Välkommen till
Korttids-/fritidsverksamheten för
Barn och Ungdomar,
Gnejsvägen 2

Lyrestad
Mariestads kommun

Organisationen
Från och med 2010-01-01 är korttidshemmen organiserade under
kommunens Individ- och familjeomsorg, även kallad IFO.
Målsättning är att kunna erbjuda anhöriga regelbunden avlastning, utifrån
- Varje familjs individuella behov (efter den efterfrågan som lämnats till
biståndsbedömaren).
- Vi försöker att skapa en trygg hemlik miljö.
- Ge en god omvårdnad samt erbjuda en varierad och stimulerande
vistelse.

Kontakt
Korttids/Fritids
E-post

tfn 75 66 45,
Mob. 073-4415134
gnejsvagen@mariestad.se

Enhetschef Agnieszka Gustafsson
agnieszka.gustafsson@mariestad.se

tfn 75 66 03

Handläggare Marie Lindsköld (LSS/SoL)
marie.lindskold@mariestad.se

tfn 75 63 73

Personal
Vi som arbetar här är:
 Jessica Andersson
 Anna Dahlén
 Eva Andersson
 Emma Kevin (studieledig) Caroline Jonsson
 Bukurije Azemi
 Helena Wallin
 Gerd Pettersson
 Pernilla Nykvist
Under lov tar vi in extra personal.
Så långt som möjligt använder vi oss av våra vana vikarier.

På ”KORTTIDS“ och FRITIDS” vill vi:
 Att barnen ska trivas och ha roligt tillsammans.
 Skapa en trygg miljö för barnen där alla respekterar varandra.
 Ge varje barn möjlighet att utveckla sina egna resurser och sin
självkänsla.

Korttidsvistelse LSS § 9:6
 Korttidshem är ett avlastningshem för anhöriga till barn och
ungdomar 0-21år med funktionsnedsättningar.
 Korttidshemmet erbjuder plats för
barnet/ungdom utifrån det behov som handläggaren beviljat.
 Barnet behöver ha med:
o Hygienartiklar.
o Medicin, anhörig doserar i dosett. (Noggrant och rätt
uppmärkt)
o Ombyteskläder. (Namnade)
Eventuellt fickpengar vid längre vistelse.
 Samverkan med anhöriga värderas högt i strävan att skapa en god
verksamhet.

Korttidstillsyn “Fritids” LSS § 9:7
 Korttidstillsynen är för barn/ungdomar över 12 år, före eller efter
skoltid. Allt efter behov samt under lov.
 Platsen ska beviljas av handläggare.

Korttidstillsyn

Kan endast beviljas av
biståndsbedömaren och ske vardagar
och lov. Dock ej på lätthelgdagar eller
storhelger.

Korttidsvistelse

Kan beviljas på samtliga årets dagar.
Omfattning beslutas i beslutet från
biståndsbedömaren.

Trivselregler för korttids/”fritids”









Att alla ska känna sig trygga.
Vi respekterar varandra och visar hänsyn
Vi skapar en vi - känsla genom att alla får vara med.
Vi vårdar vårt språk.
Vi är ärliga och pålitliga.
Vi använder vanlig samtalston.
Vi tänker på de som har allergier.
Det är bra om vi får veta vem som
o hämtar och lämnar barnet.
 Vid infektioner och smittsamma
o sjukdomar t.ex. kräkningar, diarréer och
o feber bör barnet/ungdom
o vistas i hemmet för att undvika
o smittorisk.
 Sjuk- och friskanmälan görs på mail eller på
o telefon efter 13.00
 Ändrade tider måste meddelas. Avvikelser från ordinarie
schema (skola), information måste komma från föräldrarna.
Det är inte säkert att skolan informerar oss ex. vid skolresor,
avslutningar m.m.

Välkommen att kontakta oss!
Korttidsverksamheten
Gnejsvägen 2
542 31 MARIESTAD

