
Kære 

Vi har ledige pladser på Bostedet Løvegård ApS og gerne vil lave et samarbejde med jeres 

kommune, sagsbehandlere og borgere. 

Vi er et nyåbnet midlertidigt botilbud for voksne med psykiske og sociale problematikker, 

beliggende på herregården Løvegård, i Høng på Vest Sjælland. 

Botilbuddets målgruppe er voksne i alderen fra 18-40 år i indskrivningsåret. Vi henvender os til 

mennesker, der har oplevet tidligt omsorgssvigt, oplever tilknytnings- og relations forstyrrelser, 

forandret virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelser. Ingen misbrug eller udadreagerende 

adfærd. 

Formålet med Bostedet Løvegård ApS er at tilbyde et professionelt alternativ til landet øvrige 

socialpædagogiske §107 botilbud. 

Det gør vi ved at arbejder ud fra et psykoterapeutisk og anerkendende perspektiv, hvor det hele 

menneske er i fokus. Der er fokus på både psyke og krop, relationer, socialt samvær og den enkeltes 

tidligere erfaringer og handlemønstre. Det er vores erfaring, at denne tilgang sikrer selvudvikling og 

indsigt i egne følelser og ressourcer, så borgeren kan finde nye veje i livet og nå de mål, som han 

eller hun stræber imod. 

Som andre socialpædagogiske botilbud arbejder vi selvfølgelig også, i samarbejde med borgeren, på 

at genfinde og udvikle almindelige dagligdags færdigheder, som understøtter det at mestre livet 

selvstændigt, med uddannelse og beskæftigelse, egen bolig og deltagelse i sociale relationer. 

Vi vil gerne kendes som et sted med oprigtig varm, nærvær, humor og omsorg, iblandet et fagligt 

og professionelt blik, der støtter borgeren til at genfinde sig selv som ophelet, voksent og 

selvstændigt menneske, og hvor borgeren oplever at blive rustet til at komme videre i livet på egne 

ben. 

Sund kost er en højt prioriteret og naturlig del af det at bo på bostedet Løvegård. Vi har aktivt valgt 

en kostretning som vi tror på, har en positiv indvirkning på det fysiske og psykiske helbred, og som 

understøtter det terapeutiske og pædagogiske arbejde på stedet. 

Derudover har vi selvfølgelig også til formål at sikre et stærkt samarbejde med vores 

samarbejdskommuner, så borgeren og alle omkring denne i fællesskab arbejde fremad mod de mål, 

som fastsætte i §141-handleplanen. 

Selvom vi er et nyåbnet botilbud (nov. 2019) har alle ansatte arbejdet sammen i en årrække. En af 

vores vigtigste succeshistorier er, at vi i vores arbejde med den terapeutiske tilgang er med til at 

skrive en usædvanlig statistik. Nemlig den, at borgerne ikke genindlægges på de psykiatriske 

sygehuse i de år de bor hos os på trods af, at flere af dem kommer med en lang række indlæggelser i 

bagagen. Den er vi ikke bare stole af, men i meget høj grad glad for, på borgernes vegne. 

Hvis du har lyst til at vide mere, er du velkommen til at kontakt mig: 

Botilbudsleder Charlotte Posselt Mogensen   

Mail: kontakt@lovegaard.dk tlf: 40 13 90 06 

mailto:kontakt@lovegaard.dk

