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• Knudsen Instituttet (HKI) har i mere end 100 år arbejdet for, at alle 
skal have en chance for at være en del af arbejdsmarkedet. 

• Vi tror på, at alle mennesker har ressourcer, der kan udvikles eller 
generhverves og skabe værdi på arbejdsmarkedet og i samfundet.

• HKI hjælper mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet eller 
uddannelsessystemet, med at skabe et aktivt og meningsfyldt liv 
gennem arbejde og uddannelse.

• Det gør vi via målrettede indsatser, der gør den enkelte i stand til at 
opnå eller fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet eller til at 
komme i uddannelse.

Hvem er HKI?

• I 1872 oprettede pastor Hans Knudsen (1813-86) på filantropisk 
vis foreningen ”Samfundet, som antager sig vanføre og 
lemlæstede børn”. 



Værksteder på HKI:

• Snedkerværksted
• Tekstilværksted
• Køkken
• Kartonnagefabrik
• Tech Lab
• Pakkeri
• Produktion af spiselige blomster/krydderurter

• STU – særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og beskyttede beskæftigelse
støtter unge med særlige behov til et selvstændigt arbejds- og voksenliv
- nogle korte forløb bliver gennemført i vore ‘Hemmlige Have’ i Kongens Have



På HKI glæder vi os over samarbejdet med Slots og Kulturstyrelsen, og arbejdet 
i henholdsvis Kongens Have og Frederiksberg Have.

Gartneropgaverne i haverne og teserveringen i Det Kinesiske Lysthus, er en 
unik mulighed for HKI for at sætte det vi tror på i spil.

Her er mulighed for et arbejdsfællesskab og en ramme for opkvalificering, hvor 
man kan udvikle sine faglige, personlige og sociale kompetencer i støttede 
rammer og med mulighed for skabe gode relationer.

Arbejdet fungerer som springbræt til job på ordinære eller særlige vilkår, og 
som træning i at gå på arbejde.
Indsatsen støtter borgerne i at blive parate til at blive en del af det virkelige 
arbejdsmarked.

Det giver:
§ Arbejdsidentitet
§ Arbejdsglæde
§ Netværk og øget livskvalitet
§ Styrker evnen til at håndtere sit eget liv og arbejdsliv.



Det Kinesiske Lysthus
i Frederiksberg Have







Ugeplanen af HKI i Kongens Have

Basis ugeplan

Sommer periode
SLKS  April til Oktober ca.
Kaare April til December ca.
OK. Rengørring

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Luge/rive staudebed/
bagkant- forkant - belægning ved 
bænke

Luge Vaske baljer
(evt. rullende dage) HKI ikke i Kongens 

Have

Luge/rive  
genrelet
efter behov.

Luge slotsholmen Rengøring garage

Vande Vande Vande
Rengøring inde Rengøring inde

Feje stjernerBoldbaner: feje/rive/efterse mål og bure.

Rosenhave: 
Skuffe - rive 
stier.

Herkules Pavilion: feje/blæse granitdryprende. 

4b - slå græs. piske kante, rive stier (senest 
fredag kl. 12 - efter aftale med Herkules)



Sommerarbejde i Kongens Have







Høst af kryddeurter fra den Hemmlige Have



Vinterarbejde i Kongens Have
















