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Om projekt HandiLeg - for mennesker med udviklingshæmning
HandiLeg er et projekt på Gerlev med støtte fra TrygFonden.
Projektets primær målgruppe: Unge, voksne og ældre med udviklingshæmning.
Projektets sekundære målgruppe: De professionelle omkring den primære målgruppe.
Hvem udfører projekt HandiLeg: Gerlev Center for Leg & Bevægelse på Gerlev Idrætshøjskole faciliteter
projekt HandiLeg med støtte fra TrygFonden i årene 2018 til 2020. Donationen er på godt 3,2 million.
Hvem er med: Der er 7 kommuner med i projektet fordel i Danmarks fem regioner. Der er åbent for flere.
Hvad er HandiLeg: Det pædagogisk indhold i HandiLeg bygger på de traditionelle idrætslege og historiske
spil fra Gerlev tilpasset den primære målgruppe: Borger med udviklingshæmning uddannes som
instruktører i HandiLeg gennem kurser og vejledninger sammen med deres personale. Efterfølgende støttes
instruktørerne i at formidle HandiLeg til deres medborger.
Projektets mål: Er at implementere og forankre HandiLeg, som er en pædagogisk metode som fremme
social og fysisk aktivitet i hverdagslivet for mennesker med udviklingshæmning på bosteder, i institutioner,
på arbejdspladser og i dag- og aktivitetscentre, i foreninger / klubber m.v. i danske kommuner.
Forskning: HandiLeg følges af legeforsker Lise Specht Petersen fra Gerlev Center for Leg & Bevægelse via
logbøger fra pædagogerne og interviews med dem.
se mere på www.gerlevhandileg.dk
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Konklusion på årsrapport om projekt HandiLeg, andet år – 2019
HandiLeg har i projektets andet år, 2019, nået sit klimaks i forhold til antal gennemførte kurser, vejledninger
og events. Der deltager syv kommuner i projektet, og der er HandiLeg hos alle syv.
Borgere og personaler er uddannede som instruktører. De formidler HandiLeg på bosteder, dagcentre, på
arbejdspladser og i klubber/foreninger - der hvor deres medborgere og kollegaer har deres dagligdag.
I år har flere af borgerne som instruktører også formidlet lege i almindelige børnehaver, skoler og foreninger
uden for ”handicap-verdenen”.

Teoriundervisning på kursus i HandiLeg. Deltager i projekt HandiLeg sensommeren 2019. Foto: Medarbejder fra Morsø Kommune.

Årsrapport om projekt HandiLeg, andet år – 2019
At bryde ud af ”handicap-verdenen”
I alle syv kommuner er der borgerne med udviklingshæmning, som med støtte fra personalet, begynder at
gå ud over deres vante rammer som instruktører. Man kan sige, at de bryder ud af ”handicap-verden”.
Instruktørerne har i 2019 prøvet at formidle lege i børnehaver, skoler og foreninger, samt på
pædagoguddannelsen og til offentlige møder som Sundhedsdag og events på byens tov.
Denne positive udvikling i projektet rummer perspektiver for borgere med udviklingshæmning i forhold til at
få en meningsfuld beskæftigelse - måske som et arbejde - i kommunen, som instruktør i HandiLeg.
Det kan synes som små tiltag, men for borgere med udviklingshæmning er det en stor præstation at træde
frem i offentligheden, og bidrage positivt til lokalsamfundet med legen.
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I syv kommuner udvikler HandiLeg sig positivt
I 2018 var fire kommuner i gang med HandiLeg, og tre kommuner var planlagt at begynde i 2019. I 2019 var
alle syv kommuner i gang med kurser, vejledninger og events.
Nedenfor er et par eksempler fra hver kommune:
1.
I Viborg underviser borgere med udviklingshæmning fire gange om året på
pædagoguddannelsen på VIA-Midtjylland. Instruktørerne har formidlet HandiLeg til
Sundhedsdagen på Rådhuset.
2.
På Morsø har borgere med udviklingshæmning formidlet lege til den lokale spejdergruppe. På
den årlige idrætsdag var HandiLeg den største aktivitet, og borgerne instruerede i mindre
grupper.
3.
I Varde har borgere med udviklingshæmning undervist friskolens 0.-5. klasse i HandiLeg. Den
årlige aktivitetsdag var en dag med HandiLeg, hvor borgere og personale sammen var
instruktører.
4.
I Slagelse var det borgere med udviklingshæmning, som formidlede lege i forbindelse med byens
Sundhedsdag. Det foregik midt på byens torv, til lokale børn og i fuld offentlighed.
5.
I Rudersdal stod borgere og personale for lege og spil til Kulturnatten i Birkerød. Man er ved at
planlægge et forløb, hvor borgere skal formidle lege i lokale børnehaver i foråret 2020.
6.
Vordingborg holdt et offentligt event foran Gåsetårnet, hvor borgere og personale var
instruktører. En ny uddannelse som instruktør i HandiLeg for velfungerende borgere (§85) er i
gang, og de har praktik med borgere, som er mere belastede af deres handicaps (§105).
7.
I Køge var den årlige OL-dag præget af HandiLeg sammen med andre aktiviteter. Borgere og
personaler stod for HandiLeg. Nu er velfungerende borgere (§85) ude som instruktører hos
borgere, der er mere belastede af deres handicap (multihandicappede) (§105).
I flere kommuner er der kommet nye samarbejder i gang mellem handicap-, psykiatri- og socialområdet hvor de fleste borgere i HandiLeg hører under - og de Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelser (STU), som
arbejder med unge, der er på kanten af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Der er overvejelser og
forsøg på at skabe jobfunktioner som ”Instruktør i HandiLeg”.
Det er ikke nemt at samarbejde for forskelige forvaltninger i kommunerne på grund af økonomi, bureaukrati
og knappe ressourcer. Men trods udfordringer, forsøger medarbejderne at tænke på tværs.
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HandiLeg i tal 2019
Mellem 70 og 90% af projektforløbet er gennemført i de syv kommuner. Procenttallet er vejledende som et
udtryk hvor langt en kommune er i projektforløbet. 70% svare til at alle kurser, besøg og nogle vejledninger
er gennemført. Ved 90% er der kun få vejledninger tilbage, en event og forankringsdagen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Region Sjælland: Vordingborg Kommune er 90% igennem projektforløbet.
Region Sjælland: Slagelse Kommune er 85% igennem projektforløbet.
Region Midtjylland: Viborg Kommune er 85% igennem projektforløbet.
Region Syddanmark: Varde Kommune er 80% igennem projektforløbet.
Region Hovedstaden: Rudersdal Kommune er 70% igennem projektforløbet.
Region Nordjylland: Morsø Kommune er 70% igennem projektforløbet.
Køge Kommune – ekstra kommune, der har købt sig ind i projektet, er 90% igennem projektforløbet.



140 borgere + 70 personaler - primært pædagoger - er uddannet som instruktører i de syv kommuner
gennem kursus i HandiLeg i projektets første to år (2018 + 2019).
6 events med HandiLeg med 100-300 deltagere pr. event er afholdt i sommeren 2019.
Events er planlagt og gennemført i samarbejde med instruktørerne (borgere med udviklingshæmning
og personale), kommunen og projektlederen. Tre events er foregået i det offentlige rum. Tre events
har været afholdt på idrætsanlæg, kun med deltagere fra specialområdet.
29 vejledninger af personale og ledere (nogle steder også borgerne) er afholdt på ”stederne” i
projektet i de syv kommuner (steder: Bosteder, arbejdspladser, aktivitetscentre, foreninger/
klubber).
25 borgerbesøg nummer to er gennemført på stederne. Besøg nummer to har den konkrete
forankring af HandiLeg på stederne som indhold.







Se bilag 1: ”Oversigt: De 7 kommuner og koordinatorer” for fordelingen af antallet af borgere og
personaler pr. kommune.

Projekt HandiLeg er åbent for nye kommuner
Der er i årsskiftet 2019/2020 kommet henvendelser om tilkøb af flere ydelser i HandiLeg fra to kommuner i
projektet (Køge og Viborg) og en ny kommune (Thisted). Projekt HandiLeg er forsat åbent for nye kommuner
kan købe sig ind i projektet (kontakt undertegnede projektleder for mere information).
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Klim-daskeren (skumrør) klar til fangeleg.
Projekt HandiLeg. Foto: Medarbejder Morsø Kommune.

Uddybning af årsrapporten om HandiLeg, andet år - 2019
Midtvejsseminar
Et foreløbigt klimaks i projektet HandiLeg var midtvejsseminariet i september 2019. Projektlederen
vurderede, at der var et stort behov blandt personalet - praktikerne i HandiLeg - for at få belyst deres fælles
erfaringer, og drøfte de pædagogiske tilgange til HandiLeg. Projektlederen indbød derfor i maj alle
koordinatorerne i de syv deltagende kommuner, samt andre interessenter som LEV, TrygFonden og andre
kommuner, som tidligere havde udvist interesse for projektet.
Forhåbningen var, at koordinatorerne kunne stille med nogle enkelte personaler fra hver kommune, men
interessen var meget stor, og der kom over 40 personer til seminaret. Flere kommuner anså
midtvejsseminariet som en del af personalets efteruddannelse.

Borgere med udviklingshæmning dækker over mange facetter af livet med et
handicap
I forbindelse med midtvejsseminariet var koordinatorerne i de syv kommune blevet bedt om at samle deres
erfaringer til et fælles oplæg for alle deltagere. Oplæggene lavede koordinatorerne sammen med deres
kollegaer. Gennem oplæg, fotos og video samt ved praktiske eksempler blev det åbenlyst for alle på
midtvejsseminariet, at det er en meget bred målgruppe, projekt HandiLeg når ud til. Mennesker med
udviklingshæmning spænder fra borgere, der blot har brug for lidt støtte i hverdagen, til multihandicappede
personer med plejebehov 24/7. Men fælles for borgerne er en meget stor glæde ved HandiLeg, enten som
instruktører eller blot som deltagere.
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Det stod også klart på midtvejsseminariet, at HandiLeg som pædagogisk aktivitet fungerer godt.
De problemstillinger, som ligger i vejen for projektet, er først og fremmest af ressourcemæssig og strukturel
karakter. Borgerne og personalet vil gerne HandiLeg, men ledelsen på de enkelte lokale steder* skal skabe
tid og rum, hvis det skal lykkes at forankre HandiLeg som blivende aktivitet i borgenes hverdagsliv.
(* Steder: bosteder, arbejdspladser, aktivitetscentre og i foreninger/klubber m.v.)

Borgere, klar til at være instruktører på den årlige idrætsdag.
Projekt HandiLeg. Foto: Medarbejder Morsø Kommune.

Festival for HandiLeg i foråret 2020
Der deltog ikke borgere i midtvejsseminariet. Projektlederen vurderede, at koordinatorer og personalet
havde brug for et ”rum for fri diskussion” af pædagogik, strukturer, muligheder og begrænsninger for
HandiLeg. Dette frie rum ville ikke kunne skabes, hvis borgerne var med. Men at samle borgerne fra de syv
kommuner i HandiLeg vil være meget interessant. Det vil være givende at få borgernes samlede vurdering af
HandiLeg, og se på deres praksis under et. Et klassisk seminar er ikke den rette form - en festival for HandiLeg
vil passe borgerne bedrer.
Projektlederen har derfor forhørt sig hos koordinatorerne i de syv kommuner. En festival for borgere over
flere dage med overnatning er der ikke økonomiske eller personalemæssige ressourcer til, men én dags
festival vil kunne gennemføres. Derfor arbejder projektlederen på at samle kommunerne øst for Storebælt
én dag på Gerlev, og kommunerne vest for Storebælt én dag i Viborg. Festivalen for HandiLeg vil finde sted i
foråret 2020.
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Opvarmning med ballon og fluesmækker, leg udviklet af borgere og personale i HandiLeg.
Projekt HandiLeg. Foto: Medarbejder Morsø Kommune.

Leg er en aktiv samværsform for mennesker – også med udviklingshæmning
At lege er en kompleks aktivitet for alle mennesker. For mennesker med udviklingshæmning kan der være
udfordringer omkring det kognitive, det social og det motoriske.
Det er projektlederens indtryk, at en del mennesker med udviklingshæmning har haft en barndom med
begrænset frihed til at lege - at de har haft få venner og legekammerater, og haft færre muligheder for leg.
For nogles vedkommende har deres handicap betinget behandlinger, som har taget tid og kræfter. Måske
har leg og idræt for disse borgere i højere grad været et redskab til behandling af borgerens handicap, end
der har været tale om legen i sin egen ret.
Derfor kunne man tro, at leg ikke er noget for mennesker med udviklingshæmning. Erfaringerne fra Gerlevs
mange år med formidling af fysisk aktiv og social leg og fra projekt HandiLeg er imidlertid, at borgerne i legen
føler sig både set og mødt. De oplever det at lege som særdeles meningsfuldt. HandiLeg er ikke idræt, og det
er slet ikke sport eller ”behandling”. HandiLeg er en aktiv samværsform, der handler om lege og spil, som
tilrettes de mennesker, der leger, og hvor borgerne selv kan påvirke legenes gennemførelse. Dette er en af
de væsentligste årsager til, at Gerlev lykkes med HandiLeg.
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”Gerlev-metoden” for formidling af leg
I projekt HandiLeg underviser Gerlev i fysisk aktive, sociale lege og spil. Mange af legene har et element af
fantasi og små historier. Udgangspunktet er de klassiske lege og historiske spil, som Gerlev Idrætshøjskole
har formidlet siden 1980-erne. I princippet er legen i HandiLeg den sammen som for alle andre målgrupper,
men tempo og formidlingen tilpasses mennesker med udviklingshæmning. Det kalder vi for ”Gerlevmetoden”.
Gerlev-metode er at kunne varier og tilpasse en hvilken som helst leg i flere små overskuelige variationer,
som deltagerne oplever som positive og meningsfulde. Legen bliver til i en række af variationer, hvor nye
elementer kan tilføjes samtidig med, at det meste af legen genkendes fra andre variationer. Dette er en
proces, der i princippet aldrig stopper.
Gerlev-metoden er at facilitere en “spiralformet erkendelse” af legen, som kan gå opad, blive på samme sted
eller gå baglæns, hvis det fungerer bedre. Hvor i ”spiralen” man befinder sig, afhænger af deltagerne, deres
ønsker og forudsætninger og den samlede situation, hvori deltagerne leger.

Borgernes forslag til lege, de vil instruere i på den årlige idrætsdag,
sidste kursusdag. Projekt HandiLeg. Foto: Medarbejder Morsø Kommune.
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Bogen om HandiLeg
Projektlederen er i december 2019 og januar 2020 ved at skrive en bog om HandiLeg. Bogen henvender sig
til de pædagoger, som ønsker at være instruktører i HandiLeg. Også borgere med udviklingshæmning, som
ønsker at være instruktører, kan have glæde af bogens indhold, med støtte fra deres pædagoger.
Bogen om HandiLeg er i fire dele:
1. Hvad er HandiLeg? Om projektet og støtten fra TrygFonden.
2. Historier fra praksis: Om borgere i projekt HandiLeg.
3. Hvad er leg? Gerlevs vinkel: Legens pædagogik, Gerlev-metoden og den “spiralformede erkendelse”
af legen.
4. HandiLeg – Håndbogen: Alle lege fra projektet med beskrivelser af hvordan man håndgribeligt og
konkret instruerer i forskellige typer af lege, sammen med mennesker med udviklingshæmning.

Hvorfor en bog om HandiLeg i foråret 2020?
HandiLeg har forløbet som projekt i to år. De mange gode erfaringer skal ud i projektets tredje og sidste år,
for at støtte op om udbredelsen og forankringen af HandiLeg. Projektlederen har vurderet, at der er et stort
behov for at formidle offentligt om HandiLeg - ikke blot som projekt, men som pædagogisk metode og
samværsform for mennesker med udviklingshæmning.
På de pædagogiske uddannelser er der interesse for HandiLeg. VIA i Viborg har undervisning i HandiLeg for
de pædagogstuderende, og bogen skal ud på de andre professionsuddannelser.
Blandt personalet omkring den primære målgruppe på bosteder, arbejdspladser, aktivitetscentre og i
foreninger/klubber m.v. er der behov for at kunne læse om HandiLeg som metode, og helt konkret hvordan
man formidler HandiLeg. Derfor er bogen også en håndbog.
Bogen er en del af formidlingen af projekt HandiLeg. Den er planlagt til udgivelse i foråret 2020 som PDF til
download, samt et mindre oplag af trykte bøger til uddeling på konferencer og udsendelse til interessenter
inden for HandiLeg. Bogen skal ikke sælges, med udbredes uden omkostninger for modtagerne.

Forskning i HandiLeg
Legeforsker på Gerlev Center for Leg & Bevægelse Lise Specht Petersen følger projektet. Ph.d.
År 2019 har givet værdifulde erfaringer gennem feltstudier i udvalgte kommuner og interview af
personalegrupper, suppleret af logbøger fra personalet. I projektets andet år har forsker og projektleder haft
flere sparringsmøder med lektor ph.d. Tine Fristrup fra DPU/Århus Universitet om HandiLeg, Handicap og
pædagogik. Både Lise og Tine indgår i projektets ekspertråd.
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Bog nummer to: ”Perspektiver på HandiLeg” i foråret 2021
Projektlederen planlægger at skrive en anden bog som udbredes på samme vis som den første, og er
afslutning på projektet.
Den anden bog ” Perspektiver på HandiLeg” er i fire dele:
1. HandiLeg med et perspektiv fra Gerlev – det nuværende projekt og tidligere erfaringer med HandiLeg.
2. HandiLeg set fra et forskningsperspektiv
 Lise Specht Petersen – en forskningsbaseret evalueringsrapport til TrygFonden
 Lise Specht Petersen - en videnskabelig artikel
 Tine Fristrup - en videnskabelig artikel
3. HandiLeg, perspektiver fra praksis - pædagoger og borgere sætter ord på HandiLeg gennem små indlæg.
4. HandiLeg til instruktører - håndbog nummer to, med udgangspunk i det sidste års erfaringer i projektet.
Beskrivelser af flere typer af lege sammen med mennesker med udviklingshæmning.

Projekt HandiLeg i sit tredje og sidste år - mål for 2020
Forankring i det nære
HandiLeg skal forankres på de steder, hvor borgere med udviklingshæmning og deres personale har deres
hverdagsliv, og mere overordnet i de syv kommuner, der er med i projektet. I løbet af vinteren 2020 aftales
de sidste vejledninger og events, som gennemføres i foråret og sommeren. I efteråret afholdes der
forankringsdage i de syv kommuner med lederne inden for handicapområdet.
Det er en del af forankringen, at projektet støtter op om de borgere og personaler, som går videre ud med
HandiLeg til nye interessenter – ”bryder ud af Handicap-verdenen”. Dette sker bl.a. genne vejledningerne.

Forankring i et større perspektiv
Det andet mål for HandiLeg i 2020 er formidlingen af alle de gode erfaringer fra projektet. Her vil bogen om
HandiLeg spille en nøglerolle. Den skal ud som PDF til fri download i foråret 2020. Bogen sendes ud til alle
dem, som projekt HandiLeg har været i berøring med. Den vil ligge på Gerlevs hjemmesider og sendes ud til
interessenter, kommuner, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl.
Den store opgave for projektlederen i det sidste år er at formidle HandiLeg i tale og på skrift, ikke med fokus
på hvad projektet vil, men ud fra hvad der faktisk er blevet gennemført i de to første år.
Arbejdet skifter fra at ”aktivere” HandiLeg til at ”artikulere” HandiLeg.
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Projekt HandiLeg. Foto: Medarbejder Morsø Kommune

Med venlig hilsen,
Lars Hazelton
Seniorkonsulent og Projektleder
Gerlev Center for Leg & Bevægelse
Gerlev Idrætshøjskole
Tirsdag d. 31. marts 2020
.
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Bilag 1. Oversigt: 7 kommuner og koordinatorer

Morsø

Viborg

Rudersdal

Varde
Køge
Slagelse
Vordingborg

Mellem 70 og 90% af projektforløbet er gennemført i de syv kommuner. Procenttallet er vejledende som et udtryk hvor langt en
kommune er i projektforløbet. 70% svare til at alle kurser, besøg og nogle vejledninger er gennemført. Ved 90% er der kun få
vejledninger tilbage, en event og forankringsdagen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Region Sjælland: Vordingborg Kommune er 90% igennem projektforløbet.
Region Sjælland: Slagelse Kommune er 85% igennem projektforløbet.
Region Midtjylland: Viborg Kommune er 85% igennem projektforløbet.
Region Syddanmark: Varde Kommune er 80% igennem projektforløbet.
Region Hovedstaden: Rudersdal Kommune er 70% igennem projektforløbet.
Region Nordjylland: Morsø Kommune er 70% igennem projektforløbet.
Køge Kommune – ekstra kommune, der har købt sig ind i projektet, er 90% igennem projektforløbet.
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Region/
kommune
1. Sjælland/
Vordingborg

Koordinatorer, borgere og
medarbejdere

Partner
Afd. Psykiatri og Handicap
Center for Socialpædagogisk
Sankelmarksvej 10A.
4760 Vordingborg
Birgit Hansen.
Centerleder

2. Sjælland/
Slagelse

3.
Midtjylland/
Viborg

T: 20 45 59 43
Center for Handicap og
Psykiatri
Torvegade 15
4200 Slagelse
Thomas Knudsen
Centerchef Center for Handicap
og Psykiatri
M: 25 61 30 80
D: 58 57 40 17

Viborg Kommune Social,
Sundhed & Omsorg
Kim Søgaard
Chef i Handicap Viborg

Sted nr. 1

Sted nr. 2

Sted nr. 3

Sted nr. 4

Opstart

Center for soc. pæd.
Aktivitetshus Præstø
Håndværkervej 3a
4720 Præstø
Gunhild Pohl Nkunkununu
Psykomotorisk terapeut
gunk@vordingborg.dk

Bosted
Topasvænget,
Stege, Møn
Dif. alder m/k
Pyk.ud. hæm. +
fysisk handicap
4 borgere, 2
medarbejdere

Bosted
Sankelmarksvej,
Vordingborg
Dif. alder m/k
Pyk.ud. hæm. +
fysisk handicap
4 borgere, 2
medarbejdere

Bosted
Rødegårdsvej,
Præst
Dif. alder m/k
Pyk.ud. hæm. +
let fysisk
handicap.
4 borgere, 2
medarbejdere

Bosted Ungebyen,
Præstø
Unge i bofælleskab
m/k. + fysisk
handicap.
4 borgere, 2
medarbejdere

Dagcenter A-hus,
Håndværkervej,
Præstø
Dif. alder m/k
Pyk.ud. hæm. +
fysisk handicap.
4 borgere, 2
medarbejdere

24. jan.
2018/
3. maj.
2018
I alt:
20
borgere
10
medarb.

CPUS Kultur og Fritid
Sorøvej 8, 1. sal
4200 Slagelse
Rikke Trier Kristjansen,
Fritidskonsulent
T: 21 70 85 32
ritri@slagelse.dk

Specialcenter
Slagelse
Rosenkildevej 69
4200 Slagelse.
Yngre voks. m/k
Pyk.ud. hæm.
4 borgere, 2
medarbejdere

CSU-Slagelse
Rosenkildevej 88 B
4200 Slagelse
Unge m/k med
særlige behov.
5 borgere, 2
medarbejdere

VASAC
Kulturhuset
Rosenkildevej
91B
4200 Slagelse.
Yngre voks. m/k
Pyk.ud. hæm.
4 borgere, 2
medarbejdere

ACV
Autisme Center
Vestsjælland
Rosenkildevej 83
4200 Slagelse
Yngre voks. m/k
Pyk.ud. hæm.
4 borgere, 4
medarbejdere

25. jan.
2018/
13. jun.
2018

Handicap - Kontaktsted
Banegårdspladsen 4, 1. sal.
8800 Viborg
Dorrit Nørgaard
Frivillighedskoordinator
dno@viborg.dk
T: 22 29 57 48

Aktivitetshuset
Gimle
Thorsvej 13
8850 Bjerringbro
Dif. alder m/k
Pyk.ud. hæm. +
fysisk handicap
4 borgere, 2
medarbejdere

Bofællesskaberne
Kærsangervej
Kærsangervej 68
8800 Viborg
Dif. alder m/k
Pyk.ud. hæm. +
fysisk handicap.
2-3 borgere, 1-2
medarbejdere

Handicap Aktivitetshuset
Skriversvej.
Dagcenter &
produktion
Skriversvej 8,
8800 Viborg
Dif. Alder m/k
Pyk.ud. hæm. +
fysisk handicap.
8 borgere, 2
medarbejdere

Ungdomskollegiet
Tårnly
Egeskovvej 4
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 72 15
Unge m/k med
særlige behov.
5 borgere, 2
medarbejdere

Specialcenter
Skælskør afd.
Aktivitets og
samværstilbuddet
Gammeltorv 13
4230 Skælskør
”Det gamle rådhus
i Skælskør”
Voks. m/k Pyk.ud.
hæm.
3 borgere, 1
medarbejdere
Den selvejende
institution
Fynbohus
Nørregade 3,
Vammen
8830 Tjele
Ældre m/k, Pyk.ud.
hæm. + fysisk
handicap + svært
pyk. /fysik. +
psykiatri.
4-6 borgere, 1-2
medarbejdere
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I alt:
20
borgere
11
medarb.

12. mar.
2018/
14. jun.
2018
I alt:
24
borgere
10
medarb.

Center for Leg & Bevægelse

4.
Syddanmark/
Varde

Administrationen, Krogen 7,
6800 Varde
Naja Schødt Jensen
Souschef
najj@varde.dk
T: 79946179

Krogen 5 Samstyrken
Stinna Lundbek
Socialpædagog
stil@varde.dk

Beskæftigelsestilbud
Lundvej 135B
6800 Varde

Afdeling 2
Lundvej 135B
6800 Varde

Beskæftigelsen
Viaduktvej 125,
6870 Ølgod

Botilbud
Rosenvænget
6870 Ølgod

Aflastning: 12-46
år.
Vænget 51
6818 Årre

5.
Hovedstaden/
Rudersdal

Socialområdet
Stationsvej 36. 3460 Birkerød.
Connie Antony
Projektejer
cgje@rudersdal.dk
T: 46 11 33 17

Socialområdet
Socialpædagogisk Center,
Teglporten 11
3460 Birkerød
Connie Anthony-Brüchmann
Daglig leder
CGJE@rudersdal.dk
T: 46 11 33 77
T: 72 68 34 02

Botilbuddet Biskop
Svanes Vej,
Svaneparken

Dagtilbuddet
Lærken
Værkstederne i
Rudeskov

Klubben Ruder E
Birkerød

Bostedet
Langebjerg
Nærum

Dagtilbudet 7
Bifrost
Værkstederne i
Rudeskov

6.
Nordjylland/
Morsø

Psykisk udviklingshæm. / Social
psykiatrien
Ledere:
Inge Kappel
T: 40830226
inge.kappel.nielsen@morsoe.dk
Nils Skovbakke
T: 23694095
nils.skovbakke@morsoe.dk

Målgrupper: Voksne psykisk
udviklingshæm. / social
psykiatrien
Mette Boel Jensen
Idrætskoordinator
mette.jensen@morsoe.dk
T: 23 65 89 98

Morsø
Kompetencecenter
(MKC)
N.A Christensensvej
8, Nykøbing Mors
Beskyttet værksted
for udviklingshæmmede

Morsø
Kompentececenter
(MKC)
H.C Ørstedsvej 2D.
Nykøbing Mors
Dagstilbud til
udviklingshæmmede

Bofællesskab
Smallegade
Nykøbing Mors

Bofællesskab
Nørregade
Nykøbing Mors

Bofællesskab
Grønparken
Nykøbing Mors

Peders Vænge,
Velfærdsforvaltning.
Sygehusvej 25A
4600 Køge.
Rasmus Jürs Johnsen
Leder
rasmus.johnsen@koege.dk

Hegnetslund krisecenter /
specialområdet Køge
Kommune
Jeanne Hougaard
T: 40 24 55 56
jeanne.Hougaard@koege.dk

Produktion og
Dagcent.
ITC
Værkstedsvej 5,
4600 Køge

(Ekstra)
7. Sjælland/
Køge

Støttecenter –åbent
Aktivitetscenteret
eftermiddag/aften
Blumesvej 3
Huset Ølbycenter
4600 Køge
77B
Dif. alder m/k,
4600 Køge
Pyk.ud. hæm. +
Yngre voks. m/k
svært pyk. / fysisk
Pyk.ud. Hæm.
handicap.
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06. feb.
2018 /
10. jan.
2019
I alt:
20
borger
10
medarb.
17. okt.
2019 /
forår
2019
I alt:
20
borgere
10
medarb.

23. okt.
2018 /
forår
2019
I alt:
20
borgere,
10
medarb.
9. mar.
2018 /
4. sept.
2018
I alt:
16
borgere

Center for Leg & Bevægelse

Kaj Lauritsen
kaj.lauritsen@koege.dk
Berit Hastrup Petersen
berit.petersen@koege.dk

Dif. alder m/k,
Pyk.ud. hæm. +
fysisk handicap.
Fra div. steder.

Fra div. steder.
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8
medarb.

Center for Leg & Bevægelse

Bilag 2. HandiLeg får lokal opmærksomhed (links til internet)
HandiLeg får lokal opmærksomhed, når der afholdes events. Eksempler på lokal og regional dækning:


https://www.tv2east.dk/nyheder/20-06-2019/1930/handilege-i-vordingborg



https://www.sydtid.dk/%E2%80%9Dhandileg%E2%80%9D-er-lutter-livsgl%C3%A6de



https://www.slagelse.dk/nyt-og-presse/nyheder/2018/juni/mere-aktivitet-og-leg-forudviklingshaemmede



https://business-slagelse.dk/arrangementer/handileg/



https://viborg-folkeblad.dk/artikel/sjov-og-sundhed-for-dem-med-s%C3%A6rlige-behov



https://sundhedscenter.viborg.dk/Samarbejde/Handileg
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