
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H J U L D A M P E R E N     
Taarbæk Strandvej 59                      
 2930 Klampenborg 

skolen@hjuldamperen.dk 

Tlf. 39 63 33 22 

mobil: 41 16 33 22 / 20 84 48 30 

www.hjuldamperen.dk 

find os på Facebook 

K O N T A K T  

HJULDAMPEREN ’s  
B e s k æ f t i g e l s e s - ,  s a m v æ r s -  

o g  a k t i v i t e t s t i l b u d  

Hjuldamperen tilbyder beskyttet 

beskæftigelse, samt et fritids- og 

aktivitetstilbud, der henvender 

sig til unge med særlige behov, i 

alderen 18-35 år 

 
Udbudt efter lov SEL §103, beskyttet beskæftigelse, 

samt §104 fritids- og aktivitetstilbud, for unge med 

særlige behov. 

HJULDAMPEREN ’s 
Beskæftigelses-, samværs- 

og aktivitetstilbud 
 

Hjuldamperen er et lille, trygt og overskueligt fritids- 

og aktivitetstilbud beliggende ved skov og strand i 

Taarbæk nord for København. 

  

Hjuldamperen tilbyder professionelle og 

helhedsorienterede fritids- og aktivitetsforløb, samt 

beskyttet beskæftigelse.  

 

Aktiviteternes indhold, samt mål, tilrettelægges 

individuelt på baggrund af den enkelte unges 

ressourcer, sociale og personlige kompetencer. 

Formålet er, at den unge udvikler livslange 

kompetencer, både fagligt, personligt og socialt, 

med henblik på at mestre eget liv så selvstændigt 

som muligt. 

TILBUD PÅ 
HJULDAMPEREN 

 
• Beskyttet beskæftigelse §103 SEL 

• Fritids- og aktivitetstilbud §104 SEL 

• Dele af ressourceforløb 

• Praktikforløb 

• STU 

Arbejdet/aktiviteten vil blive tilrettelagt i 

individuelle planer, som tilgodeser den enkeltes 

udviklingspotentiale, samt behov. 

mailto:skolen@hjuldamperen.dk
http://www.hjuldamperen.dk/


 

B E S K ÆF TI GE LS E  OG A K T I VI T E T E R   
 
 

 

KREATIVE FAG 

Vi udbyder værkstedsaktiviteter, It og medier, litteraturværksted, 

kreativ udfoldelse med b.la. inddragelse af naturens materialer, 

male, tegne, klippe/klistre, syning, perler mv. Skolen har også sit 

eget værksted i Taarbæk. 

 
 
 
 
 
 

 
Kreativ undervisning 

 
 
 
 
 
 

 
Socialt samvær og frirum 

 

UD I NATUREN 

Hjuldamperens lokation lægger op til mange muligheder for  

at komme ud i naturen. Vi ligger 50 meter fra Øresund, hvor 

der om sommeren er rig mulighed for at bade, gå ture langs  

Bellevue strand, lære om naturen og dens dyr i den  

nærliggende skov, Cottageparken 

 
 
 
 
 

 
 
Udeliv i Dyrehaven Strandture ved Øresund 

 

BOTRÆNING 

Vi tilbyder bo træning, som både indeholder tilberedning af mad, 

bagning i professionelt køkken, rengøring, indkøb, tøjvask, trans-

port med bus og tog, økonomi, budget, e-Boks, mv. Endvidere 

tilbydes de hjælp til faglig udvikling både indenfor skrivning og 

læsning, men også hverdagsregning, for at de unge får styrket 

deres færdigheder for at opnå mest mulig mestring af hverdagen. 

Vi arbejder også med nyheder og almen viden hver morgen. 

 

UDFLUGTER OG LEJRSKOLE 

På Hjuldamperens ødegård i Sverige afholdes der lejrskoler 

2 gange årligt, af 4 dages varighed. Dertil kommer udflugter 

til biblioteket en gang om ugen, kulturelle seværdigheder, 

museumsbesøg, virksomhedsbesøg. Et par gange om året 

afholder vi klubaftener, fællesspisning, på tur i biografen, til 

Dyrehavsbakken, familie arrangementer og lignende.  

 
 
 
 
 
 

 
Madlavning 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Skolens Ødegård i Sverige 

 
 
 
 
 

 
 

Rengøring 

 

 

 

 

 

 

Klubaften på Dyrehavsbakken 

 

HJULDAMPEREN I 

TAARBÆK 

 
Hjuldamperen udbyder beskyttet beskæftigelse 

§103 og aktivitets- og fritidstilbud §104 i vores 

tidligere cafe lokaler, samt indenfor det grønne 

område. 

 

Vi samarbejder med Naturstyrelsen omkring 

vedligeholdelsen af et naturområde, kaldet 

Cottageparken.  

 

Det er centralt, at der er et trygt lærings- og 

arbejdsmiljø, så beskæftigelsen/aktiviteterne 

gør det muligt, for den enkelte, at udvikle sine 

færdigheder og kompetencer bedst muligt. 

I caféen arbejdes med, rengøring, indkøb, 

tilberedning af mad, mv. 

 

Indenfor det grønne område arbejdes der på 

skolens værksted, samt Cottageparken i 

Taarbæk. 

 

Ønsker I at høre nærmere om mulighederne, 

er I velkomne til at kontakte os eller jeres 

kommune. 

 


