
Nyt botilbud med plads til fællesskab og den enkelte borger 
 
Skønne rekreative områder og boliger med plads til både fællesskab og til 
at være sig selv. Det er rammerne for EKKOfondens nye fleksible botilbud 
Landerupgaard nord for Kolding. Landerupgaard vil tilbyde særligt 
tilrettelagte tilbud med individuelle pædagogiske indsatsforløb efter 
servicelovens §§ 107, 108 og 66. 
 

Det er det tidligere børnehjem og 
asylcenter Landerupgaard, der 
fremover skal rumme EKKO-
fondens nye fleksible botilbud, 
der åbner i foråret 2020. 
Rammerne er 11 hektar med 
skov, sø, græsområder, bold-
baner, sportshal og flere ejen-
domme. Det giver mulighed for 
både en lang række rekreative 
aktiviteter, beskæftigelse og ikke 
mindst boliger til særligt tilrette-
lagte tilbud.  
 
 

”For EKKOfonden er det vigtigt, at der er plads og mulighed for, at støttebehovet kan ændre sig 
over tid i takt med borgerens udvikling. For borgeren betyder det, at overgangen fra et 
støtteniveau til et andet kommer til at foregå i kendte og trygge rammer uden, at borgeren skal 
forholde sig til helt nye omgivelser,” siger Gitte Bak Rios, som er chef for Alternativet, der hører 
under EKKOfonden. 
 

Fleksible boliger med mulighed for fællesskab 
På Landerupgaard tilbydes borgeren således individuelle tilrettelagte indsatsforløb og 
socialpædagogisk støtte med mulighed for tilpasning i henhold til borgerens udvikling. 

 
De enkelte huse kommer til at fungere som små enheder med få borgere. Landerupgaard består 
af tre afdelinger, som hver er indrettet med seks lejligheder. I tilknytning til lejlighederne er et 
stort alrum med spiseområder og sofaarrangement, hvor der er mulighed for aktiviteter i større 
eller mindre fællesskaber. Hver lejlighed er indrettet med eget badeværelse og thekøkken. På 
den måde er der både mulighed for at vælge fællesskabet og for, at borgerne kan trække sig 
tilbage, når de ønsker det. Hver afdeling består desuden af en separat lejlighed med egen 
indgang. 

 
”Landerupgaard giver unikke muligheder for at indrette tilbud med aktiviteter, der matcher 
den enkelte borger. Det daglige socialpædagogiske arbejde med borgeren tager afsæt i 
individuelle indsatsforløb med afstemte aktiviteter, hvor målet er at skabe en udviklende, tryg 
og meningsfuld hverdag samt et værdigt liv,” siger Gitte Bak Rios og fortsætter: 



 
”Borgerne kan komme ud og nyde naturen samt dyrke sport og aktiviteter – både individuelt 
og i fællesskab. Der er en stor sportshal og en bygning, som er indrettet med værksteder, hvor 
det er muligt at beskæftige sig med alt fra kreative aktiviteter og diverse håndværk til 
reparation af knallerter. Også hér er der plads til, at borgerne kan trække sig og være alene, hvis 
det er behovet,” siger Gitte Bak Rios. 
 
Landerupgaard vil tilbyde særligt tilrettelagte tilbud med individuelle pædagogiske 
indsatsforløb efter servicelovens §§ 107, 108 og 66. 

 
Vil du vide mere om Landerupgaard så kontakt Gitte Bak Rios på  
tlf. 4177 6590 eller gbr@ekkofonden.dk 
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