Välkommen till
Knalleborgs korttidshem

utmaningar
Det är roligt på korttids!

Delaktighet

Trygghet

Delaktighet

Vårt mål är att alla ska få en trygg och rolig korttidsvistelse

Vi vill att alla ska vara med och tycka

Knalleborgs korttidshem är speciellt för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, många inom autismspektrat.
När du är hos oss är du tillsammans med en grupp andra barn eller
ungdomar. Dygnet runt finns det personal för din trygghet.

Både du och dina föräldrar har rätt att känna er delaktiga i verksamheten. Vi ger dig möjlighet att uttrycka dina önskemål kring din vistelse
på korttids. Du får även delta i vardagliga sysslor efter intresse.
En gång om året träffar vi dig och dina föräldrar för att samtala kring
hur ni tycker att det är på korttids.

Knalleborgs korttidshem ligger i ett trevligt villaområde på Ekerö med
gångavstånd till skola och fritidshem. Våra lokaler är ljusa och trevliga
och varje barn har sitt eget rum.
Till korttidshemmet hör en stor trädgård som inbjuder till olika uteaktiviteter.

Närhet och gemenskap på dina villkor

De vuxna som arbetar på Knalleborgs korttidshem är utbildade och har
arbetat med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd i många år. Vi
använder oss av bilder och tidshjälpmedel och vi försöker hela tiden att
utveckla vårt arbetssätt.
På Knalleborgs korttidshem finns flera platser där man kan
mötas eller bara vara för sig själv en stund.

fredagsmys

• Bowling
• Bad
• Bakning
• Bio
• Cykelturer
• Skansen
• Utflykter
• Lekparker
• Teater
• Discotek
• Fredagsmys
• Museum
• Shoppa
• 4H gårdar

vänskap

Fritid och aktiviteter

Kamratskap

Det är dina önskemål och det du är intresserad av som styr vad vi hittar på under din tid hos oss.
Du och dina kamrater kan spela datorspel som Play-station och Wii-spel,
lyssna på musik, pyssla, måla, rita, spela spel och vara ute på vår gård.
På helgerna åker vi ofta iväg på utflykter. Det kan vara att vistas i skog
och mark likväl som att gå på bio eller på olika museum.
Vi kan också bowla, bada, baka, shoppa, fredagsmysa, gå på disco, åka
till Skansen eller titta på film.
Ett par gånger om året bjuder vi in dig och din familj på en gemensam
kvällsaktivitet.

Det är roligt att göra saker tillsammans och på korttids finns det alltid
kompisar att ha kul med.

Vi samarbetar med kommunens fritidsombud.
Gå gärna in och se vad det finns för aktiviteter i kommunen www.ekero.se

Vi arbetar ständigt för en god gemenskap och fin kompisanda.
För att alla ska trivas och få ut mesta möjliga av sin vistelse har vi olika
grupper som består av barn och ungdomar med liknande intressen och
förutsättningar.

Det är bra att ha vänner

Välkommen att besöka oss
Vi har öppet både helger och vardagar. De flesta kommer både
någon veckodag och en helg.
Under sommaren kan du vara hos oss veckovis. Då hittar vi
på roliga sommaraktiviteter. Du är välkommen att besöka oss
och träffa alla, och prova på hur det känns!
Knalleborgs korttidshem
Klövervägen 2
178 35 Ekerö
Tel. 08 - 124 577 95

För mer information, besök vår hemsida: www.ekero.se

