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OM LEDESTJERNEN

Forskellige mennesker har 
forskellige behov

Vi skælder aldrig ud!

Hos os møder vi dig anerkendende og
begejstret, så du får mest ud af de chancer,

som livet kan tilbyde LIGE NETOP DIG.
 

Tjek vores spændende fag og boliger ud, og
lad os høre fra dig, hvis du tænker, at vi er

noget for dig.
 

VI TAGER ALTID TELEFONEN, 
OG SVARER PÅ MAILS 
INDEN FOR 2 TIMER.

 
VELKOMMEN HER! 

VI GLÆDER OS TIL AT LÆRE DIG AT KENDE!
 

SE KONTAKTOPLYSNINGER BAGERST 
I DENNE BROCHURE.



6 BOTILBUDSPLADSER OG 
3 EGNE KLUBVÆRELSER MED STØTTE

Spisestue

sensem
aking 

- det sk
al give m

ening!
MÅLGRUPPE

Tilknytningsforstyrrelser
adfærdsforstyrrelser
personlighedsforstyrrelser
autismespektrumforstyrrelser
historik med mobning, ensomhed m.m.

Unge i alderen 15-30 år, der grundet
opvækstvilkår, diagnoser og andre

udfordringer har et moderat behov for
socialpædagogisk støtte og strukturerede
rammer for at sikre en god udvikling og

selvstændiggørelse. 
Via støtten i bo-delen skabes de optimale

betingelser for, at de unge kan gennemføre
en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse,
og blive klædt på til et mere selvstændigt

ungdoms- og voksenliv.
 

Målgruppen er unge med:

Fælles for de unge er, at de kognitivt
befinder sig inden for eller lidt under

normalområdet. De unge har en sådan grad
af tilknytningsevne, at de kan profitere af

den relations-pædagogiske tilgang, som er
centralt i Ledestjernens DNA.

 
Ledestjernen er ikke for unge med et aktivt
misbrug, eller unge med udadreagerende

adfærd som en integreret del af deres
handlemønster.

 

Metoder:
PAS-analyse
OCN-beviser
Low arousal

Se vores mange
STU- linjefag 

her 

På Ledestjernen 
leder vi efter stjernerne. 

Leder efter de fælles ledestjerner. 
Og har en stor fælles ledestjerne 

i det, vi vil sammen: At skabe 
så ligeværdigt et liv 

som muligt for vores unge 
mennesker med 

særlige behov!

Årsjul


