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Skolen Hjuldamperen udbyder beskyttet 
beskæftigelse §103 og aktivitets- og 
samværstilbud §104, i vores café og indenfor det 
grønne område. Vi tilbyder også ressourceforløb. 

Det er centralt, at der er et trygt lærings- og 
arbejdsmiljø, så beskæftigelsen/aktiviterne gør 
det muligt, for den enkelte, at udvikle sine 
færdigheder og kompetencer bedst muligt. 

I caféen arbejdes der med egenkontrol, 
køkkenproduktionsrutiner, rengøring, 
tilberedning af mad, kundebetjening mv. 
Indenfor det grønne område arbejdes der på 
skolens værksted samt i et parkområde i 
Taarbæk, som vi vedligeholder, i et samarbejde 
med Skov og Naturstyrelsen. 

Ønsker I at høre nærmere om mulighederne, er I 
velkomne til at kontakte os. 
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