I denne folder kan du læse om de forskellige Røde Kors tilbud, som du har mulighed for at benytte dig af, mens du bor
på Udrejsecenter Kærshovedgaard.
Du kan læse om de forskellige tilbud på opslagstavlen i Røde Kors jobcenter, som er placeret i bygning L. Du kan
desuden kontakte Røde Kors personale for at høre nærmere de aktiviteter, som kunne være interessant for dig.

Information om aktivitets- og fritidstilbud
På udrejsecenter Kærshovedgaard tilbyder Røde Kors forskellige aktiviteter i fritiden, dette kan være både fysiske og
mere stille aktiviteter. Blandt andet arrangeres der fisketure og svømmeture i nærliggende sø når vejret er til det.

Der arrangeres også fysiske aktiviteter som fodbold, løbeture, vollyball, badminton, motionsboksning, crossfit eller
hvad der kunne være at sjove sportsaktiviteter som kan skabe fællesskab.

Derudover har vi aktivitetshus med TV-stue.

På opslagstavlen i jobcentret kan du følge med i hvilke aktiviteter vi tilbyder og hvordan du tilmelder dig.

Der er forskellig sammensætning af beboere på centret og derfor meget forskelligt hvad der tilbydes, så har du ideer
til aktiviteter, så tag endelig kontakt til en af Røde Kors personale, og vi ser om vi kan finde plads og tid til det - Nye
ideer modtages altid glædeligt.

Information om unge- og voksenundervisningen
Vores skole tilbyder engelskundervisning for både unge og voksne. Jobcenter tilbyder dig bl.a. hjælp til
interne praktikker, undervisning og kompetenceafklaring. Der er undervisning i alle ugens hverdage.

Aktivering og undervisning af beboerne har til formål;


at skabe forudsætninger for en meningsfuldt og værdig tilværelse under opholdet på Udrejsecenter
Kærshovedgaard,



at medvirke til at skabe en aktiv og positiv syn på fremtiden ,



at vedligeholde og udbygge dine almene og faglige kompetencer og



at bidrage til at øge dit ansvar for eget liv og for det fællesskab, der eksisterer på centret.

Information voksenaktiveringen

I aktivitetshuset finder du:

Fællesrum
- Som indeholder TV-Stue, Billard, Bordtennis, Bordfodbold og PlayStation.
Asyl-Outlet
- Her kan der handles tøj, sko og andre fornødenheder gratis.
Frisør
- Her kan man blive klippet gratis, og få den sidste nye frisure.
Systue
- Her kan man få repareret tøj, lagt bukser op/ind, eller måske få lavet det sengetæppe som mangler på værelset.
Cykelværksted
- Her kan man komme og få repareret sin cykel eller lære hvordan man vedligeholder sin cykel.
Tømrerværksted
-På tømreværkstedet får du værktøjet i hænderne, og du lærer, hvordan du bruger det og vedligeholder det. Du lærer
at lave arbejdstegninger, vurdere forskellige materialer og deres kvalitet, og du lærer at bygge tømmerkonstruktioner
af forskellig slags.

