Kontakta oss
Har du frågor eller vill ha ytterligare information är
du välkommen att kontakta oss:
Enhetschef, Karin Welin
Telefon: 08-540 814 31
E-post: karin.welin@osteraker.se
Samordnare, Lena Karlsson
Telefon: 08-540 814 58
E-post: lena.karlsson@osteraker.se
www.osteraker.se

(Sätt markören till vänster om denna rad).
Solskiftesvägen 3
184 33 Åkersberga

Solskiftets korttidsvistelse

Välkommen till Solskiftets
korttidsvistelse

Utifrån dina behov ser vi till att du
har det bra och är trygg. Vi
erbjuder dig en aktiv fritid och åker
ofta i väg på olika utflykter.

Verksamhet och aktivitet

Personal och bemanning

Solskiftet är en korttidsverksamhet som riktar sig
till dig från 1 år och uppåt med utvecklingsstörning,
autism, autismliknande tillstånd samt NPFdiagnoser. Vi har även lång erfarenhet av olika
tilläggshandikapp, till exempel epilepsi,
talsvårigheter och rörelsehinder. Ett ”korttids” kan
fylla många olika funktioner. För dig som är
tonåring kan det vara ett sätt att börja träna på att
flytta hemifrån, och klara dig utan mamma och
pappa. För dig som är yngre kan det vara ett sätt att
knyta nya kontakter med såväl vuxna som andra
barn. Det kan också fungera som avlastning för
föräldrar och syskon.

På Solskiftet arbetar personal som har lång
erfarenhet av olika funktionsnedsättningar och
god kännedom om pedagogiska metoder. Vi har
ett bra arbetsklimat och i personalgruppen finns
både kvinnliga och manliga medarbetare i olika
åldrar. Vi har bemanning dygnet runt. När du
börjar hos oss får du en kontaktperson med extra
ansvar för att du ska trivas och ha det bra.
Personalen är viktig och ska hela tiden utvecklas i
sin yrkesroll. Det görs genom utbildningar, kurser
och regelbunden handledning.

På Solskiftet finns fyra avdelningar anpassade efter
dina behov. Varje avdelning har egen ingång och en
skyddad trädgård för lek och gemenskap. För oss är
det viktigt att du är trygg, därför kommer du ha
samma rum, träffa samma kamrater och i möjligaste
mån även samma personal när du bor hos oss.
Vi vill ge dig en aktiv fritid i en hemlik miljö. I nära
anslutning till korttids finns en simhall och en
gymnastiksal, där vi har återkommande tider.
Förutom det brukar vi till exempel gå
skogspromenader, besöka lekparker eller bowla.
Ibland går vi på bio, ser på teater eller anordnar
disco. Solskiftet har öppet alla dagar i veckan och
på sommaren erbjuds kolloverksamhet.

Kvalitet och värderingar
Vår målsättning är att ge dig rätt förutsättningar
att utvecklas positivt. Vi vill att din dag ska
kännas meningsfull och att du får ett bemötande
som är anpassat efter dina villkor och behov.
Genom tydliggörande pedagogik stöttar vi dig så
att din dag blir förutsägbar och begriplig och
därmed också hanterbar. Vi samarbetar med dig,
din familj och din skola och tillsammans med dig
upprättas en så kallad genomförandeplan. I
planen formuleras målsättningar och hur vi ska
arbeta för att nå dessa. Det är kontaktpersonen
som ansvarar för att planen följs upp och ändras
vid behov. Planen innehåller också ett schema för
din vistelse på korttids.

Här får du möjlighet
att upptäcka en ny
miljö och träffa nya
vänner.

