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Til ansøgere fra andre kommuner end København
Fritids – og ungdomsklubben Lavuk er samlingspunkt for børn og unge med varig nedsat
funktionsevne, som gennem livet har brug for særlig pædagogisk hjælp og vejledning.
Du har nu været på besøg i Fritids og ungdomsklubben Lavuk. Klubben og du er enige om, at det er en
god idé at du bliver medlem, og derfor skal du gøre følgende.
Henvend dig nu til din sagsbehandler i din hjemkommune. Hvis ikke du kender ham/hende skal du blot
ringe til jeres rådhus og blive henvist. Fortæl hvad det drejer om, hav dit personnummer parat, det
hjælper i mange sammenhænge.
Når du har fået fat i din sagsbehandler skal du fortælle om dit ønske, altså at blive meldt ind i Fritids og
ungdomsklubben Lavuk, og at vedkommende kan ringe til os for yderligere oplysning. Det er altså din
hjemkommune der skal bevilge dig en plads i Fritids og ungdomsklubben Lavuk. Vi er på
”Tilbudsportalen”.
Sagsbehandleren skal såfremt dit ønske modtages positivt, (normalt på baggrund af et møde i
kommunen) henvende sig til Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Fagligt Center,
Pædagogisk konsulent, Jan Bertelsen Mail: jabert@buf.kk.dk . eller T: 5152 7414
Sagsbehandleren kan indgå en aftale som gør dit medlemsskab muligt, og din sagsbehandler vil
meddele dig denne beslutning. Din sagsbehandler skal ligeledes fremsende en kopi af
betalingstilsagnet fra Københavns kommune til Lavuk.
På denne baggrund kontakter Lavuk kontakter dig og vi aftaler startdato og de dage du ønsker at
benytte os. Har du behov for kørsel skal du tale med din sagsbehandler om dette
Lidt om klubben
I henhold til servicelovens § 36, samt § 16 om tilsyn og § 43 i lov om retssikkerhed og administration på
det sociale område, er der indgået en driftsaftale mellem Københavns Kommunes Børne og
ungdomsforvaltning forkortet BUF og Lavuks bestyrelse vedrørende drift af den selvejende institution
Fritids og Ungdomsklubben Lavuk.
I denne driftoverenskomst rummes der mulighed for at børn og unge fra kommuner kan optages i
klubben. Pladspris 138.914 kr.
Serviceloven forhindre ikke at unge over 18 år kan henvises til klubben, hvor man kan gå til man fylder
26 år.
Vigtigt og Kørsel
I pladsprisen er der ikke indeholdt eventuel kørsel. Lavuk kan efter separat henvendelse tilbyde at løse
denne opgave. Ring til Arne Hansen på 4099 9032 – eller skriv til arne@lavuk.dk
Med venlig Hilsen
Jørgen Gyhrs – souschef, Lavuk
Mail: joergen@lavuk.dk
Tlf: 2637 9151

