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LAVUK er 5 selvejende/private tilbud baseret i København og Nødebo, målrettet mennesker med
funktionsnedsættelser fra 14 år og opefter.
De fem tilbud under LAVUK er:
Skolen på Borgervænget, som er en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse med 15 elever. I skolen er
der både alment dannende og boglige fag, mediefag, samt en idræts og friluftslinje.
Der udarbejdes en uddannelsesplan for den enkelte, som indledes med et 12 ugers afklaringsforløb.
Herefter tilrettelægges indholdet i uddannelsen. Vi tilbyder gratis praktikophold for interesserede unge!
Fritids- og Ungdomsklubben LAVUK er et klubtilbud efter Servicelovens § 36, med 170 medlemmer i
alderen 14-25 år. Vi mener, at alle har ret til et godt og udviklende ungdomsliv og vores mål er, at give
vores medlemmer en spændende, sjov og dynamisk hverdag og forene tryghed med udfordringer, og
forudsigelighed med spontanitet. Der er temafest hver fredag for klubbens medlemmer.
Voksenklubben LAVUK er et klubtilbud der tilbyder et meningsfyldt og indholdsrigt fritidsliv til 233
voksne over 26 år efter Servicelovens § 104. Aktiviteterne er mangfoldige, der er i høj grad mulighed for
at styrke sit sociale netværk og danne relationer på kryds og tværs. Eksempelvis ved fest hver fredag
med musik og dans, og spændende hverdagsaktiviteter.
Pibergården LAVUK er et natur- og friluftstilbud med 21 brugere efter Servicelovens § 104, som ligger i
skønne omgivelser i udkanten af Gribskov lige ned til Esrum sø i Nødebo. På Pibergården LAVUK kan
man sejle kano og kajak med afgang fra egen bådebro med liftmuligheder, arbejde og hygge sig i 2
bålhytter, stor køkkenhave og udendørs værksted, samt ride på vores 5 islandske heste.
LAVUK Entertainment er en æstetisk oplevelsesarbejdsplads og eventbureau efter Servicelovens § 104
med 9 visiterede medarbejdere. Vi tilbyder et spændende og indholdsrigt arbejdstilbud med fokus på
musik, etablering og afvikling af festivaler og events. LAVUK Entertainment afholder to store festivaler i
henholdsvis København og Odense for mennesker med funktionsnedsættelser og deres netværk og der
arbejdes målrettet med at skabe en udvikling, hvor medarbejderne, og mennesker med
funktionsnedsættelser generelt, bliver aktive fremfor passive kulturbrugere.

