
Verksamhetsbeskrivning. 

 

Verksamhetens innehåll: 

Korttidstillsyn (fritids) för skolungdomar över 12 år enligt LSS-lagen. Med 10 platser. 

Korttidsvistelse (korttids) för barn och ungdomar i ålder 0-21 enligt LSS-lagen. Med 6 

platser/helg. 

Aktiviteter:  

Aktiviteter bestäms utifrån ungdomarnas önskemål och förmåga. Dessa aktiviteter kan vara 

att umgås på Ellen key, bio, promenader/utevistelse, restaurangbesök, matlagning, pyssel, 

spel osv. 

Målgrupp:  

 Ellen Keys korttidsverksamhet ska främst riktas sig till barn och ungdomar med fysiska 

funktionsnedsättningar varannan helg och varannan helg barn och ungdomar med 

utvecklingstörning i åldrarna 0-21 år. 

Ellen Keys fritidsverksamhet ska i huvudsak vara ungdomar med utvecklingstörning i 

åldrarna 12-21 år. 

Målsättning:  

Att ge ungdomarna miljöombyte samtidigt som deras anhöriga får tillfälle till avlösning. Att 

förbereda dem till att så självständigt liv som möjligt. Att erbjuda en trygg, stimulerande och 

utvecklande vistelse. Men även att träffa nya kompisar.   

Öppethållande/Tillgänglighet:  

Fritidsverksamheten har öppet efter skolans slut fram till kl18,00 och på lov/studiedagar har 

vi öppet från kl 08,00-18,00. Röda dagar stängt. 

Korttidsverksamheten har öppet (Helgkorttids-helg) Fredag- Söndag och (RH-helg)  Fredag- 

Måndag . Året runt. 

Lokaler:  

Lokalerna är stora och handikappanpassade. I lokalen finns 6 sovrum, hygienutrymmen, 

matrum, tv-rum, kök, spelrum/lekrum samt personalutrymmen. 

Trädgården är försedd med ett Gunnebostaket och har stora ytor, gungor, sandlåda och 

uteplats mm.  



Uppföljning:  

 Vi har regelbundna personalmöten samt planeringsdagar och kompetensutveckling vid behov. Vi 

arbetar tillsammans med föräldrar och ungdomar fram en individuell plan för individen. Övrig 

kontakt med föräldrar sker regelbundet och utifrån önskemål/behov. Varje ungdom har en 

genomförandeplan där de personliga behov beskrivs. Planen uppdataras/ utvärderas varje år eller vid 

behov med föräldrar/ gode män/ resp.  ungdom. 

 

Samverkan:  

Vi samverkar i första hand med föräldrar/ god män och vid behov skolan, fritidshem, 

habiliteringen osv. 

Personalens utbildningsnivå/Bemanning: 

På Ellen Keys korttidshem arbetar personal med lång erfarenhet inom verksamheten. 

Personalens utbildning: undersköterskor/ barnskötare/ vårdare.  TSS och en grundläggande 

utb. I dokumentation, etik och moral och personalen utbildas kontinuerligt efter behov. 

Vi arbetar med:  

Vi arbetar utifrån ungdomens individuella behov. Det kan vara genom tecken som stöd, 

närkontakt, bilder, vanlig kommunikation mm. 

 

Kontaktuppgifter:  

Ellen key 

Ellen keys gata 25 

584 37 Linköping 

Tel. 013-20 56 48 

 

Verksamhetschef 

Helena Almberg 

Tel. 013-26 34 82 

 


