
Lykkegard er for børn og unge  
med behov for en specialpædagogisk  
indsats, trygge rammer og en  
struktureret hverdag

Opholdssted, aflastning, dagtilbud,  
samværs- og akutopgaver



Lykkegard er for børn og unge i alderen 6 - 23 år  
med én eller flere diagnoser. Vi prioriterer små  
enheder med plads til den enkelte

Vi tilbyder ophold af kortere eller længere varighed, aflastning og akut. Vi har 
også et fleksibelt dagtilbud til borgere, der ikke kan varetage beskyttet beskæf-
tigelse, men i stedet har behov for et aktivitets- eller samværstilbud. Vi løser 
konsulentopgaver af forskellig karakter og har desuden kompetencer og faglighed 
til at løse 1:1 opgaver.

Fælles for Lykkegards børn og unge er behovet for en specialpædagogisk indsats, 
trygge rammer og en struktureret hverdag. Anerkendende pædagogik er centralt 
for vores møde med den enkelte. Det betyder, at alle mødes med respekt og 
accept af, hvad de hver især kan og ønsker. Vi anerkender, værdsætter og støtter 
den enkelte i at kunne agere i en meningsfuld hverdag. 

Et sammenfald i diagnoser medfører ikke nødvendigvis homogenitet i en gruppe. 
Derfor visiteres barnet/den unge til den afdeling, som matcher de kompetencer 
og potentialer, den enkelte kommer med. Vi prioriterer en hverdag i små enheder 
med plads til den enkelte med mulighed for både individuelle og fælles aktiviteter.

Tryghed 

Troværdighed 

Forudsigelighed



Diagnoser

Autisme

Asperger

ADHD

OCD

Udviklingsforstyrrelser

Adfærds- eller følelsesmæssige 
forstyrrelser

Lykkegard er et privat tilbud  
godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden

Opholdsstedet Lykkegard,  
Ungestedet og Lykkebo
Dagligdagen er bygget op om en  
familielignende struktur med rutiner 
og rammer, der giver tryghed og gen-
kendelighed. Vores fokus er at opbygge 
systemer og tryghed om grundlæg-
gende sociale færdigheder.

Aflastning 
Vi tilbyder aflastning i hverdage,  
weekender, ferier samt akut.  
Grupperne sammensættes ud fra 
funktionsniveauer og individuelle 
hensyn. Hvis et barn eller en ung har 
behov for akut aflastning i en kortere 
eller længere periode, skaber vi om 
muligt plads til det. Vi har mulighed 
for individuelle løsninger med ud-
gangspunkt i det behov, barnet og 
familien har.

Afdelinger

Opholdsstedet Lykkegard 
10 pladser, 6 - 13 år

Ungestedet, 7 pladser, 13 - 23 år

Lykkebo, 4 pladser, 11 - 18 år

Aflastning, 12 pladser pr. døgn, 6 - 18 år

Dagtilbud, 2 pladser

Særlige indsatser

Støttet samvær

Praktisk pædagogisk støtte

Kontaktperson børn/unge

Konsulentopgaver

Kontakt os gerne for en snak om,  
hvordan vi kan hjælpe i en specifik sag.

Telefon 4141 7635 
kontakt@lykkegard.dk 



Støttet samvær
Lykkegard deltager i støttet og over-
våget samvær. Det kan foregå i vores 
samværslokaler, i hjemmet, hos pleje-
familien, på opholdsstedet eller ved 
arrangerede ture.

Lykkegard etablerer og støtter samvær 
mellem forældre og børn for kommu-
nerne efter Serviceloven. Der kan også 
være tale om samvær mellem søskende 
og bedsteforældre. Det er opgaver, 
hvor der skal ydes en særlig indsats 
for at sikre, at barnet kan opretholde 
kontakten med forældrene eller støtte 
udviklingen af relationen mellem for-
ældre og barn/børn.

Med den rette indsats kan der ske 
en positiv udvikling, som mindsker 
risikoen for en større indsats eller 
indgriben i den enkeltes liv.

Praktisk, pædagogisk støtte
Lykkegard yder praktisk, pædagogisk 
eller anden støtte i hjemmet til familier 
med børn, som har behov for særlig 
støtte. 

Kontaktpersonsordning
Ordningen kan både etableres for 
børn og unge, der ikke er tilknyttet 
Lykkegard, og som ekstra ydelse til de 
børn og unge, som allerede er tilknyt-
tet stedet. En kontaktpersonsordning 
kan fx indeholde ugentligt samvær, 
støtte til skoletilknytning, biografture, 
cafébesøg, SMS-kontakt, hjælp til 
jobsøgning/læreplads m.m.

Akut
Vi skaber rammerne og stiller perso-
nale til rådighed ved behov for akut 
anbringelse, udredning eller udvidet 
aflastning.

Lykkegard
Nørupvej 58 
4300 Holbæk

Telefon 4141 7635 
kontakt@lykkegard.dk 
www.lykkegard.dk


