SKOLE-

2021 UNDERSØGELSE


af børn på interne skoler og dagbehandlingstilbud

LAD OS GØRE EN FORSKEL

HOVEDPOINTER

Hovedpointer fra LOS’ skoleundersøgelse 2021
 Høj alder og mange skoleskift: Børnene
er i snit 12,6 år når de henvises til et skole-/
dagbehandlingstilbud. Inden da har børnene i gennemsnit haft 3,1 skoleskift.
 Flere børn med skolemæssige
udfordringer og diagnoser: Skole-/dagbehandlingstilbuddene har de sidste 5
år modtaget stadigt flere børn med henholdsvis skolevægring, angst og autisme.
 Ikke alle børn visiteres eller får handleplaner med fra kommunen: En femtedel
af børnene på skole-/dagbehandlingtilbud
er ikke blevet visiteret efter serviceloven.
Mere end en tredjedel af børnene har ikke
fået en handleplan med fra kommunen.
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 Højt skolefravær inden børnene starter
i skole-/dagbehandling: 2/3 af
børnene har haft en periode uden et
skoletilbud, inden de startede i skole-/
dagbehandling. Hovedparten af disse
børn har haft fravær på mellem 6-12
måneder. 26 % af børnene på skole-/
dagbehandling får tildelt et ekstra skoleår.
 Børnene undervises hovedsageligt på et
lavere niveau end deres jævnaldrende:
76 % af børnene undervises på et lavere
niveau end deres jævnaldrende. En tredjedel af børnene fritages i et eller flere fag.
 Besværligheder med lovgivning:
Kravet om fuld fagrække og fuldt timetal,
som skole-/dagbehandlingstilbud skal leve
op til, ifølge folkeskolelovens lovgivning,
giver store udfordringer for skolerne.

INDHOLD
Tema 1:
Børnenes alder og baggrund ved indskrivning
på et skole-/dagbehandlingstilbud 


side 4

Tema 2:
Kommunernes visitation og
handleplaner for børnene


side 9

Tema 3:
Skolevægring, autisme,
angst og fagligt niveau


side 12

Tema 4:
Skolernes udfordringer
i forhold til den
nuværende lovgivning


side 20

Tema 5:
Skolernes selskabsformer

side 22

LOS’ Skoleundersøgelse 2021

FORORD

BAGGRUND
LOS - Landsorganisationen for sociale
tilbud har i foråret 2021 gennemført en
online spørgeskemaundersøgelse med
besvarelser fra skoleledere på 68 ikkeoffentlig skole-/dagbehandlingstilbud.
FORMÅL
Formålet med undersøgelsen er at
blive klogere på den børnegruppe, der
går i skole-/dagbehandling: Alder, antal
skoleskift, faglige udfordringer og diagnoser, handleplaner og visitationer, mv.
Børnene i skole-/dagbehandling
kan overordnet inddeles i 3 grupper;
anbragte børn, børn med diagnoser og
børn med specialundervisningsbehov.
Fælles for en stor del af børnene på
tværs af grupperne er, at de har behov
for behandlingsindsats sideløbende
med undervisningsindsatsen, samt at
denne behandling til dels er en forudsætning for læring.

LOS’ Skoleundersøgelse 2021 

MÅLGRUPPE
Interne skoler og dagbehandlingstilbud er begge underlagt samme
bekendtgørelse og Folkeskoleloven.
LOS har forsøgt at nå ud til alle skolerne, og vi har sendt spørgeskemaundersøgelsen til skolelederne på 125
ud af de 139 skole-/dagbehandlingstilbud, der pt findes i Danmark.

Der er i alt ca. 2.000 indskrevne børn
på de deltagende skoler i undersøgelsen. Samlet set er der ca. 3.500
børn der går i skole-/dagbehandling i
Danmark. Skolerne varierer i størrelse.
Der er fx skoler, der har mere end 100
elever og der er skoler som har ned til
5 elever.
ØVRIGE UNDERSØGELSER

BESVARELSER
Med 68 besvarelser repræsenterer
undersøgelsen næsten 50% af alle
skole-/dagbehandlingstilbud i Danmark, med en svarprocent på 54%.
De 68 besvarelser er både LOS-medlemmer og ikke-medlemmer og er
fordelt på 42 dagbehandlingstilbud, 25
interne skoler og et §11-undervisningstilbud (dispensationsordning).

LOS foretog en lignende
skoleundersøgelse i 2016 (om end ikke
lige så omfattende). Der vil i den nyeste
undersøgelse være henvisninger til
2016, hvor der findes sammenlignelige
tal. Derudover er det blandt andet
værd at nævne Visos Årsrapport fra
2020 og Undervisningsministeriets
rapport fra maj 2021 for yderligere
information på området.
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TEMA 1

TEMA 1:
BØRNENES ALDER OG BAGGRUND VED
INDSKRIVNING PÅ EN INTERN SKOLE/
DAGBEHANDLINGSTILBUD
LOS mener: Tidlig dagbehandlingsindsats betaler sig. Derfor skal antallet af skoleskift nedbringes.
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Det er positivt, at undersøgelsen viser, at børnene på
skole-/dagbehandlingsområdet starter tidligere på et
specialiseret tilbud i 2021, end de gjorde i 2016.

RESULTATER FRA UNDERSØGELSEN:

Til trods for den positive udvikling ser vi fortsat et
stort behov for en tidlig og specialiseret indsats.
Børnene i skole-/dagbehandling har stadig for
mange skoleskift og bliver indskrevet for sent.
Kommunerne skal derfor forpligtes til en mere effektiv screening før skolestart og dermed sikre barnet
det bedst egnede undervisningstilbud tidligere.

 Børnene har i snit 3,1 skoleskift inden de
starter i et skole-/dagbehandlingstilbud

 Børnene er i snit 12,6 år når de starter
i et skole-/dagbehandlingstilbud

 Børnene i interne skole-/dagbehandlingstilbud
har op til flere udfordringer og diagnoser
 85 % af skolerne har modtaget børn, der har
haft en periode uden undervisning inden de
startede i et skole-/dagbehandlingstilbud
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TEMA 1

TABEL 1
Hvor gamle er jeres børn i
gennemsnit ved indskrivning?

2016

2021

5 år

0,0 %

0,0 %

6 år

0,0 %

1,5 %

7 år

0,0 %

0,0 %

8 år

0,0 %

2,9 %

9 år

5,1 %

4,4 %

10 år

7,7 %

8,8 %

11 år

2,6 %

16,2 %

12 år

7,7 %

14,7 %

13 år

5,1 %

8,8 %

 Børnene i 2021 er i gennemsnit 12,6 år når de
starter i et skole-/dagbehandlingstilbud.

14 år

17,9 %

19,1 %

15 år

25,6 %

14,7 %

 I 2016 var børnene i gennemsnit 14 år, når de
startede i et skole-/dagbehandlingstilbud.

16 år

17,9 %

1,5 %

17 år

0,0 %

1,5 %

Bemærk: Da skolerne er blevet bedt om at give en
besvarelse i gennemsnit, er det vigtigt at bemærke
at besvarelsen dækker over store variationer for
børnene.

Ældre end 17 år

5,1 %

2,9 %

Ubesvaret/Ved ikke

5,1 %

2,9 %

39

68
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Antal besvarelser
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TEMA 1

TABEL 2
Hvor mange skoleskift har jeres børn i gennemsnit
oplevet, inden de starter hos jer?

 Børnene har i 2021 gennemsnitligt
haft 3,1 skoleskift, inden de starter
på et skole-/dagbehandlingstilbud.
 I 2016 havde børnene i
gennemsnit 4,2 skoleskift.
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2016

2021

Ingen skoleskift

0,0%

0,0%

1 skoleskift

0,0%

5,9%

2 skoleskift

7,9%

22,1%

3 skoleskift

31,6%

44,1%

4 skoleskift

26,3%

14,7%

5 skoleskift

15,8%

8,8%

6 skoleskift

10,5%

2,9%

7 skoleskift

0,0%

0,0%

8 skoleskift

0,0%

1,5%

9 skoleskift

0,0%

0,0%

10 skoleskift

0,0%

0,0%

Flere end 10 skoleskift

5,3%

0,0%

Ubesvaret

2,6%

0,0%

38

68

Antal besvarelser
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TEMA 1

TABEL 3
Hvilke udfordringer har jeres børn? (Vælg gerne flere)

2021

Sociale (adfærd, socialiseringsevne, konflikthåndtering mv.)

96%

Skolefaglige

91%

ADHD

88%

Skolevægring

85%

Angst

79%

Kognitive udfordringer

75%

Autisme

71%

OCD

59%

Kravafvisende adfærd (Pathological Demand Avoidance)

56%

Sundhedsmæssige, (Hygiejne, sygdomme, vægt, ernæring mv.)

35%

Misbrug

31%

Antal besvarelser

68
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Skolelederne i undersøgelsen har
angivet hvilke udfordringer deres
børn på skolerne har. Som det fremgår af tabellen, har mange af børnene
op til flere skolemæssige udfordringer
og diagnoser.
Udover de anviste eksempler har
skolerne haft mulighed for at selv at
angive, hvilke udfordringer børnene
har. Her kan nævnes udfordringer
som selvskadende adfærd, tourettes,
depression, med flere. Tabellen er et
uddrag af skolernes besvarelser.
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TEMA 1

TABEL 4

 85 % af skolerne har modtaget børn,
der har haft en periode op til, hvor
de ikke har modtaget undervisning.
Bemærk: Skolerne har angivet,
hvor børnene senest modtog
undervisning før de kom til skole-/
dagbehandlingstilbuddet.
Skolerne har sat kryds ved op
til flere svarmuligheder.

Hvor modtog børnene senest undervisning,
før de kom til jeres tilbud?
Modtog ikke undervisning

85,3%

Specialklasse i folkeskole

73,5%

Specialskole

66,2%

Normalklasse

50,0%

Hjemmeundervisning

45,6%

Dagbehandlingstilbud

36,8%

Normalklasse med støtte

36,8%

Intern skole

30,9%

Heldagsskole

26,5%

Efterskole

11,8%

Privatskole/friskole

11,8%

Antal besvarelser
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2021

68
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TEMA 2

TEMA 2:
KOMMUNERNES VISITATION
OG HANDLEPLANER FOR BØRNENE
LOS mener: Bedre handleplaner bygger bro mellem trivsel og læring.

Undersøgelsen viser, at en del børn hverken visiteres efter
serviceloven eller får handleplaner med.
LOS anbefaler at kommunerne gennemgår deres praksis
og retter op på de områder, hvor de ikke lever op til
lovgivningen.
Kommunerne skal holdes op på at handleplanerne
leveres og på at de indeholder skole- og uddannelsesmål.
Skole-/dagbehandlingstilbudene arbejder konstant for at
overholde den gældende lovgivning og der er derfor brug
for at kommunerne ligeledes følger lovgivningen.

ENSRET DAGBEHANDLINGSTILSYNET
I STIL MED SOCIALTILSYNET
Der er derudover brug for en generel drøftelse af om
interne skoler og dagbehandling skal ligge under folkeskoleloven, eller om det vil være mere hensigtsmæssigt at det
ligger under serviceloven og herigennem får et tilsvarende
socialt tilsyn.
LOS foreslår at der etableres en kvalitetsmodel
på dagbehandlingsområdet, forankret under
Uddannelsesstyrelsen, som kan understøtte
sammenhængen mellem kvalitet, faglighed og økonomi.
RESULTATER FRA UNDERSØGELSEN:
 Næsten hvert femte barn visiteres ikke efter serviceloven
 36% af børnene får ikke en handleplan
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TEMA 2

SERVICELOVEN IKKE ALTID I BRUG

MANGLENDE ELLER MANGELFULDE HANDLEPLANER

Børn kan ifølge lovgivningen kun visiteres til skole-/dagbehandling, hvis de visiteres efter serviceloven. Alligevel oplever skole-/dagbehandlingsområdet, at næsten hvert femte
barn ikke visiteres efter serviceloven.

Når børnene visiteres efter serviceloven er der i lovgivningen et krav om en handleplan. Dog viser undersøgelsen at
36 % af børnene ikke har en handleplan.

Tallet dækker over store forskelle for de forskellige skoler.
38% af skolerne oplever således, at alle børn visiteres efter
serviceloven. Den resterende gruppe af skoler oplever at
lovgivningen i forskelligt omfang ikke følges.

Hvis børnene har fået en handleplan med, gælder det
for 46% af børnene, at undervisningen ikke er beskrevet i
handleplanen.
Hvis vi sammenligner resultaterne med vores undersøgelse
fra 2016, så er resultatet fra dengang stort set det samme.

Baggrunden for den store forskel skolerne imellem kendes
ikke nærmere. Men det må antages at der er tale om en
kombination af manglende specialtilbud og manglende
viden på området i visse kommuner.
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TEMA 2

HVOR OFTE MODTAGER I BØRN, DER IKKE ER VISITERET PÅ BAGGRUND AF SERVICELOVEN?
FIGUR 1
Antal skoler

25

 19% af børnene på skole-/dagbehandlingstilbud
er ikke visiteret efter serviceloven*

24
22

*Der er i udregningen taget højde for elevtallet på den enkelte skole.
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TEMA 3

TEMA 3:
SKOLEVÆGRING, AUTISME, ANGST
OG FAGLIGT NIVEAU
LOS mener: Alle børn skal have et retskrav på 9 års undervisning
Alle børn og unge skal have et retskrav på 9 års skolegang, uanset alder.
Mange børn og unge i udsatte og sårbare
positioner har flere år uden skolegang.
Børnene skal derfor have ret til et ekstra skoleår for
at kompensere for fraværet fra skole.
Skole-/dagbehandlingstilbuddene bruger på skolerne meget tid på at få børnene undervisningsparate igen.
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RESULTATER FRA UNDERSØGELSEN:
 Mange børn har haft lange perioder
uden undervisning inden de starter
på skole-/dagbehandling
 76 % af børnene i skole-/dagbehandlingstilbud
undervises på et lavere niveau
end deres jævnaldrende

LOS’ Skoleundersøgelse 2021

TEMA 3

 65% af børnene, har haft en
periode uden undervisning
inden de startede på skole-/
dagbehandling.*

HVOR STOR EN DEL AF JERES BØRN (I %) HAR, INDEN DE
BEGYNDTE HOS JER, HAFT PERIODER UDEN REEL UNDERVISNING?
FIGUR 2
Antal skoler

Bemærk: Perioden med
undervisningsfravær varierer fra
barn til barn. LOS’ vurdering er,
at størstedelen af børnene, der
ikke har haft reel undervisning, er
ensbetydende med at de ikke har
været i et skoletilbud.
Formuleringen ”haft en periode
uden reel undervisning” har givet
skolerne mulighed for selv at
definere den konkrete betydning.
I denne undersøgelse tolker vi
besvarelsen som tilsvarende et reelt
fravær fra et skoletilbud.
*Der er i udregningen taget højde for
elevtallet på den enkelte skole.
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5

21-30% 31-40%

41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100%
Antal børn i %
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TEMA 3

FIGUR 3
Antal skoler

20

19

 Hovedparten af børnene
der har skolefravær – er
fraværende i 6-12 måneder.
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Bemærk: Vi har bedt skolerne angive
deres besvarelser i gennemsnit.
Skolerne modtager derfor børn, der
kan have et langt højere fravær end
det gennemsnitlige.

10

10

4

 Hver tiende skole modtager
børn med fravær på 12
måneder eller mere.

NÅR I MODTAGER BØRN – MÅLT PÅ GENNEMSNIT, HVOR LANG TID SIDEN ER
DET, AT BØRNENE SENEST MODTOG UNDERVISNING? (FERIE FRAREGNET)

ån

 Mere end hver fjerde skole
modtager børn med fravær
på 6 måneder i gennemsnit.
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TEMA 3

SKOLEVÆGRING KAN FÅ
ALVORLIGE KONSEKVENSER
FOR BØRNENES LÆRING
Der kan være mange årsager til,
hvorfor et barn ender med at lide af
skolevægring. Der kan fx være tale
om en kombination af flere diagnoser,
sammen med andre problemstillinger
i skolesammenhæng, fx mobning og/
eller faglige nederlag i løbet af lange
skoledage.
Børn, der lider af skolevægring,
har ofte brug for en længere
indkøring for at komme tilbage
til en normal skolegang. Skole-/
dagbehandlingstilbud møder børn,
som skal genopbygges i deres
forståelse af skolegangen og i deres
opfattelse af undervisning og af de
tilknyttede voksne. Derfor er det
sjældent muligt for eleverne hurtigt
at klare et fuldt skoleskema. Det kan
vare alt fra 3 måneder til et helt år eller
mere.

LOS’ Skoleundersøgelse 2021 

Vi modtager ofte børn som ikke har været
i skole i flere år. Vores største udfordring er
at få dannet en tryg relation til dem, således
de finder tryghed i vores skoletilbud.

Længere perioder, hvor de ikke
er mødt op i skolen. i forbindelse
med f.eks anbringelse startes
op på dagtilbud, hvor vi laver
en langsom indkøring.

Længere tids fravær,
nederlagsforventninger,
angst for krav, vanskeligheder
med relationer, stoler
ikke på voksne

Vores elever med skolevægring
har gns ikke gået i skole ca. 1 -1½
år, som regel er der knyttet en ASF
(Autismespektrumforstyrrelse)
til eleverne. Vi oplever at de
ikke har mod på livet eller
ønsker for fremtiden.

De har været gennem flere skoletilbud,
de ikke er lykkedes i, hvorefter de ender
derhjemme i længere og længere tid. Ofte
nogle elever, der bliver "glemt" af kommunen.
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TEMA 3

HVOR MANGE BØRN FÅR TILDELT ET EKSTRA SKOLEÅR?

En relativ stor del af børnene har haft
perioder uden undervisning inden de
startede i skole-/dagbehandlingstilbud. I den forbindelse har vi undersøgt
i hvilket omfang børn på skole-/dagbehandling får tildelt et ekstra skoleår
som en del af deres skolegang.

FIGUR 4
Antal skoler
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 26 % af alle børn på skole-/
dagbehandling får tildelt
et ekstra skoleår.*
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ANTAL BESVARELSER: 67
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TEMA 3

HVOR STOR EN DEL AF JERES BØRN (I %) MODTAGER UNDERVISNING PÅ ET LAVERE
NIVEAU END DERES JÆVNALDRENDE I FOLKESKOLEN I ET ELLER FLERE FAG?

FIGUR 5
Antal skoler
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En konsekvens af børnenes faglige udfordringer kan ses i hvor
mange af børnene, der bliver undervist på et lavere niveau end deres
jævnaldrende.
Vi har i dette spørgsmål ikke
undersøgt hvor mange fag det i givet
fald drejer sig om. Besvarelserne
dækker derfor over børn, der
modtager undervisning på et lavere
niveau i enkelte fag, til børn, der
modtager undervisning på lavere
niveau for langt størstedelen af
fagene.
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 76 % af børnene undervises
i et lavere niveau end
deres jævnaldrende
 35 % af børnene fritages i et eller
flere fag (tal stammer fra øvrigt
spørgsmål i undersøgelsen)
Antal børn i %

ANTAL BESVARELSER: 64
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TEMA 3

HVORDAN ER JERES ELEVUDVIKLING INDENFOR DE SENESTE 5 ÅR?

Vi har undersøgt, hvilke elevgrupper skolerne
oplever at få flere af.

FIGUR 6

 76% af skolerne har indenfor de seneste
5 år modtaget flere børn eller mange
flere børn med skolevægring

Udvikling på skolerne i %

60%

 67% af skolerne har indenfor de
seneste 5 år modtaget flere børn
eller mange flere børn med angst

50%

40%

 56% af skolerne har indenfor de
seneste 5 år modtaget flere børn eller
mange flere børn med autisme

30%

 54% af skolerne har indenfor de seneste
5 år modtaget flere børn eller mange
flere børn med sociale udfordringer

20%

10%

0%

Mange flere elever

ANTAL BESVARELSER: 66
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TEMA 3

VI HAR HER TAGET ET PAR EKSEMPLER PÅ HVAD SKOLERNE BESVARER SOM
BAGGRUND FOR UDVIKLINGEN I ELEVGRUPPEN PÅ DERES SKOLER

Der er kommet et større fokus
på udredninger og dermed en
forbedring af dokumentation.

Vi oplever et klart skred i hvilke elever
der tilbydes specialundervisning - der
er væsentligt længere imellem at
eleverne ikke "rummes" i folkeskolen,
også selvom de har et markant
fravær, eller en adfærd der gør at de
undervises alene eller blot opbevares.

Blandingsdiagnoser med ADHD, ASF og
angst - ofte i kombination med perioder
med skolevægring efter ikke tilstrækkeligt
tilpassede og specialiserede skoletilbud
- giver elever med meget komplekse
behandlingsprofiler. Nogle gange tager det
lang tid at diagnosticere og for systemet at
anerkende udfordringerne - hvilket medfører
en ikke tilstrækkelig og ofte sen indsats, der
giver øget kompleksitet i behandlingsprofilen.
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En større opmærksomhed
på de elever der ikke
nødvendigvis råber højest,
men mistrives i det stille

Vi får indtrykket af, at de
elever vi modtager har været
længere tid i mistrivsel og uden
skoletilbud end tidligere. De
har mere massive udfordringer,
og er ikke tidligere blevet
mødt ud fra deres behov.

Længerevarende mistrivsel,
som bliver opdaget for
sent eller som der ikke
reageres på i tide.
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TEMA 4

TEMA 4:
UDFORDRINGER I FORHOLD
TIL DEN NUVÆRENDE LOVGIVNING
LOS mener: Interne skoler og dagbehandlingstilbud har brug for mere fleksibel lovgivning
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Det skal være muligt for interne skoler og dagbehandling at give børnene mere fleksible
skoleløsninger.

RESULTATER FRA UNDERSØGELSEN:

En måde kunne være at give skole-/dagbehandling
mulighed for at blive underlagt samme lovgivning
som ungdomsskolerne. Dette vil give mulighed
for en højere grad af fleksibilitet i skolernes
pædagogiske arbejde.

 35% af skolerne har udfordringer
med fuld fagrække

 47% af skolerne har udfordringer
med fuldt timetal

 3% af skolerne har udfordringer med
samarbejdet med skoletilsynet

LOS’ Skoleundersøgelse 2021

TEMA 4

UDFORDRINGER MED FULD FAGRÆKKE OG TIMETAL I FORHOLD TIL LOVGIVNINGEN
To af de områder, der giver størst udfordringer for skolerne,
er kravet om fuld fagrække og fuldt timetal, som skole-/
dagbehandlingstilbuddene skal leve op til ifølge folkeskolelovens lovgivning.
FIGUR 7

Forklaringen på at det netop er de to områder, der giver
udfordringer, kan hænge sammen med børnenes faglige
og sociale udfordringer. Det er muligt for skolerne at
reducere antal timer og fag for enkelte børn, men der er
et stort dokumentationsarbejde for at reducere timetal og
fagrække for hvert enkelt barn.

Skoler i %
60%

HVILKE UDFORDRINGER HAR DE ENKELTE OMRÅDER FOR JERES ARBEJDE?
50%

Fulde fagrække

Fuldt timetal

Samarbejde med skoletilsyn

40%

30%

20%

10%

0%

1 (Ingen udfordringer)

2

3

4

5 (Store udfordringer)

Udfordringer

ANTAL BESVARELSER: 68
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TEMA 5

TEMA 5:
SKOLERNES SELSKABSFORMER
LOS mener: Selskabsformen skal ikke være afgørende for at sikre høj
faglighed og kvalitet i skole- og dagbehandlingstilbud

LOS ser det som det mest væsentlige, at børn i udsatte og sårbare positioner får tilbudt et individuelt
tilpasset skoletilbud. Der skal ikke være begrænsninger på selskabsformerne.
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TEMA 5

HVILKEN SELSKABSFORM HAR JERES SKOLE?
TABEL 5

I 2021 er der et muligt lovkrav på vej om
omlægning til selevejende selskabsform.

Skolernes virksomhedsform
Aktieselskab

3%

Anpartsselskab

19%

Enkeltmandsvirksomhed

3%

Erhvervsdrivende fond

7%

Fonde og andre selvejende institutioner

36%

Forening

4%

Registreret som øvrige virksomhedsformer

10%

Ukendt

16%

Hovedtotal

100%

LOS har, via medlemsregister og
andre søgninger, fundet ud af hvilken
virksomhedsform respondenterne har.
Der er dog 16% af besvarelserne hvor det
ikke har været muligt at finde frem til
virksomhedsformen.
 Omregnet til antal elever, så går der 1.122
børn på skolerne, som kan blive ramt at et
eventuelt fremtidigt krav om omlægning
til en selvejende virksomhedsform. Dette
svarer til ca. 55 % af eleverne i undersøgelsen.

ANTAL BESVARELSER: 67
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www.los.dk

OM LOS – LANDSORGANISATIONEN FOR SOCIALE TILBUD

70 23 34 00

LOS er Danmarks største interesseorganisation for ikke-offentlige
sociale tilbud inden for det specialiserede socialområde.

los@los.dk

LOS’ medlemsvirksomheder tilbyder borgerne en pædagogisk
individuel behandling, der baserer sig på en visitation.

Blekinge Boulevard 2 | 2630 Taastrup

LOS’ medlemsvirksomheders er fordelt over hele landet og spænder
fra mindre opholdssteder til virksomheder over 100 ansatte.

Danmarks største brancheorganisation
for ikke-offentlige sociale tilbud

