Välkommen till
Ungdomsboendet, Ringvägen
1B, Lyrestad

Lyrestad
Mariestads kommun

Syfte/målgrupp
Verksamheten syftar till att ge ungdomar en trygg boendemiljö och vistelse.
Vi hjälper ungdomarna med social träning samt motiverar dem till en
meningsfull fritid.
Ringvägen är en verksamhet för ungdomar som beviljats insatser enligt
SOL eller LSS. Vi tar emot ungdomar i åldern 13-21 år med kortidsvistelse
och korttidstilsyn eller heltidsboende. Vi har tio platser samt en akut plats.
Vi stöttar ungdomarna till ett så självständigt liv som möjligt med hänsyn
till deras förmåga.
Vi erbjuder en tydlig struktur som stöd och hjälp för den unge. Detta för
att skaffa sig fungerande verktyg, träna sig i sociala vardagliga situationer,
ha en fungerande skolgång samt en positiv fritid.
Verksamheten har ett nära samarbete med familj, socialsekreterare och
skola.

Beskrivning av Ringvägen
Verksamheten bedrivs i Lyrestad på Ringvägen. Vi har sju lägenheter. Av
dessa används en lägenhet till personalen där vi har vårt jour rum och
personalrum. En lägenhet används som gemensamutrymme där
ungdomarna kan vara på sin fritid. I denna lägenhet så finns det möjlighet
att träna på vårt gym eller spela spel och tv spel.
Vi har även andra gemensamutrymmen där har vi kök och vardagsrum.
Med stöd från personal får ungdomen delta i matlagningen. Vi har även ett
datarum där man kan låna dator samt internet. Det finns en gemensam
tvättstuga där ungdomen med stöttning av personalen får tvätta.
Ungdomen ska även städa sitt rum en gång i veckan med stöd av personal.
I samband med placeringen formuleras tydliga mål i en inskrivningsplan
som följs upp och utvärderas kontinuerligt. Vi skapar också en
inskrivningsplan tillsammans med ungdomen och/eller dennes företrädare
där vi dokumenterar mål som ska genomföras. Tillsammans med
ungdomarna ordnar personalen regelbundna husmöten kring frågor som
gäller verksamheten.

Aktiviteter
Personalen uppmuntrar de boende eller de som vistas på Ringvägen till
individuella aktiviteter, exempelvis inom föreningsliv utifrån ungdomens
personliga intresseområde t.ex. ridning, simning, styrketräning och bowling.
Vi erbjuder samt uppmuntrar också till gemensamma aktiviteter.

Personal
Ringvägens Ungdomsboende är bemannat dygnet runt och personalen
består utav både män och kvinnor med olika bakgrund, erfarenhet och
utbildning.

Alla ungdomar har minst en kontaktpersonal. En kontaktpersonal
följer med ungdomen på möten samt hjälper ungdomen i kontakter
med exempelvis socialsekreterare, sjukvård och skola/praktik.

Övrigt
Varje ungdom får ett individuellt schema för att strukturera upp sin tid hos
oss. Nedan följer ett exempel;
06.00 -08.00 Väckning, Frukost.
08.00 -14.00 Skola eller individuell
plan.
15.30 -16.00 Promenad
16.15 -17.00 Matlagning med
ungdomar (ungdomarna hjälper till på
olika dagar)
17.00 -17.30 Middag

18.00 -21.00 Valfri aktivitet, datatid,
eller aktivitet enligt individuellt
schema.
21.00 -21.30 Kvällsfika
22.00
rum

Boende ska vara på sitt

Under helger och lov så gäller andra
tider.

Är ungdomen sjuk så får denne stanna hemma från korttids, likadant om
ungdomen blir sjuk under sin vistelse här, då får denne åka hem.

Välkommen att kontakta oss!
Ungdomsboendet Ringvägen
Ringvägen 1 B
548 73 Lyrestad
Tfn. 0501 - 75 66 44
Mob. 0768 – 53 51 51
Agnieszka Gustafsson, enhetschef
Tfn. 0501-75 66 03

