
Et trygt og  
hjemligt  bosted

For unge og voksne med  
autismespektrumforstyrrelser



Vores beboere skal blive så selvstændige og opnå 
så høj livskvalitet som muligt. Det er målet med et 
ophold på Lovnsbjergvang.

Derfor har vi fokus på ‘det hele menneske’, så  
vores beboere kan udvikle og styrke både 
 deres fysiske, psykiske, sociale og intellektuelle 
 færdigheder.
 
Faste rutiner, ro og nærvær i vores hjemlige 
 rammer skaber trygheden til, at vores beboere 
udvikler sig – i tæt samarbejde med fagligt dygtigt 
og erfarent personale og andre fagpersoner. Scan QR-koden  

og se vores video

Tryghed til 
 udvikling,  læring 
og  livskvalitet
På Lovnsbjergvang er der plads  
til at udvikle sig i overskuelige, 
strukturerede og trygge rammer.  
Vi har altid fokus på ‘hele 
mennesket’ – ikke kun 
 autismespektrumforstyrrelsen.

VÆRDIER

“Hos os handler det om livskvalitet,  
trygge rammer og plads til at være sig selv.  

Præcis, som man er.”



INDFLYTNING

Relation og videns- 
deling skaber en tryg 
indflytning

Indflytningen på Lovnsbjergvang bliver altid 
tilrettelagt efter den nye beboers behov, så 
overgangen bliver så optimal som muligt for 
alle parter.

Vi ved, der er behov for at lære os og stedet at 
kende, før man kan føle sig tryg. Derfor tilbyder 
vi både at komme på hjemmebesøg, og at den 
kommende beboer kan komme på korte besøg 
hos os før indflytningen. Selve indflytningen  
kan ske på en aftalt dato eller som en proces 
over tid. 

FORÆLDRESAMARBEJDE

Viden, erfaring og  stærke 
kompetencer
Forældre og pårørende har stor viden og erfa
ring med beboeren. Lovnsbjergvang er fagligt 
stærke på autismespektrumforstyrrelser og 
komorbide tilstande. I stor gensidig respekt 
giver det et stærkt fundament for at udvikle den 
unge/voksne bedst muligt.

METODER

Veldokumenterede   
metoder og pricipper
På Lovnsbjergvang benytter vi en række 
 anerkendte, pædagogiske principper og metoder 
i det daglige arbejde med vores beboere:

• KRAP
• TEACHH
• NADA
• Social færdighedstræning
• Sanseintegrationstræning
• Massage
• ADLtræning
• Kost og motion

Metoderne er særligt egnede til personer med 
autismespektrumforstyrrelser, og du kan læse 
meget mere om dem på lovnsbjergvang.dk

’Beboeren’ på billedet er en m
odel

DAGLIGDAGEN

Forudsigelig dagligdag i 
hjemlige rammer
Dagligdagen på Lovnsbjergvang følger som 
udgangspunkt den samme struktur hver dag. 
Det gør den, fordi struktur, genkendelighed og 
forudsigelighed er vigtige nøgleord for beboer
ne med ASF. Dog har hver beboer deres eget 
individuelle dags og ugeprogram, hvor de f.eks. 
står op og går til ro på forskellige tidspunkter, 
afhængig af den dagsrytme, der passer bedst 
til den enkelte.



Trygt, hjemligt  
og med naturen lige  
i baghaven

I Fly, lidt uden for Skive, ligger Lovnsbjergvang, 
et botræningssted for unge og voksne med 
autismespektrumforstyrrelser og et ønske om  
at kunne klare voksenlivet i egen bolig.

Stedet er en tryg og hjemlig udviklingsbase for 
beboerne, som udfordres, hjælpes og støttes  
af dygtigt, professionelt og erfarent personale.

Lige uden for døren er området smukt og rigt 
på naturoplevelser året rundt – både ved sø,  
å og i det åbne landskab. Og bussen til Skive  
og byens mange tilbud er kun få skridt væk.

Den Selvejende Institution Lovnsbjergvang
Lovnsbjergvej 2, Fly
7800 Skive

T: 96 51 81 00
E: info@lovnsbjergvang.dk
W: lovnsbjergvang.dk
L: linkedin.com/company/lovnsbjergvang

KONTAKT OS OG HØR MERE

Iben Astrup Kristensen
Stedfortræder
T: 49 40 89 22
E: iben@lovnsbjergvang.dk

Charlotte Sehested
Leder
T: 51 23 85 30
E: charlotte@lovnsbjergvang.dk

Muligheder og tilbud
Lovnsbjergvang er godkendt som bosted til 
seks unge og voksne med autismespektrum
forstyrrelser. Beboerne er 15 til 40 år og kan 
have komorbide tilstande som f.eks. angst 
og OCD.

Lovnsbjergvang er som tilbud godkendt til 
 følgende ydelser:
• §66, stk. 1, nr. 5: Almindeligt social

pædagogisk opholdssted
• §107: Midlertidigt botilbud til voksne
• §104: Aktivitets og samværstilbud

Herudover laver vi også aftaler med de 
 enkelte kommuner om
• §85: Støtte i egen bolig
• Dagsaktiviteter
• Støttementorordninger eller  

§ 52 stk. 3 nr. 3,6 i alderen 1267 år

Tryghed, struktur og forudsigelighed.  
Det er nøgleordene i  

dagligdagen på Lovnsbjergvang.


