Kaninholmens korttidshem
Kaninholmens korttidshem vänder sig till barn och ungdomar upp till 21 år med
funktionsnedsättning inom LSS som Downs syndrom, inom autismspektrat och olika typer
fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Vi kan hjälpa till vid akuta händelser i
familjen.

Vad vi gör
Vi arbetar utifrån barnets/ungdomens behov och önskemål. Vi arbetar för att
barnet/ungdomen skall kunna vara delaktig utifrån sin egen förmåga. Varje barn/ungdom har
en stödperson i arbetsgruppen som arbetar de flesta dagar då barnet/ungdomen är hos oss.
Däremot finns alla i personalgruppen till för alla barn/ungdomar och har lika stor kunskap om
alla som befinner sig på korttidshemmet.
Barnen/ungdomarna delas in i grupper utifrån barnen/ungdomarnas nivå för att de ska kunna
få så stort utbyte av varandra som möjligt. Aktiviteter som finns på korttidshemmet är måla,
göra pärlplattor, bygga lego, leka med klossar, musik, matlagning bada, rida, dansa och lek i
vår trädgård. Vi har en skogstomt med gräsmatta vilket ger möjlighet till träning av
grovmotoriken.
Vi gör utflykter till olika museum, lekplatser, restauranger och biografer. Vi försöker att göra
aktiviteter i små grupper allt efter barnens önskemål.
Vår målsättning är att barnet/ungdomen skall utvecklas efter sin egen förmåga. Vi vill även
att barnen/ungdomen skall få träffa andra barn/ungdomar och ha roligt och utvecklas. Maten
på korttidshemmet lagas alltid från grunden och utifrån individuella behov och önskemål.
Under vistelsen får hos oss får varje barn ett eget sovrum.

Personal
I verksamheten har vi plats för 6 barn samtidigt. I personalgruppen är vi nu 7 och snart 8
anställda varav en man och resterande kvinnor. Personalgruppen består av barnskötare,
förskollärare och undersköterskor.

Lokaler/Hitta hit
Vår verksamhet är belägen i en enplansvilla i Johannesdal vid Mälaren söder om Stockholm.
Vi har en egen härlig trädgård med sjöutsikt. Några minuters promenad till härliga strandbad.
I huset finns olika gemensamhetsutrymmen och ett lekrum. Vi har matsal och kök. Vi finns på
gångavstånd till Vårbergs tunnelbanestation, där finns även bussförbindelse och mataffärer.

Kontakt
www.nytida.se
Platssamordnare: platsakuten@nytida.se
Telefon: 020-66 20 20
Verksamhetschef: Katarina Ginters, katarina.ginters@nytida.se
Besöksadress: Doroteavägen 3, 127 41 Skärholmen
Postadress: Doroteavägen 3, 127 41 Skärholmen

