
Utbildningsförvaltningen 

Stöd- och resursverksamheten 

LSS barn/ungdom 

 
 

Verksamhetsbeskrivning.  

 
Verksamhetens innehåll: 

  

Korttidshemmet Grengatan finns i Vidingsjö bostadsområde. Korttidshemmet har 5 platser för 

barn/ungdomar mellan 0-21 år. V i har gemensamt kök, 2 vardagsrum, TV/datarum, allrum samt 

en uteplats. 

 

På Grengatan finns även 8-10 fritidsplatser för ungdomar i åldern 12-21år med behov av stöd enl. 

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

 

 Vi gör alla vardagssysslor vilka är frivilliga att delta i, t.ex. Matlagning  

.  

Aktiviteter: 

  

Aktiviteter som förekommer är bl.a. sällskapspel, bio, promenader, bowling tipspromenader, 

korvgrillning, TV-spel, dataspel, museibesök, fika på stan etc. 

 Aktiviteterna bestäms utifrån ungdomarnas önskemål och förmåga. Vi har tillgång till en 

minibuss efter ett speciellt boknings schema.  

 

Målgrupp:  

 

Barn och ungdomar med högfungerande autismspektrumtillstånd 

 

Korttidsverksamheten för barn/ungdomar 0-21 år. 

Fritidsverksamheten för ungdomar 12-21 år. 

 

Målsättning:  

 

Att hjälpa och stödja barn/ungdomar med deras särskilda behov i samråd med dem själva och 

deras föräldrar/anhöriga/familjehem. 

 Att ge en trygg avlastning för föräldrar/anhöriga/familjehem och ge barn/ungdomar en 

meningsfull och utvecklande vistelse.  

 

Öppethållande/Tillgänglighet: 

  

I möjligaste mån försöker vi tillgodose föräldrarnas behov av avlastning vid 

korttidsverksamheten. Vi har för närvarande varierande öppettider och för mer exakthet kontakta 

korttidshemmet. 

 

 Fritidsverksamheten är öppen i anslutning till skoldagens slut samt under lov/studiedagar.  

 

Uppföljning:  

 



Vi har regelbundna personalmöten samt planeringsdagar, 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.  

 

Samverkan:  

 

Vi har kontakt med individens hem, skola, habiliteringen utifrån behov.  

 

På Grengatan arbetar 9 personal. Förutom olika grundutbildningar har vi utbildats i 

Autism/Asperger, ADHD, teckenkommunikation, bildhantering. 

 

Personalens utbildning: Vårdare, undersköterskor, behandlingsassistenter. 

 Dokumentation, etik och moral. 

  

Vi arbetar med:  

 
Vi arbetar utifrån individens behov. Det kan vara bilder, sociala berättelser, vanlig kommunikation, 

communicate In print. 

 

Kontaktuppgifter: 

  

Grengatans Korttidshem  
Grengatan 98  

589 55 Linköping  

Tel.013-20 89 46 

  

Verksamhetschef  

Helena Almberg  

Tel.013-26 34 82 

 


