum til at frigøre sig og erobre sit eget 

voksenliv. De unge bliver behandlet som selvstændige 

mennesker med ret til at vælge venner, vælge aktiviteter 

og vælge til og fra.  

 

 

 

Medlemmerne på Levuk 
Vores medlemmer er unge, der er 

over 13 år, med betydelig og varigt 

nedsat fysisk og/eller psykisk 

funktionsevne. Det kan også være 

unge indenfor autismespektret. 

Bredden er stor, når det gælder de 

unges funktionsevne – nogle sidder i 

kørestol, flere har kørekort, andre 

egen knallert og har arbejde f.eks. på 

beskyttet værksted, andre er psykisk 

skrøbelige, atter andre har 

socialkognitive vanskeligheder, og 

flere er i gang med en 

ungdomsuddannelse, nogle på Levuk 

STU. 
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Narrativ praksis 

Narrativ praksis giver mulighed for at opnå fornyet indsigt i hvem man er og hvad man kan, og dermed 

skabe andre og rigere historier om sig selv og hinanden. Der er nemlig aldrig kun èn fortælling om et 

menneske. 

 

Fortællingen om medlemmernes handicap skal ikke skygge for de andre fortællinger, der er om de 

unge, som unikke og aktive mennesker. I det narrative perspektiv fokuseres på håb, intentioner, 

værdier og principper.  

Udgangspunktet er, at alle gør deres bedste ud fra deres forudsætninger og at der bag hvert problem 

skjuler sig et ønske om forandring. Narrativ pædagogik giver de unge mulighed for at komme bedre i 

kontakt med sig selv, finde ind til egne værdier og derved også få øje på flere handlemuligheder.  

På Levuk prøver vi gennem aktiviteter og samtaler at få mangfoldigheden af fortællinger frem, som 

kilde til mere righoldige identitetsforståelser.  

 

Evaluering 
Vi har en stærk evalueringskultur på Levuk. Aktiviteter og ambitioner, ferier og fester, 

medlemsmøder og metoder – vi evaluerer på alle områder og reflekterer over den praksis, vi har i 

anvendelse. Det betyder, at vi kan fastholde det der virker, forandre det som kan blive bedre, og 

løbende sikre en udvikling, der løfter det pædagogiske niveau. Medlemmerne er altid en del af 

evalueringsprocessen, og byder ind med ændringsforslag, som indgår i de kommende aktiviteter. 

Evalueringen foregår i fællesskab, i en åben og respektfuld tone, og dokumenteres i referater, 

handleplaner og på Intra.  

 

Traditioner 

Levuk har mange traditioner fordi vi tror på gentagelsens glæde. Traditioner skaber en særlig 

forventning og har altid et pædagogisk udgangspunkt. 

Mange af vores unge har behov for struktur og det skaber tryghed at kunne glæde sig til en bestemt 

begivenhed, som de kender forløbet af på forhånd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditioner 

 
Fredagsfester 

Jubilæer 

Overnatninger 

Festivaler 

Medlemsmøder 

Udflugter 

Rejser 

Sommerkoloni 

Julefrokost 
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Pædagogiske retningslinjer 
Vi er ambitiøse i arbejdet med de unge, og bruger hinandens individuelle erfaring og metodeviden. I 

bestræbelserne på hele tiden at yde den højeste kvalitet, gennemgår vi løbende fælles 

efteruddannelsesforløb. Til daglig er vi enige om en række tydelige retningslinjer for hvad vi ønsker 

for de unge:  

 

De unge har potentiale og ressourcer, som skal findes 

og udvikles.  

Derfor arbejder vi med en balance mellem tydelig og 

situationsbestemt omsorg, og udviklingsprocesser, der 

inddrager de unge fremfor at servicere dem. Der er 

fokus på at se de unges potentiale, motivere dem til at 

turde mere end de troede muligt og få oplevelsen af 

at mestre og mærke eget potentiale. Det giver de små 

sejre, som har stor betydning i hverdagen.  

 

De unge skal være medbestemmende  

og have indflydelse.  

Det er vigtigt, at alle aktiviteter udspringer af 

emner, som svarer til de unges behov og interesser. 

De har medindflydelse gennem medlemsmøder og 

udvalg, og i beslutninger om f.eks. aktiviteter, 

indretning og fester. Med muligheden for at præge 

og bestemme følger træning i og forpligtelse til 

indimellem at måtte bøje af for andres behov. 

Indføringen i de demokratiske processer forbereder 

de unge på voksenlivet med dets valg og fravalg. 

 

 

De unge skal have mulighed for at møde verden  

– mangfoldig og åben.  

Vi prioriterer ressourcerne, så de unge dagligt kan 

møde varierede kulturtilbud. Det kan være alt fra 

sportsevents, koncerter, teaterforestillinger, museer 

til kreative udstillinger og festivaler. Det kan også 

være en shoppetur i en græsk agora eller afterski med 

varm glühwein. Nysgerrigheden kan bruges uanset om 

man er i Hillerød, på Sjælland eller på rejse ude i 

Europa. 

 

 



 

 

 

 

Levuk KLUB Virksomhedsplan 2020/2021 

 

2017 

9 

 

De unges udvikling skal foregå i trygge rammer.  

De fysiske såvel som personalemæssige rammer 

er baseret på at give struktur og tryghed at 

udvikle sig i. Det handler både om at opleve og 

blive mødt med glæde og positivitet, og om at 

de praktiske foranstaltninger skal fungere - hver 

gang. 

 

 

De unge skal introduceres til sund livsstil.  

Vi giver de unge sunde valgmuligheder, når det 

gælder kost og motion. Vi prioriterer ressourcer 

til en kok, som primært laver varieret økologisk 

mad på caféaftener, og vi har valgt ikke at sælge 

slik. Samtidig lægger vi vægt på at tilbyde 

mange sportsaktiviteter, som de unge kan 

deltage i.  

 

De unge skal mødes med oprigtig og direkte 

dialog.  

Vi ser den direkte dialog som grundlag for at 

møde andre med interesse og tillid. Derfor 

forsøger vi at sige tingene som de er, og tale 

med både unge og forældre om emner, som har 

betydning for den fælles dagligdag – også når 

det er emner, der er svære at tale om. 

 

De unges pubertet og udvikling af  

identitet skal respekteres.  

Mange af Levuks medlemmer er i puberteten, og 

oplever samme forandringer, spørgsmål og 

udfordringer som andre unge. Vi vægter at 

bruge tid på at tale med de unge om seksualitet, 

ansvarlighed, kærester, kroppens forandringer, 

hygiejne og andet som er en del af deres 

udvikling fra ung til voksen. Vi bruger bl.a. 

forumteater og spil, som udgangspunkt for 

fælles dialog om seksualitet. 
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4. De unges daglige gang på Levuk 
Levuk er organiseret omkring fem linjer med faste aktiviteter om eftermiddagen, og fælles 

klubaktiviteter på klubaftener.  Aktiviteterne fastlægges sammen med medlemmerne og ændres 

løbende i takt med deres interesser. Vi lægger vægt på at medlemmerne lærer at forpligtige sig 

overfor linjen, at være en del af fællesskabet og deltage i de planlagte aktiviteter. Linjerne er 

Multiværkstedet, Sport, Naturlinjen i Horsebohus, Teater/Musik og Kultur. 

 

Multiværkstedet 
Multiværkstedet er et sted, hvor aktiviteterne er præget af valgfrihed, omstillingsparathed og de 

unges aktuelle dagsform. Nogle ungemedlemmer folder sig ud i værkstedet og bygger egne ting eller 

reparerer og vedligeholder faciliteterne i huset. Andre vælger at hjælpe med papiraffald, oprydning, 

pantflasker og andre opgaver, som er vigtige for huset.  

Vi udfordrer de unge til udvikling og dygtiggørelse på eget interessefelt – med udgangspunkt i eget 

potentiale og med henblik på kammeratskab. Det sker ofte at der opstår en god snak over høvle-

bænken, som bidrager til fællesskab og oplevelsen af gensidig inspiration og indbyrdes afhængighed. 

Der er et godt samarbejde med de andre linjer, og vi stiller gerne op, hvis der er behov for hjælp til 

scenografi eller der er brug for nogen der kan tage fat i forbindelse med en reparation. Vi laver 

fysiske aktiviteter med de andre linjer, og opnår på den måde nye relationer på tværs af huset, og 

styrker samtidig konditionen. 

 

 

 

 

Linjeindsats 2020-2021  

Multiværkstedet 
Mål: 
Værkstedet består af unge med forskellige funktionsniveauer, og kan 
derfor, i grove træk, opdeles i 4 grupper. 
Vores mål er at få disse 4 grupper tættere på hinanden, så de bedre kan 
arbejde sammen i forskellige aktiviteter, samt bruge hinanden som 
støtte/venskab. Dette gør vi både i én stor gruppe og på kryds og tværs 
grupperne imellem. Vi vil ydermere sikre os, at alle unge bliver udfordret 
ift. eget funktionsniveau. 

Aktiviteter: 
Via nogle fælles projekter, hvor alle medlemmer har en eller flere 
funktioner og hvor projektet efterfølgende udstilles på Levuks 
fællesområde. Vi vil bringe den store gruppe i spil på en gang. 
 

 Vi vil lave udsagns skilte, hvor udsagnet er brændt ind i skiltet, og 
hvor udsagnet kendetegner hver enkelt ung på Værkstedet. 
Efterfølgende skal det udstilles på gangen i klubben under 
overskriften: ”Gæt en ung på Værkstedet” 

 Vi vil have fokus på at færdiggøre ”skurværkstedet”, så vi kan 
have flere aktiviteter i gang på samme tid. 
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Sport 
I Sporten bliver pædagogikken omsat til fysiske aktiviteter og motoriske færdigheder. Vi arbejder 

med at styrke de unges fysiske selvtillid gennem kendte sportsgrene, og udfordre dem i nye 

aktiviteter der opbygger den motoriske udvikling. Aktiviteterne giver god motion, der understøtter  

vores fokus på sund livsstil, og samtidig styrker det de unges kropsbevidsthed.           

Gennem idrætten udvikler de unge sociale kompetencer som f.eks. hjælpsomhed, og at vinde og 

tabe i trygge og genkendelige rammer. Det er med til at styrke deres relationer på tværs og 

oplevelsen af fællesskab. 

 

Dagen bliver gennemgået på boardmaker tavlen, og aktiviteterne er genkendelige via et fast 

ugeprogram. Den personlige hygiejne er en del af aktiviteterne og er med til at styrke de unges 

identitetsdannelse. I en del af aktiviteterne er de unge selv med til at vælge øvelserne. Det er med til 

at give den enkelte ejerskab for aktiviteten og dermed styrke selvtillid og selvværd hos 

medlemmerne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Linjeindsats 2020-2021 Sport 
Mål:  
I linjetiden gør vi fortsat en dyd ud af, at de unge går i bad efter aktiviteterne. Vi ser store fremskridt og de unge sætter 
pris på det. Vi ser et sammenhold i badesituationen, som vi ikke ser andre steder.  Herigennem lærer de unge også at 
omgå sig i andre idrætssituationer udenfor klubben. Vi er indgået i et samarbejde med DGI, hvor vi skal op på stadion og 
lave aktiviteter. Derigennem får personalet et tværfagligt samarbejde udenfor Levuk og de unge får oplevelser udenfor 
Levuk. Vi havde et ønske om at deltage i Idrætsdagen i Slangerup i 2020, men da det ikke har kunne lade sig gøre, så laver 
vi i samarbejde med DGI om en idrætsdag kun for Levuk. Vi vil inkludere de unge i planlægningen til denne dag, så de får 

medansvar og derved føler ejerskab. 
 

Aktiviteter: 
 DGI 
 Ingen sport 
 Leg kan også være sport 
 Cykling 
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Natur-linjen i Horsebohus 

Horsebohus er vores skovløberbolig i Store Dyrehave, som har lagt navn til en linje med masser af 

naturoplevelser og aktiviteter ude og inde. Horsebohus-holdet kører direkte til huset i skoven 

mandag – torsdag. 

Vi bruger skoven som integreret pædagogisk 

redskab, og lader aktiviteterne skifte med 

sæsonerne. 

Brugen af naturens mange muligheder for at 

stimulere krop og bevægelse giver nye dimensioner 

i udvikling af identiteten. En gåtur kan være 

nysgerrig, meditativ, undersøgende eller aktiv og 

giver et væld af sanseoplevelser. Gåturen kræver 

under alle omstændigheder en aktiv handling, som 

bidrager til at øge selvindsigt og selvværd.  

Friluftslivet anvendes også som redskab til socialisering af den unge i samværet med andre. De 

konkrete aktiviteter skaber rammen om et fælles tredje, hvor man mødes i den gode oplevelse, den 

dybe refleksion eller den nære samtale. I skoven er der plads og ikke samme støj som indendørs, 

hvilket flere af vores medlemmer i høj grad profiterer af. Det modvirker konflikter og giver mere rum 

til forskellighed, og for mange bliver det lettere at indgå i sociale sammenhænge uden at føle sig 

udenfor eller misforstået.  

 

 

 

  

Linjeindsats 2020-2021 

Horsebohus 
Mål: 
Målsætning er at opnå et fællesskab gennem et fælles tredje, et fællesskab hvor de unge har en platform mere at 
danne relationer ud fra og hvor de er ligebyrdige i forhold til opgaven. I dette tilfælde dannes platformen af en fælles 
kreativ aktivitet. For at ramme hele gruppen vil de kreative aktiviteter skifte alt efter temaet/årstiden. 
Vi vil arbejde med de unges selvdiciplin så de bliver bedre til selv at sørge for at overholde vedtagne normer og regler, 
uden indgriben eller styring fra pædagogerne. Vi vil derfor arbejde med at sætte nogle krav i forhold til kvaliteten af 
produkterne og deltagelsen og på den måde forbedre de unges koncentration og arbejdsmoral og få dem til at stille 
større krav til sig selv og bakke hinanden op i at gøre sig umage og dedikere sig til opgaven. 

 

Aktiviteter: 
 Vi vil lave et kreativt værksted. Temaet i værkstedet vil skifte alt efter sæson/årstid.  
 Op til julemarkedet vil vi arbejde på at lave en kurv med sæbe og olier og andre lækre ting. 
 Derefter vil vi arbejde med et malerværksted - vi vil lave en udstilling/fernisering af nogle af de billeder vi 

producerer. 
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Teater/Musik 

Når vi arbejder med teater og musik er udgangspunktet, at de unge får et frirum med ro og leg i en 

krævende hverdag – og samtidig et musisk læringsrum med fokus på nærmeste udviklingszone. 

Teater er seriøs leg, som i de rigtige rammer skaber den optimale legeplads for kroppen, stemmen, 

sindet, sanserne, følelser og intellektet. De unge opnår personlig indsigt i kreativitet, koncentration, 

nærvær og præcision, og i samspillet med omgivelser, situation og rumfornemmelse. 

 

I teaterlegene er nogle øvelser genkendelige og tryghedsskabende, mens andre er nye. De unge får 

mulighed for at afprøve forskellige roller, bevæge sig og bruge sanserne, uden begrænsninger af 

kreativitet og fantasi. Hvert år sætter vi en forestilling op, hvor de unge skaber manuskriptet og 

deres egne roller. Alle deltager på lige fod i tilblivelsen af stykket - det styrker de unges identitet, 

relations dannelse og oplevelse af ligeværdighed.  

 

I sammenspil får de unge en anden og 
nemmere måde at udtrykke sig på - vi 
arbejder ud fra at alle har en musisk 
intelligens, og kan lære at spille. Vi 
anvender symboler i stedet for noder 
og de unge vælger naturligvis selv 
musik. 
Når vi ikke spiller selv, lytter vi til 
forskellige genrer af musik som man 
kan tegne til, meditere til eller noget 
helt andet. Vi forsøger at vise de unge 
mangfoldigheden i musik og vise dem 
hvordan den kan bruges i forskellige 
kontekster – også til at skabe ro på 
travl dag. 

 

Linjeindsats 2020-2021 

Teater/Musik 
Mål: 
”Spejling i følelser” 
 
Vi oplever en gruppe der på nuværende tidspunkt er udfordret på 
deres ressourcer. 
Vi ser gruppen generelt mangler fornemmelse for kropsbevidsthed. 
Vi ser en gruppe der generelt har svært ved at afkode andres 
følelser, samt genkende egne følelser. 
 

 

Aktiviteter: 
 

 Vi vil tre dage om ugen i have fokus på spejling og følelser. 
 I musikken lytter og spiller vi musik der vækker genklang i 

følelser. 
 I teater har vi fokus på øvelser der styrker kropsbevidsthed 

og spejlneuroner – samt arbejde med forskellige udtryk. 
 I yoga arbejder vi med langsomme og genkendelige 

øvelser der styrker kropsbevidstheden. 
 Ydermere vil vi i samarbejde skabe et følelsesbingospil. 
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Kultur 
I Kultur arbejder vi med kulturelle udtryksformer og lader medlemmerne udforske egen og andres 

kultur og identitet. Der er mange veje gennem kulturen ind til dannelsesprocesser som viser hvordan 

vi er og hvordan vi kan blive en del af både den nære og den store verden. Vi undersøger verden i og 

omkring os via spil, lege, film, sociale medier, musik og dans. Undersøgelsen giver de unge en større 

forståelse af egne historier og traditioner, og styrker deres identitet og selvopfattelse.   

 

Vi har verdensborgeren og den lokale borger som udgangspunkt for de indtryk og udtryk, vi arbejder 

med.  Der er udstillinger og forestillinger, som de unge er med til at udforme, og det giver en stærk 

fællesskabsfølelse, når de unge samarbejder om at nå et fælles mål. De unge præsenteres for emner 

og projekter som giver opmærksomhed på dem selv og hinanden, og hvordan de selv og andre kan 

sætte præg på verden. 

Mange af de unge har behov for en struktureret hverdag, hvor de har overblik og føler sig trygge. 

Derfor arbejder vi med de samme temaer i længere perioder, og lægger aktiviteterne i faste rammer 

sammen med de unge. 

 

 

 

 

 

 

Linjeindsats 2020-2021 

Kultur 
Mål:  
Være kropslige i udførelse af aktiviteter og projekter – arbejde med relationer 
 
Holde fast i tydelig struktur og rutiner trods samarbejde med andre linjer. 
Bruge vores forskellige kompetencer i personalegruppen og hos medlemmerne. 
Fortsat evaluere med de unge for at fastholde deres stemme og ejerskabet til det vi er sammen om. 
Gøre brug af de unges ideer og tydeliggøre for dem når ideerne bruges. 
 
At være planlagte mindst 3 mdr. frem og på dagen, være klar til linjetids begyndelse for at holde fast i gennemførelse af 
vores planer. 
 
Opmærksomme på at være fleksible i hverdagen så de unge ikke bliver for mættede af længerevarende emner. 
Afrunde og værdsætte de unges indsats ved fremvisninger og at de får mulighed for at fortælle/vise til andre hvad vi 
laver, enten i huset eller i lokalområdet. 
 
Holde fast i fælles indsigt og det pædagogiske / Narrative arbejde ud fra medlemsbeskrivelser. 

Aktiviteter: 
 Starte dagen med overblik via Boardmaker-tavle. 
 Vi har fysisk udfoldelse faste dage hver uge. 
 Projekter som skal køre over flere uger gerne i samarbejde med skoven, historie projekt – digte og producerer 

fysiske figurer så den kan fortælles på linjen i skoven. 

 Arbejde med handicaphistorie. Øvelser med handicap som er repræsenteret på linjen og hvad et handicap er, 
synlige og skjulte. Gennem film og konkrete øvelser m.m. 
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Caféen og fællesspisning 
Omdrejningspunktet for huset er caféen, som er vores fælles samlingssted. Det er i cafeen vi har 

fællesspisning mandag, onsdag og fredag, og her vi holder medlemsmøder, fester og julefrokoster. 

Det er også her vi spiser frokost, frugt eller kage, og hænger ud, spiller spil og jammer lidt guitar og 

sang.   

 

Aftensmaden laves i køkkenet af Gitte, der 

er uddannet kok, og Peter, et tidligere 

klubmedlem, ansat som køkkenassistent. 

Deres fælles indsats kan smages på den 

mad, vi serverer.  Det er sund og varieret 

mad med halalslagtet kød, vegetarretter, 

grydesteg og bøffer, fisk og altid en masse 

grøntsager. 

På klubaftener spiser vi sammen kl. 17.30, 

og de unge hjælper med borddækning og 

oprydning. Til fællesspisningen udfylder et 

medlem og en medarbejder sammen rollen 

som tovholder og fortæller om aftenens 

aktiviteter.  

 

 

Økologi og sundhed 

Vi har en klar holdning til det, vi serverer: Vi bruger 

primært økologiske produkter, og sælger ikke slik i 

Levuks cafe, fordi det ikke hænger sammen med sund 

kost og motion. Sodavandene er økologiske, og sælges 

kun om aftenen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

MENU UGE 35 

 

Jordskoksuppe med syrlige 

æbler og persilleolie 

Grillaften med pølser fra 

Torpegård, serveret med 

salat og hjemmebagt brød 

Bagt laks med grov pasta og 

grøntsagsbearnaise 
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Klubaften og arrangementer 
Mandag, onsdag og fredag er der klubaften. Efter fællesspisningen er der mulighed for at være 

sammen med vennerne og kæresten eller måske spille UNO, PlayStation eller surfe på Mac’en.  

Man kan også deltage i en af de mange aktiviteter som f.eks. cykling, Girls Night, Fitness eller 

svømning. Eller man kan tage med til Horsebohus for at spille Hard-ball og køre havetraktor.  

Det er helt op til den unge selv. 

 

     

En god snak ved bordet  
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Rejser 
Vi elsker at rejse! Rejser og kolonier er en del af Levuks DNA, og vi har hvert år flere tilbud om rejser i 

ind- og udland. Medlemmerne får mulighed for at opleve andre kulturer og aktiviteter, og slappe af i 

nye omgivelser. Samtidig er turene med til at styrke relationerne, fordi der opstår et særligt nærvær og 

fællesskab ved at blive udfordret og være rejsende sammen.  

Når vi tager på sommerkoloni, drager omkring 100 medlemmer og medarbejdere mod den jyske 

vestkyst første uge af sommerferien. De andre rejser foregår i mindre grupper, og er målrettet 

medlemmernes særlige behov og interesser.  

Det er et princip, at det ikke skal være dyrere for medlemmerne at rejse end for andre og derfor 

tilbyder vi rejserne til kostpris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fysiske rammer for det pædagogiske arbejde 
I Frederiksborgcentret har vi 750 store, lyse kvadratmeter, der er indrettet med grupperum, 

værksted og fællesarealer. I midten af huset ligger vores café, som kan ændres til teatersal og 

udstillingshal med AV-udstyr, scene m.m. Vi har masser af grønne områder i nærheden og direkte 

adgang til Frederiksborgcentrets Sportshaller. Vi har naturligvis fuld handicaptilgængelighed, og 

adgangen til huset sker via et roligt parkeringsområde, hvor vores busser holder. 

Midt i Store Dyrehave har vi Horsebohus, som er en fuldt istandsat skovløberbolig med hyggelige 

værksteder og Jagthytten med fællesstue og brændeovn. Horsebohus er fuldt handicaptilgængelig. 

Udenfor har vi en stor have, tipi, shelter til overnatning, bålplads og naturligvis skoven.  

Medlemmerne på denne linje kører direkte til Horsebohus hver eftermiddag. 
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5.Organisation  

Tilhørsforhold og lovgrundlag 
Levuk er en privat, selvejende institution, oprindeligt oprettet i et samarbejde mellem 

Frederiksborg Amt, Landsforeningen LEV og Hillerød Kommune.  

Vores bestyrelse består af repræsentanter fra kommunerne, UU-vejlederne samt medarbejder- 

og forældrerepræsentanter. Levuk er sekretær for bestyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lovgrundlaget 

Levuks fritidstilbud er baseret på Servicelovens § 104 for unge over 18 år 

§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse 

eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 

 

Lovgrundlaget 

Levuks fritidstilbud er baseret på Servicelovens § 36 for unge op til 18 år 

§ 36. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige 

klubtilbud til større børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem 

deltagelse i et af de tilbud, der er nævnt i § 65 og 66 i dagtilbudsloven. 

Stk. 2. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter i en 

bekendtgørelse regler om beregning af tilskud og egenbetaling for ophold i de særlige klubtilbud. 
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Ledelse 

Øverste ledelse udgøres af strategisk leder og souschef. Ledelsesteamet inkluderer desuden 

afdelingsleder for Horsebohus, afdelingsleder for Levuk Job & Samvær og afdelingsleder for Levuk 

STU.  

Vores fornemmeste opgave som ledelse er at skabe rammerne for at medarbejderne kan udvikle sig 

selv og organisationen. Vi giver medarbejderne plads til at reflektere over egen praksis og den fælles 

opgave, og frihed til at afprøve nyt og gå andre veje. 

 

Medarbejdere 

Levuk har 20 faste medarbejdere: Udover ledelsen er vi 12 pædagoger og medhjælpere, to 

administrative medarbejdere samt kok og køkkenassistent. Hvert halve år siger vi velkommen til en 

ny studerende, som indgår ligeværdigt i det daglige pædagogiske arbejde. 

Fælles for alle medarbejdere er høj faglig kompetence, som kommer til udtryk i et professionelt 

miljø med fokus på såvel struktur som udvikling. Det er kvaliteter, som gør Levuk til en 

velrenommeret arbejdsplads, hvor medarbejderne tager ansvar på alle områder. Samtidig er der et 

stort engagement og omsorg for det enkelte medlem og for helheden, som skaber trygge 

fritidsrammer. 

 

Studerende 

Levuk er praktiksted for pædagogstuderende fra professionsskolen UCC, og vi modtager hvert halve 

år en studerende i 2. eller 3. praktik. De studerende indgår som alle andre medarbejdere i 

vagtskemaet og deltager i personalemøder, supervisioner, uddannelse og kollegiale arrangementer.  

Når de studerende starter får de udleveret vores virksomhedsplan og praktikbeskrivelse, hvor vores 

forventninger til deres praktikperiode tydeligt fremgår. Den studerende får en mentor, som yder 

støtte i opstarten, og tilknyttes en af vores fire praktikvejledere. 
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Personalepolitikker 

Pr. oktober 2020 har vi vedtaget 17 politikker, procedurer og sikkerhedsinstrukser samt 16 interne 

retningslinjer. Politikker og procedurer behandles i MED-udvalget samt af Levuks frivillige bestyrelse, 

mens interne retningslinjer udelukkende behandles i MED-udvalget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksterne samarbejdspartnere 
Det er en pædagogisk målsætning, at vores medlemmer møder 
verden og skaber relationer ud fra Levuk. Det kræver, at vi som 
institution har et bredt netværk, som giver medlemmer og 
medarbejdere adgang til de bedste muligheder og aktiviteter. Også 
når det gælder kommunale tilbud og faciliteter har vi stor glæde af 
gode relationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavuk  Ungdommens Uddannelsesvejledning  
Pibergården  Professionshøjskolen UCC 
Naturstyrelsen Kommunernes Landsforening 
Boligerne på Skovstien CABAS 
Frederiksborg Centret Fysio Danmark Hillerød 
Danske Daginstitutioner Dansk Handicap IdrætsForbund 
Hillerød Handicap Idræt Hillerød Svømmehal 
Rotary  Lavuk Entertainment 
Rudeskovværkstederne GLAD-fonden 

Den Nordsjællandske Livredningstjeneste  
 

Politikker 

 Alkohol 

 Intranet 

 Kommunikation 

 Rygning 

 Forebyggelse af seksuelle 
overgreb 

 Brug af sociale medier 

 Udlevering af medicin 

 Handleplaner 

 Unges seksualitet 

 

Procedurer 

 For anmeldelse af 

arbejdsskade 

 Ved dødsfald 

 Ved Registrering af 

magtanvendelse 

 Ved vold mod personalet 

 Ved vold mellem 

medlemmer 

Sikkerhedsinstrukser 

 Stand Up Paddling 

 Dykning 

 Badning 

Allerød Kommune  
Ballerup Kommune 
Egedal Kommune  
Fredensborg Kommune 
Frederikssund Kommune  
Furesø Kommune  
Gribskov Kommune 
Halsnæs Kommune 
Helsingør Kommune  
Hillerød kommune  
Høje Taastrup Kommune 
Hørsholm Kommune 
Københavns Kommune 
Lyngby/Taarbæk Kommune 
Rudersdal Kommune  
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