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KUNDBLAD 

Magelungen Kolloverksamheter, Magelungen Utveckling AB 

Läger året runt, helg- och lovläger, för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer 

som exempelvis ADHD och högfungerande Autism. Våra grupper är anpassade för att passa barn 

och unga som har svårt att bygga och upprätthålla goda relationer med jämnåriga och vuxna. 

Vad vi gör  

Vi har läger på helger, skollov och sommarlov. 

Vi arbetar med gruppen i fokus för att ge deltagarna möjlighet att utvecklas socialt. Vi gör 

många aktiviteter i grupp och utgår ifrån önskemål från deltagarna. Vi arbetar efter en tydlig 

struktur där alla förväntas delta efter bästa förmåga och där alla får möjligheten att uttrycka 

sina känslor och tankar. För att alla ska känna sig trygga med varandra, arbetar vi med att så 

fort som möjligt skapa relation till varandra. 

 

Vår verksamhet riktar sig till barn och ungdomar som har en viss gruppmognad men som 

behöver extra stöd för att kunna öva socialt samspel i grupp med andra jämnåriga. Barnets 

eller ungdomens utmaningar behöver kunna hanteras i en grupp med andra jämnåriga.  

 

Gällande personlig omvårdad såsom mat och hygien krävs det att barnet är självständigt i den 

mån att endast verbalt stöd krävs, dvs. muntlig vägledning och/eller påminnelser. 

 

Vår utvärdering visar att de ungdomar och barn som kommer till oss gör det främst för att ha 

roligt, träffa nya eller gamla kompisar, prova nya saker, göra aktiviteter och komma hemifrån.  

Personal 
Samtlig personal får kontinuerlig handledning och lämnar in utdrag ur belastningsregistret. 

Det är 1 ledare på 2 deltagare i tjänst och grupperna är mellan 8-12 deltagare. Personalens 

utbildning och kompetens är av olika slag för att kunna möta olika behov och samtliga har 

relevant erfarenhet. 

Lokaler/Hitta hit  

Verksamheten ligger i Trosa där vi håller till på en gård som kallas Gillbergsvik. 

  

Kontakt 
www.magelungen.com 

 

Vikarierande Föreståndare: Ellinor Almquist 

Ellinor.almquist@magelungen.com 

 
Verksamhetschef: Elin Ekerheim Matsman 

elin.ekerheim@magelungen.com 

 

Telefon: 08-556 93 191 

 
Besöksadress: Bondegatan 39, 116 33, Stockholm 
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