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Kære alle
Først vil jeg gerne ønske alle et godt nytår med alt godt for fremtiden. Så er vi igen tilbage fra juleferie og et
nyt år står for døren.
Allerede her i januar drager Lavuk på skitur og i februar er vi så på vej til Norge, vinterferie på Merket.
Turene er begge arrangeret i samarbejde med vores voksenklub der jo ligger på Strødamvej. Nu talen falder
på Voksenklubben, så skal de finde nye lokaler, idet vi blev sagt op i de gamle sent i efteråret.
Her først i december åbnede Lavuk Entertainment i nye lokaler, ikke langt fra Ungdomsklubben ovre i
Vognmandsmarken 58.
Til dem af jer der er nye brugere af Lavuks tilbud består Lavuk jo af 5 tilbud og en forening ”Lavuks venner”.
Det er alle tilbud der henvender sig til unge og voksne med funktionsnedsættelser i forskellig grad. Det er
også derfor at vi ikke kan tilbyde alle de samme muligheder, men vi bestræber os på at alle får en god tid så
længe de benytter Lavuk.
I den forbindelse udsendte Ungdomsklubben en tilfredshedsundersøgelse i december, hvor man havde
mulighed for at give os feedback på den oplevelse man har når man går i netop Ungdomsklubben. Den siger
således intet om vores andre tilbud.
Der er en svar procent på lidt under 10, så det giver ikke et fuldgyldigt billedet på kvaliteten i dagligdagen.
Man havde mulighed for at svare Meget tilfreds, Tilfreds, Utilfreds og Ved ikke på en række spørgsmål, men
også at skrive på bagsiden hvilket kun 2 gjorde. De vil modtage personligst svar.
Da så få har svaret vil jeg ikke tillægge besvarelsen en større vurdering end rimeligt er, men jeg hæfter mig
trods alt ved at ingen er utilfredse. Nogen er lige begyndt i sensommeren og efteråret og kan af gode
grunde ikke svare på alle spørgsmålene.
Når man går i ungdomsklubben er det selvfølgelig den unge som skal opleve en god og spændende hverdag,
føle sig godt tilpas. Vi gør en stor indsats for at lytte til de unges ønsker og opfylde dem i det omfang det er
muligt. Alle unge har en kontaktpædagog i klubben, hvis primære opgave er at følge den unges gang i
klubben, forestå forældrekontakt. Det sker som regel via kontaktbøger, men jeg vil understrege at man ikke
må forvente daglige rapporter om de unges hverdag. De har også behov for et u-overvåget ungdomsliv,
hvor de afprøver alle de nye og spændende ting som ungdommen byder på. Når kontakten til hjemmet
tages er det ofte for at hjælpe den unge igennem små eller store udfordringer som vi i samarbejde skal løse,
så vi kan give medlemmerne den trykhed og forudsigelighed som mennesker trives i.
Som forældre er man altid velkommen til at ringe og spørge ind til oplevelser der undre. Tjek også vores
Facebook, hvor du ser billeder fra dagligdagen i og omkring klubben.
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