
Rissne korttidshem 
Rissne korttidshem vänder sig till barn och ungdomar upp till 21 år med 
funktionsnedsättning inom LSS med inriktning mot autismspektrumdiagnoser. 

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, playstation, matlagning och lek 
på vår egna gård. Vi gör även utflykter till olika museum, lekplatser, restauranger och 
biografer.  

Vi har även kolloverksamhet under alla skollov. Kolloverksamheten utgår ifrån 
korttidshemmet och övernattning sker alltid på korttidshemmet. Detta är för att barn som 
har svårt att åka iväg på kollo på en okänd plats ändå skall ha möjligheten att uppleva det 
roliga med kollo. Vi har alltid ett tema på kollot, till exempel djur och natur och aktiviteter 
sker varje dag med utgångspunkt från temat. För att få utökade dygn för kollo på Rissne 
korttidshem ansöker du om extra korttids dygn. 

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.  

Personal 
I verksamheten har vi plats för 10 barn samtidigt. I personalgruppen är vi 9 anställda, 8 
kvinnor och 1 man. Personalgruppen består av socionom, barnskötare, förskollärare och 
undersköterskor.  
 

Lokaler/Hitta hit 
Vår verksamhet är belägen i ett flerfamiljshus och vi har en egen gård. I lokalerna finns två 
olika gemensamhetsutrymmen och ett lekrum. Vi har även två olika matrum för de barn som 
inte vill eller kan äta i större grupper. Vi finns på gångavstånd från Rissne centrum nära buss 
och tunnelbana. 
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Kontakt 

www.nytida.se 

Platssamordnare: platsakuten@nytida.se 

Telefon: 020-66 20 20 

Verksamhetschef: Anne Hård af Segerstad, anne.hardafsegerstad@nytida.se  

Besöksadress: Odalvägen 3, 174 49 Sundbyberg 

Postadress: Odalvägen 3, 174 49 Sundbyberg 
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