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UDVIKLING
GENNEM UNDERVISNING OG UDDANNELSE
Karisefonden tilbyder STU, bolig-, beskæftigelsesog aktivitetstilbud til mennesker med særlige lærings- og dannelsesmæssige udfordringer som fx
udviklingshæmning, Downs syndrom og autisme.
Vi er et pædagogisk tilbud, der ønsker at bidrage
til, at vores beboere udvikler evnen til at leve et
så selvstændigt voksenliv som muligt. Vi arbejder
for, at vores studerende, beboere og ansatte i beskæftigelse får mulighed for at udvikle livsværdi og
livskvalitet som frie og ansvarlige medmennesker.

Karisefondens formål er at bidrage til selvbestemmelse, medbestemmelse, fællesskab og medmenneskelighed.
De unge og voksne skal have mulighed for at udvikle
livsværdi og livskvalitet som frieog ansvarlige mennesker.

Vi tror på, at alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset evner og social baggrund. Vi arbejder 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.

Gennem undervisning på STU, i bo-delen og i beskæftigelsen på vores socialøkonomiske virksomheder
arbejder vi med inklusion i lokalsamfundet. Vi tror på,
at alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset
evner og social baggrund. Vi arbejder 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.
I Karisefonden arbejdes med anerkendende pædagogik og relationer, og vi anvender en lang

række relevante faglige tilgange og metoder, der
tager udgangspunkt i den enkeltes behov, forudsætninger samt uddannelses- eller handleplan.
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KARISEFONDENS STU
Karisefonden tilbyder STU-linjer indenfor køkken,
service, medier, værkstedsbutik/galleri og Bed &
Breakfast/hotel. Karisefondens STU er individuel
tilrettelagt, hvorfor hver studerende har sin egen uddannelses- og undervisningsplan i de tre år, uddannelsen varer.
STUén på Karisefonden er helhedspædagogisk tilrettelagt, så der er tæt sammenhæng mellem selve
uddannelsen og den unges hele liv. I uddannelsesplanen er beskrevet faglige, sociale samt personlige
kompetencemål, og de studerende kan i praktikforløb få mulighed for at afprøve potentialer for tilknytning til arbejdsmarkedet.

I Karisefondens STU tager uddannelsen sit afsæt i
den unges valg af linjefag. Det er igennem hele
uddannelsen muligt for den unge at afprøve de forskellige linjefag. Medborgerskab er et obligatorisk
fag for alle under hele uddannelsen. Der er et tæt
samarbejde med den unge, linjefagslærer, kontaktpædagog og vejleder på Karisefonden.

MADHUSET GAIA

Vi følger op på de individuelle uddannelsesplaner i
samarbejde med den unge og kommunen. Vi sikrer
forankring af de opnåede kompetencer til relevante
videre forløb og samarbejder med kommunen om
gode overgange.
Indenfor det enkelte linjefag arbejdes der, ud over
de specifikke faglige opgaver tilknyttet det enkelte
linjefag, også med mødestabilitet, arbejdskultur, kollegaskab, personlig fremtræden, kommunikation og
samarbejde.
I bo-undervisningen lærer den unge i høj grad at
bo ved at bo. Bo-undervisningen fokuserer på den
unges læring gennem deltagelse i alle daglige rutiner og opgaver, som knytter sig til en selvstændig
levevis. Her udvikles og støttes den unges kompetencer indenfor madlavning, oprydning, rengøring,
personlig hygiejne, indkøb, transport m.v.
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STU-LINJER

I Madhuset Gaia laver vi sund mad til alle i Karise
fonden. De studerende opnår faglige kompetencer, så de kan udføre enkle arbejdsopgaver indenfor køkkenfaget. Der er fokus på alle arbejdsgange
i et køkken, og de studerende kommer igennem
emner som madlavning, sundhed, økonomi, rengøring og hygiejne. Vi benytter så vidt muligt årstidens råvarer og principperne fra ”Økologi – fra
jord til bord”.
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STU-LINJER

STU-LINJER

SERVICETEAM

MEDIEHUSET DOS/E-SPORT

På Serviceteamet uddanner vi eleverne i elementer
inden for forskellige former for håndværk og praktisk ”pedelarbejde”.

På Mediehuset DOS undervises de studerende i et
bredt udvalg af informations-og kommunikationsteknologiens muligheder, fordelt i 3 hovedkategorier:
Design, E-sport og Kommunikation. Planlægning,
strategi, samarbejde, kommunikation og motion er
i højsædet i undervisningen. Vi fokuserer på at undervise og træne i teknikker, programmer og i alt

Uddannelsen tager afsæt i årstiden. I de kolde og
våde perioder af året bruger vi meget tid på at
dygtiggøre os i brugen af forskelligt håndværktøj
inde på værkstedet. Vi har også udendørs læringsopgaver som beskæring, beplantning, brolægning, snerydning og andre opgaver, som er
tilknyttet matriklen.

vores udstyr. Undervisningen foregår både i teori
og praksis, og meget af vores produktionsarbejde
bliver brugt på vores interne platforme, som f.eks.
Facebook, hjemmeside, intranet, udstillingslokaler,
ligesom vi står for den daglige drift af vores E-sportsbutik, som fysisk er placeret i Haslev bymidte.

I de varmere perioder opholder vi os mest ude og
underviser de studerende i små og større opgaver,
hvor de får mulighed for at bruge nogle af vinterens oplærte færdigheder. Vi underviser desuden
i brænde-kløvning, hække- og græsklipning, lugearbejde, maling, brolægning og andre opgaver,
som hører årstiden til.
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STU-LINJER

STU-LINJER

VÆRKSTEDSBUTIKKEN UNA/GALLERI TROIKA

VILLA SOFIE
BED&BREAKFAST

Værkstedsbutikken UNA og Galleri TROIKA er
begge beliggende i Haslev midtby og fungerer
som butikker blandt byens øvrige forretninger. Vi
arbejder inden for områderne keramik, pileflet,
håndarbejde, smykker, billeder, restaurering af
gamle møbler mv. Varerne i butikken fremstilles af
de studerende i vores lokaler indenfor normal åbningstid. De studerende oplever, at deres arbejde
har en salgsværdi, når deres færdige produkter efterspørges af kunderne. De studerende modtager
og betjener kunder, med alt hvad det indebærer af
fakturaskrivning, betjening af pengekasse og kendskab til, hvordan man er i mødet med nye mennesker. I Galleri TROIKA er der skiftende udstillinger
af forskellige kunstnere.

Villa Sofie er Karisefondens Bed & Breakfast, som
ligger centralt i Haslev by.
Vil du gerne arbejde med servicering af gæster og
lære om hotel og service, så er det en mulighed
på Villa Sofie Bed & Breakfast. Vi underviser i gæsteservice, forberedelse af lækker økologisk morgenmad og rengøring af værelser til vores gæster.
Vi har mange daglige praktiske opgaver, som udføres sammen med en underviser og vores andre studerende og ansatte. Sammen klarer vi opgaver, som
skal få vores gæster til at føle sig godt tilpas og opleve en god service i rene og indbydende omgivelser.
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KARISEFONDENS BOLIG
Karisefonden BOLIG består af tre boteams i Karise
og Haslev. Team Karise er beliggende i den lille
stationsby Karise, 20 kilometer fra Haslev. Her er
plads til 40 beboere i syv mindre bofællesskaber.
Team Hasselvej består af egne værelser centreret
omkring et fælleskøkken og stue på 1. sal i Karise-

fondens hovedbygningen i Haslev samt 9 huse
med plads til 58 beboere. Team Bregentvedvej er
placeret i Haslevs gamle sygehus med plads til 29
beboere. Her er lejligheder med plads til en til fire
beboere.

Medarbejderne i de tre boteams samarbejder
med Karisefonden STU, beskæftigelse og vejledere.
Karise
fonden BOLIG er en helhedspædagogisk
ramme om beboerne.
Det er muligt at være tilknyttet Karisefondens bolig
under STU-forløb (§ 107 midlertidigt botilbud,
samt § 85 støtte i eget hjem). Én gang om året
drøfter vi indsatsen på et statusmøde mellem kommunen, beboeren, kontaktpædagog og vejleder.
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Med udgangspunkt i den enkelte beboers pædagogiske plan tilrettelægges individuelle mål, som
danner afsæt for den daglige støtte.
Med et individuelt pædagogisk sigte vil hverdagen
forekomme forskellig for alle beboere tilknyttet
Karisefonden BOLIG.

Formålet med den pædagogiske støtte i Karisefonden BOLIG er at støtte den enkelte beboer til at blive
så livsduelig og aktiv i eget liv som muligt. Det gør
vi med afsæt i den enkeltes kompetencer og poten
tiale. Derfor er der stor forskel på den pædagogiske
støtte, der gives. Støtten koncentreres omkring den
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enkelte beboer, så det passer ind med STU, beskæftigelse og øvrige faste dagligdagsplaner. Igennem
en fælles selvhjælpskultur støtter det pædagogiske
personale via guidning og vejledning med det mål,
at den enkelte skal blive så selvstændig som muligt.
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KARISEFONDEN
FRITID OG UNGDOMSLIV
Vi lægger vægt på at styrke den unges/voksnes
ungdomsliv via deltagelse i fritids- og idrætsaktiviteter, da det ofte er her, man øver sig i sociale
kompetencer. I Karisefonden defineres fritidsaktiviteter som undervisning, idet vi i den helhedspædagogiske tilgang bestandig har ambitionen om progression for de unge/voksne. I STU´en målsættes
fritidsaktiviteterne i uddannelsesplanen, hvor de ud
fra den enkelte studerendes kompetencer og forudsætninger differentieres. I weekenden arrangeres
aktiviteter i botilbuddet, hvor vi tilbyder fællesskab
ud fra de unge/voksnes egne ønsker.

Hver beboer har tilknyttet en kontaktpædagog, der
i samarbejde med Karisefondens vejledere og evt.
STU-lærer eller beskæftigelse sikrer en sammenhæng i den pædagogiske indsats. I de tre boteams afholdes løbende møder med deltagelse af
alle beboerne, enten som store fællesmøder eller
som mindre husmøder i bofællesskabet.
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Fælles for møderne er at give alle, der bor i Karise
fonden mulighed for medindflydelse i eget liv. Karisefonden har en mad- og måltidskonsulent, der
underviser i sund livsstil, og vi har to seksualvejledere, der har samtaler med beboerne om seksuel
trivsel samt en sygeplejerske, der bl.a. arbejder
med sundhed og medicinhåndtering.

15

Alle aktiviteter er pædagogisk tilrettelagte og målrettet de unge/voksnes særlige ønsker og interesser. Vi imødekommer derfor også særlige ønsker og
interesser som fx Lego klub, besøg på bogmesse
eller til DR-koncerthus. Vi har undervisning i musik
og sang, og i andre aktiviteter kan de unge/voksne
dyrke deres fælles interesser; PC-spil, fitness, filmog biografklubber, motionsløb, fodbold, svømning,
bankospil m.v.

Ambitionen er, at de studerende kan deltage i fritidsaktiviteter i lokalsamfundet på egen hånd. Det
kan være at gå til svømning, håndbold, bowling
sammen med andre borgere. Det kræver en pædagogisk indsats at lære at transportere sig selv
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og være sammen med andre uden funktionsnedsættelser, men for os er det vigtigt at vores unge/
voksne ses og bliver en del af fællesskabet i lokalsamfundet.
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KARISEFONDENS BESKÆFTIGELSE
I vores socialøkonomiske virksomheder får vores
unge ansatte værdi i lokalsamfundet, og de er inkluderet 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 beskæftigelse, derudover er det også muligt at
arbejde på Kulturhuset Leopold, Café Ådalen og
Team aktiv.
Vores virksomheder ligger i Haslev, Karise og Faxe
og kunder og brugere er borgerne i lokalsamfundene.

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, tjenerfunktioner, fakturering, opvask og tøjvask. Men
det kan også være skrotning af Pcére, design og
produktion på fræser og 3Dprint, græsslåning,
hækklipning og maling.
De unge tilbydes fx kurser og får kompetencebeviser i fx kundebetjening, fakturering, varekundskab,
hygiejne, blomsterbinding og i at arbejde som tjener
eller bartender.
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EM ÆRK

Tryksag
5041 0411

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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Vi er godkendt af Socialtilsynet til midlertidigt
botilbud (§ 107), bostøtte, (§ 85), beskyttet
beskæftigelse (§ 103), dagtilbud (§ 104)
samt anbringelse (§ 66).

