
Hvem kan låne og 
til hvilke formål?
 

Værkstederne & KSO
De enkelte værksteder, samt enkelte KSO-hold kan benytte 
Louisestiftelsen i Sorø. Formålet kan f.eks. være rekreation,  
arbejde, samvær, undervisning m.m. 
Turene organiseres i samarbejde med en medarbejder.

65+
65-plusserne og Elevrådet kan selv organisere ture til Sorø.  
Turene arrangeres med hjælp fra KSO-sekretariatet.

Elevture
Eleverne kan benytte Sorø gratis på egen hånd.  
Maks. 7 indskrevne elever kan tage af sted sammen.  
Disse ture er kun for voksne.
To elever skal være ansvarlige for planlægning og  
udførelse af turen. Alle autonome elevture skal godkendes  
af de 2 nærmeste teamledere og eleverne skal skrive under 
på en samarbejdskontrakt i forhold til rammer og regler. 
Anmodning skal ske mindst 14 dage før den planlagte tur.

Familieture
En eller flere elever kan, i fald reglerne er opfyldt, ansøge 
om at komme på familietur til Sorø.  
En sådan tur indebærer at man må invitere børn og  
nærmeste familie med. 
Der kan være op til 7 gæster med på familieture.

Regler for Louisestiftelsen
o Ingen alkohol eller rusmidler

o Ingen husdyr

o Man rydder op og gør rent efter sig selv

o Man laver selv mad

o Der må ikke spille højt musik

o Der skal være rolig og stille om aftenen i haven og i huset

OBS! Alle deltagere skal enten have været tilknyttet et værksted 
i mere end et halvt år eller have været tilmeldt KSO i mindst to 
semestre. En elev kan tage af sted to gange hvert år på egne  
organiserede ture.



Retningslinjer for 

Lån af 
Louise- 
stiftelsen

Kofoeds Skole stiller  
følgende til rådighed:
• Man kan aftale kørsel til Sorø med en  

medarbejder fra Transportafdelingen eller  

man kan transportere sig selv til Sorø

• Der er mulighed for kørsel fra mandag til fredag 

eller 3 sammenhængende hverdage 

• Man får et udvalg af madvarer fra Cafe Himmelblå 

med til at dække en del af turen

• Sengetøj, lagner og håndklæder (skal hentes og 

afleveres i vaskeiret)

Forplejning til turene:
• Morgenmadsprodukter (havregryn eller lign.)

• ½ l mælk per person per dag

• Rugbrød

• Forskelligt pålæg 

• 1 pakke smør

• 1 grønsagskasse

• 1 lille frugtkasse

• 150 gram kød per person per dag

• Kaffe og tebreve

Sådan gør du
Henvend dig til teamlederen i dit værksted eller 
i Kofoeds Kant og udfyld en ansøgningsblanket.


