
Nytida Ateljé Lilla Frans 

Dagliga verksamheten Ateljé Lilla Frans vänder sig till dig med diagnos inom autismspektrumet samt 

lindrig till måttlig funktionsnedsättning som behöver extra stöd och ett lugnare tempo. 

 

Vad vi gör 
Ateljé Lilla Frans är en daglig verksamhet för personer med lust och intresse att uttrycka sig i 
bild, färg och form. Här arbetar personer med lindrig till måttlig funktionsnedsättning, som 
behöver extra stöd och ett lugnare tempo. Vi är en liten verksamhet med 10 platser.  
 
Vi lägger stor vikt vid kreativitet och arbetsglädje, och att alla ska ha rätt att utveckla sina 
förmågor och arbeta självständigt. Alla får prova på att arbeta med olika material och får 
individuell handledning.  
 
Vår målsättning är att ge ökad kunskap om olika tekniker, material och komposition. Förutom 
bild och måleri har arbetstagarna möjlighet att prova på andra konstnärliga uttryck, såsom 
textiltryck, skulptur, animerad film och serieteckning, allt utifrån arbetstagarens egna önskemål 
och idéer. Förutom att du ska trivas och utvecklas som konstnär vill vi också bidra till att stärka 
din självkänsla och självständighet. Därför lägger vi stor vikt vid individuell handledning och 
hälsofrämjande arbete. 
 
Vi arbetar även med våra andra aktivitetsinriktningar, vi erbjuder bland annat möjligheter till 

praktik om du vill göra det. Vårt hälsofrämjande arbete innefattar exempelvis 

rörelseaktiviteter som yoga och dans samt sociala aktiviteter som spel och utflykter.  

Personal 
Våra arbetshandledare har konstnärlig utbildning och relevant erfarenhet och utbildning i 

omsorgsarbete. 
 

Lokaler/Hitta hit 
Vår verksamhet finns i en ljus och trevlig konstateljé på Gärdet i Stockholm. Här har vi 

skapat en harmonisk och inspirerande miljö, där arbetstagarna i lugn och ro kan ägna sig åt 

sitt skapande. 

Varje arbetstagare har en egen arbetsplats och tillgång till många olika konstnärsmaterial. 
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Kontakt 

https://nytida.se/verksamheter/atelje-lilla-frans/ 

Verksamhetschef: Lina Lindqvist 

lina.lindqvist@nytida.se  

Besöksadress: Rindögatan 19, 115 36 Stockholm 

Postadress: Rindögatan 19, 115 36 Stockholm 

mailto:lina.lindqvist@nytida.se

