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KARISEFONDENS FORMÅL 
OG AKTIVITETER
Velkommen til Karisefonden. Vi tilbyder STU, bo-
lig-, beskæftigelses- og aktivitetstilbud til mennesker 
med særlige lærings- og dannelsesmæssige forud-
sætninger som fx udviklingshæmning, Downs syn-
drom og autisme. I denne pjece kan I læse mere 
om, hvordan man bor og lever i Karisefonden. 

Jeres unge eller voksne menneske kommer måske 
fra en efterskole eller en specialskole og skal nu 
på STU og bo hos os. Hvis I endnu ikke ved, om 
det er her, jeres datter/søn skal bo og studere, 
så er I altid velkomne til at komme på besøg på 
vores linjer/værksteder, se vores boliger og tale 
med vores direktør. 

Karisefondens formål er at bidrage til selvbestem-
melse, medbestemmelse, fællesskab og medmen-
neskelighed. De unge og voksne skal have mulig-
hed for at udvikle livsværdi og livskvalitet som frie 
og ansvarlige mennesker. 

Vi tror på, at alle mennesker har ret til et ligevær-
digt liv, uanset evner og social baggrund. Vi ar-
bejder derfor for, at det enkelte menneske bliver 

så livsdueligt som muligt, så de både kan nyde 
og yde i livet. Vi prioriterer fællesskabet, fordi alle 
skal have mulighed for at opdage og udnytte sit 
potentiale. Det er det værdigrundlag, vi arbejder 
ud fra i mødet med den enkelte.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
BOLIGER OG INDFLYTNING
Vores beboere bor på værelser i hovedbygningen 
i Haslev på Hasselvej, i et af vores huse i villakvar-
terer i Haslev eller Karise eller i en lejlighed på Bre-
gentvedvej i Haslev. Nogle har toilet på gangen, 
i lejlighederne har man eget toilet. De fleste af vo-
res boliger er omgivet af grønne områder. Vi har 
høje træer, drivhuse, gynger, stier og haver, hvor 
man kan trække sig lidt tilbage. På værelserne og 
i lejlighederne er der garderobeskabe og gardiner, 
men ellers skal I selv tage møbler med og indrette 
værelset eller lejligheden sammen med den unge. I 
fælleskøkkenerne er der køkkenudstyr. Vores medar-
bejdere hjælper gerne med indflytning, hvis I giver 
besked om tidspunkt. De unge er selv med til at sæt-
te deres præg på indretningen af fællesarealerne i 
de enkelte huse.

FLYTNING AF ADRESSE, TANDLÆGE 
OG LÆGE 
I skal selv sørge for flytning af adresse fra den tid-
ligere bopæl, for valg af tandlæge og læge. På 
Borger.dk kan man se ledige læger. Hvis der er 
valgt læge/tandlæge lokalt i Haslev/Karise følger 
kontaktpædagogen gerne med ved aftaler.
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ØKONOMI OG VÆRGEMÅL
Måske har I været vant til at hjælpe med den unges 
økonomi. Det kan sagtens fortsætte i et stykke tid ef-
ter indflytning, men et mål for indsatsen er naturligt, 
at den unge selv får indblik i og føler sig ansvarlig 
for egen økonomi.  Det vil selvfølgelig være muligt 
at søge om værgemål efter værgemålloven i Fami-
lieretshuset.

Når der etableres værgemål for en person, bety-
der det, at personen får en værge, som handler 
på vedkommendes vegne i de spørgsmål, der er 
omfattet af værgemålet. Det kan være økonomisk 
værgemål eller økonomisk og personligt værgemål 
– fuldt værgemål.

Ved langt de fleste værgemål er personen stadig-
væk myndig og kan derfor også selv handle. Perso-
nen har også stadigvæk stemmeret. 

UDGIFTER TIL AT BO
Jeres søn/datter skal betale en række udgifter selv. 
Det gælder fx. medicin, tandlæge, frisør, telefon, 
buskort, forsikring og hygiejneartikler. 

Nogle beboere får udbetalt egne kostpenge og kø-
ber selv mad, rengøringsartikler og hvad der hører 
til at bo. Det afhænger af hvilken paragraf, man er 
visiteret ud fra, hvordan man bor, hvilket funktions-
niveau man har, og hvilke mål, der er i den pæda-
gogiske plan. Tal med den unges kontaktpædagog 
om, hvad der gælder for jeres søn/datter. 

MEDIELICENS OG TV-PAKKER
I henhold til loven om medielicens skal alle vores 
beboere selv betale licens. Også selvom Karisefon-
den betaler for brug af TV i fællesarealer. I medie-
aftalen fra 2018 er det aftalt, at medielicensen skal 
afskaffes i 2022, og fremover finansieres via den 
almindelige skat. I overgangsperioden fra 2019 til 
2022 skal man fortsat betale medielicens, samtidig 
med at skattemodellen indføres. Prisen for medieli-
cens nedreguleres fra 2019-2022 helt af sig selv 
af DR ved mindre opkrævning. Men vores beboere 
skal altså tilmeldes licensbetaling frem til 2022. 

Karisefonden abonnerer på en mellem TV pakke, 
men hvis de unge ønsker fx TV2 Play eller Netflix, 
skal de selv betale for det.
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I Karisefonden arbejder vi målrettet med at fremme 
sundheden og trivslen hos vores beboere. Vi har 
en Mad- og måltidsvision, som løbende bliver ud-
viklet, og som bidrager til at synliggøre og styrke 
betydningen af sund mad og livsstil.

Målet er, at vores beboere lærer at spise sund og vel-
smagende mad, som giver energi, lyst og glæde 
til at klare dagligdagens udfordringer. Vi støtter 
blandt andet op om sunde indkøb og madlavning 
i bo-enhederne, og vi tilbyder også vores beboere 

at deltage i ugentlige fællesspisninger. Vi opfordrer 
vores beboere til at nedprioritere søde sager og 
sukkerholdige fødevarer i hverdagen til fordel for 
sunde alternativer.

Vi underviser vores beboere i sundhed og hygiej-
ne. Er der behov for ekstra hjælp, undervisning i 
eller støtte til en sundere livsstil, tilbyder vi vores 
beboere et besøg af Karisefondens Mad- og mål-
tidskonsulent. Du kan læse hele Mad- og måltidsvi-
sionen på vores hjemmeside.

MAD OG 
MÅLTIDSVISION
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KONTAKT OG KOMMUNIKATION
KONTAKTPÆDAGOG
Jeres unge vil få tilknyttet en kontaktpædagog, men 
ellers er der et helt team af pædagoger, der arbej-
der sammen i henholdsvis Haslev, Karise eller på 
Bregentvedvej. Pædagogerne arbejder tæt sam-
men om jeres søn/datter. Hvis jeres datter/søn flyt-
ter ind midt i sommerferien, vil flere medarbejdere 
være på ferie, men hurtigst muligt derefter, vil den 
unge få tilknyttet en kontaktpædagog. 

Kontaktpædagogen har flere timer med den unge 
og skal arbejde med bo-undervisning. Det er også 
den pædagogiske medarbejder, der skal udarbej-
de delmål ud fra den kommunale indsatsplan for 
det daglige pædagogiske arbejde med den unge. 

KOMMUNIKATION
Når jeres unge menneske er flyttet ind og har fået 
tilknyttet en kontaktpædagog, skal I og kontaktpæda-
gogen aftale, hvordan I fremover bedst skal kommu-
nikere fx via sms, mail mv. Jeres viden er essentiel for 
os, og I vil sikkert gerne høre, hvordan det går. Hvis 
den unge er over 18 år, skal vi sikre os, at han/hun 
høres om, hvor ofte og hvordan vi skal kommunikere 
med jer. I er altid velkomne til at kontakte os. Vores 
beboere har mulighed for at ringe til en pædagogisk 

medarbejder hele døgnet, hvis der er noget, han/
hun vil tale om eller har brug for hjælp til. I den første 
tid arbejder vi med at lære dem at ringe hertil på 
vagttelefonen. 

KOMME PÅ BESØG 
I er altid velkomne til at aftale besøg hos jeres datter/
søn. 

SAMARBEJDET MED JER
Jeres voksne børn har brug for, at I giver slip og 
lader dem udvikle sig og blive selvstændige. Det 
kræver tryghed hos jer. Vi sender jer gerne en mail 
eller et nyhedsbrev ind imellem, hvis jeres unge vil 
det. I er forældre, og vi har vores faglighed, som 
vi anvender, når vi skal tilrettelægge en indsats 
for jeres unge. Sammen kan vi gøre meget for de 
unge, så de udvikler sig og er trygge og i trivsel.
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Indsatsen hos os går bl.a. ud på at lære de unge 
at være så selvstændige og selvhjulpne som mu-
ligt. De unge kommer ofte med uddannelsespla-
ner og handleplaner fra kommunerne med mål for, 
hvad de skal lære hos os. Igennem de seneste 
år er der sket et skifte fra omsorgskultur til en selv-
hjælpskultur, en rehabiliterende tilgang fra at vores 
medarbejdere tidligere ydede pleje og omsorg til 
nu, hvor de guider og vejleder. Derfor gør vi f.eks. 
ikke rent for vores beboere eller laver mad i deres 
boliger, men vejleder dem i at gøre rent og lave 
mad. Målet er at alle vores unge skal blive så 

selvstændige som muligt. Synes I, der er behov for 
mere rengøring, kan I fx, en til to gange om året, 
bestille hovedrengøring udefra for egen regning. 

Nogle unge er ikke alderssvarende og reagerer 
derefter. De kan være kravafvisende, også selvom 
vi bruger viden og metoder til at lære dem at leve 
selvstændigt og tage hensyn til andre. Nogle af 
vores beboere har autisme og er særligt lydsensiti-
ve eller kan ikke tåle berøring. De kan have angst 
for forandringer eller lav impulskontrol. Alle vores 
beboere skal kunne bo og leve med hinanden 
med mange af disse udfordringer. 

STU
Vores beboere starter oftest med at gå på vores 
Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). 
Karisefonden tilbyder STU-linjer indenfor køkken, 
service, økologisk gartneri, medier, E-sport/gamer 
og kreativ værkstedsbutik med galleri.

Karisefondens STU er individuelt tilrettelagt, hvorfor 
hver studerende har sin egen uddannelses- og un-
dervisningsplan i de tre år, uddannelsen varer. På 
Karisefonden STU arbejdes der ud fra en helheds-
pædagogisk tilgang, så der er tæt sammenhæng 
mellem selve uddannelsen og den unges hele liv. 

HVERDAGEN
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I uddannelsesplanen er beskrevet faglige, sociale 
samt personlige kompetencemål, og de studeren-
de kan i praktikforløb få mulighed for at afprøve 
potentialer for tilknytning til arbejdsmarkedet – her-
under beskyttet beskæftigelse. I Karisefondens STU 
tager uddannelsen sit afsæt i den unges valg af lin-
jefag. Det er igennem hele uddannelsen muligt for 
den unge at afprøve de forskellige linjefag. Der er 
et tæt samarbejde med den unge, linjefagslærer, 
kontaktpædagog og vejleder på Karisefonden. 

Indenfor det enkelte linjefag arbejdes der, ud over 
de specifikke faglige opgaver tilknyttet det enkel-
te linjefag, også med fællesskaber og venskaber, 
mødestabilitet, arbejdskultur, kollegaskab, person-
lig fremtræden, kommunikation og samarbejde. I 
bo-undervisningen lærer den unge i høj grad at bo 
ved at bo. Bo-undervisningen fokuserer på den un-
ges læring gennem deltagelse i alle dagligdagens 
rutiner og opgaver, som knytter sig til en selvstæn-
dig levevis. Her udvikles og støttes den unges kom-
petencer indenfor madlavning, oprydning, rengø-
ring, personlig hygiejne, indkøb, transport m.v.

Medborgerskab er et fællesfag for alle unge på 
STU på Karisefonden. Her vil de unge lære alt det, 
der skal til for at være medborger i samfundet. De 
kan også møde andre fra lokalsamfundet fx politi 
eller brandvæsen. Første medborgerskabsunder-
visning på vores STU handler typisk om, hvad det 
vil sige at gå på en uddannelse. 

BESKÆFTIGELSE
I vores socialøkonomiske virksomheder får vores 
unge ansatte værdi i lokalsamfundet, og de er in-
kluderet på arbejdspladser, hvor de producerer, 
sælger og udfører service. Når man arbejder på 
vores virksomheder, udvikler og vedligeholder man 
både en arbejdsidentitet og stolthed ved at gå på 
arbejde. På alle STU-linjerne kan man være i be-
skæftigelse, derudover er det også muligt at arbej-
de på Kulturhuset Leopold og Café Ådalen.  
Vores virksomheder ligger i Haslev, Karise og Faxe 
og kunder og brugere er borgerne i lokalsamfun-
dene. Derfor kan man også opleve både at have 
dagarbejde og aftenarbejde.
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De unge, der skal gå på arbejde, skal lære det, 
der hører med til at gå på arbejde. De skal lære 
at møde til tiden, være soigneret og klar, når ar-
bejdstiden begynder, og hvis de er syge, skal de 
vide, hvordan man melder sig syg. De skal også 
lære om samarbejde, og hvordan man er en god 
kollega. Men mest af alt handler det om at udvikle 
en arbejdsidentitet, så man lærer at være en del 
af et arbejdsfællesskab og et arbejdsmarked som 
alle andre. 

Alle vores § 103 ansatte får dusørløn. Vi arbejder 
med sidemandsoplæring men også med struktur og 
visualisering af opgaverne. Arbejdsopgaver kan 
være madproduktion, rengøring, mødeforplejning, 
betjening af kunder, borddækning, servering, tje-
nerfunktioner, fakturering, opvask og tøjvask. Men 
det kan også være dyrkning af grønsager, skrot-
ning af PCere, design og produktion på fræser og 
3Dprint, græsslåning, hækklipning og maling. 

De unge tilbydes fx kurser og får kompetencebevi-
ser i fx kundebetjening, fakturering, varekundskab, 
hygiejne, dannelse, blomsterbinding og i at arbej-
de som tjener eller bartender.

AT VÆRE SAMMEN 
I ET UNGDOMSMILJØ
Hos os har vi mange fritidsaktiviteter. Vi har tøse-
klub og herreklub, dansebar, svømning, håndbold, 
fitness, zumba, klatring, løb, fodboldtur til Malmø, 
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internetcafe og meget andet. Alle disse aktiviteter 
tilbydes, så de unge kan lære at være sammen, 
få venskaber og fastholde dem. Her udvikler de 
deres sociale kompetencer. Nogle bliver kærester, 
og ved behov har vi samtaler om det, enten med 
kontaktpædagog eller seksualvejleder. Nogle af 
de unge kan også have brug for at lære, hvilken 
adfærd man har på f.eks. sociale medier (SoMe). I 
de enkelte huse afholdes beboermøder med dags-
orden, hvor der formidles fælles informationer og 
nyheder, og de unge byder også ind med punkter 
og oplæg. Der kan også afholdes arrangementer 
for pårørende i husene, og der er mulighed for at 
have egne traditioner.

VELFÆRDSTEKNOLOGI
I Karisefonden har vi en app, der hedder IBG (Inter-
aktiv Borger Guide). Alle beboerne har denne app 
på deres telefon, og de kan her få overblik over 
weekend- og fritidsaktiviteter, madplaner, personale 
på arbejde med mere. De unge tilmelder sig via 
appen til aktiviteter, fællesspisning m.v. 

Vi anvender også andre apps til at skabe struktur 
og visualisering på beboernes dagligdag. Vi har 
en gruppe af medarbejdere – Tech-teamet, der 
jævnligt afprøver nye apps sammen med beboer-
ne. De løsninger, der virker, fortsætter vi med. Det 
er individuelt, hvilke apps beboerne anvender.
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FERIER OG HØJTIDER 
I udgangspunktet følger vi ferieloven i vores beskæfti-
gelse, hvor alle har 5 ugers ferie samt 5 feriefridage. 
På STU-linjerne følger vi skoleferierne. 

Hvis vi som ledelse skal sikre, at der er så mange 
medarbejdere på arbejde som muligt, kan I hjælpe 
os ved så tidligt som muligt at give os besked om 
hvornår jeres datter/søn skal have ferie, på weekend 
eller være fraværende ved højtider.
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MEDARBEJDERE 
OG METODER

MEDARBEJDERE 
Vores medarbejdere er primært uddannede pæda-
goger og lærere, men vi har også uddannede hånd-
værkere, kokke og keramikere ansat i vores social-
økonomiske virksomheder og på vores STU-linjer. 
Vores medarbejdere deltager løbende i kompetence-
givende kurser og efteruddannelse.

METODER
Vores mål med vores arbejdsmetoder er dagligt at 
skabe udvikling, trivsel og tryghed. Vi arbejder med 
anerkendende pædagogik og opbygning af gode 
relationer. Struktur og genkendelighed i hverdagen er 
vigtigt for mange af vores beboere. 

Det kan tage lang tid at opbygge en tryg relation, så 
vores pædagoger kan skabe udvikling og selvstæn-
dighed. Vi arbejder ressourcefokuseret ved at tage 
udgangspunkt i de ressourcer beboerne, vi og lokal-
samfundet har. 

Vi prioriterer beboernes perspektiv på eget liv. Vi ser 
de unge og voksne som eksperter i deres eget liv, og 
gennem denne viden skaber vi med- og selvbestem-
melse, trivsel og tryghed gennem vores indsats. Vi 
skal styrke de unges muligheder for at være i selvkon-
trol og træffe gode beslutninger selv. Vi vil gerne sam-
arbejde med jer om dette.
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STØRRELSEN AF DEN ENKELTES STØTTE 
Den indsats kommunen betaler for hos os, bestemmer 
hvor meget pædagogisk støtte, vi giver den unge/
voksne. Der er meget stor forskel på behovet for og 
bevillingen af støtte timer fra ung til ung og fra kommu-
ne til kommune. Det er kommunens serviceniveau og 
den unges/voksnes funktionsnedsættelse og støttebe-
hov, der afgør dette. Nogle timer går til individuel 
støtte, andre til støtte når de unge er flere sammen.
 

SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE
Det er beskrevet i love og i kommunernes kvalitets-
standarder, hvordan vi skal arbejde med uddannel-
sesplaner og pædagogiske planer. Vores vejledere 
er kontaktled mellem kommunernes medarbejdere og 
vores medarbejdere. De kommunikerer med kommu-
nernes sagsbehandlere og UU-vejledere, planlæg-
ger uddannelses- og statusmøder og leder dem. 

UDDANNELSESMØDER 
12 uger efter at den unge er startet på STU følges der 
op med et uddannelsesmøde (afklaringsmøde). Der-
efter holdes der mindst møde en gang om året. Til 
møderne deltager den unge, UU-vejleder, sagsbe-
handler, pædagog/lærer, vejleder og pårørende for 
at evaluere målene i uddannelsesplanen og om den 
unge er i trivsel.  Måske skal der aftales nye mål? 
Dette drøftes allerede mellem den unge, kontaktpæ-
dagogen og vejlederne som forberedelse til uddan-
nelsesmøderne. 

STATUSMØDER 
Når den unge er færdig med STUén og måske er i 
beskæftigelse hos os, afholdes der årligt statusmøder. 
På disse møder drøfter vi, om den voksne og vi ople-
ver, at vi er på rette vej med vores indsats i forhold til 
den voksnes behov. Vi aftaler mål for indsatsen, hvor 
den voksne beboer, en pædagog, en vejleder, sags-
behandler, og ofte pårørende deltager. Det er den 
voksne beboer, der bestemme om pårørende skal 
deltage. Statusmøder med kommunen holdes som 
udgangspunkt en gang om året. 
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VENNEFORENING
Karisefonden har en venneforening, som støtter aktivi-
teter til gavn for fællesskabet. Vi har i løbet af året 
julebazar, årsmøde med alle vores unge, pårørende 
og bestyrelsen og endelig STU-dimission ved afslut-

ning af uddannelsen. Venneforeningen kan ligeledes 
tage initiativer til andre aktiviteter i samarbejde med 
bestyrelse og ledelse. Se hjemmesiden for kontaktop-
lysninger til Venneforeningens arbejdsgruppe.
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Har du som pårørende noget, du vil henvende 
dig til os om, skal du først kontakte den unges 
kontaktpædagog eller vejleder på Karisefon-
den. Alternativt kan du kontakte ledelsen.

Vil du høre mere, så kontakt os gerne på:
Administration: kontor@karisefonden.dk – telefon 59 50 58 70

Fondsdirektør Henrik Friis: 2362 7779 eller på hf@karisefonden.dk

www.karisefonden.dk
Find os også på Facebook: Karisefonden
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