Välkommen till Jonslund och Höjden
Jonslund och Höjden erbjuder plast på gruppboende enligt LSS §9.9 och daglig verksamhet enligt § 9.10.
Boendena ligger på varsin sida av Vingåker, naturskönt beläget med behaglig avskildhet och med endast
någon km till centrum som erbjuder fullständigt serviceutbud. Verksamheterna riktar sig personer inom
personkrets 1 med omfattande insatsbehov. Vi erbjuder den boende och uppdragsgivaren hög personaltäthet av en mycket erfaren och stabil personalgrupp. Verksamheterna har även möjlighet att skräddarsy
specialuppdrag vid behov av egen personalgrupp och fastighet, störningsfritt från andra boende, grannar
och övrig omgivning.
Enheten Jonslund har fem platser och kan ta emot placeringar omgående medan Höjden erbjuder
sex platser med planerad inflytt den 1:e september 2020.
VÅRT PEDAGOGISKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT:

Tydlighet, visuell struktur och respekt			
Vårt pedagogiska förhållningssätt är helt individbaserat och anpassas utifrån var och en av de boendes
behov. Grunden i vårt arbete är individen, tydlighet, visuell struktur, respekt, icke värderande samt att
medverka till att den boende blir självständigare. Vi planerar dagen, natten, veckan, månaden och
halvåret utifrån den boendes och god mans/förvaltares önskemål i kombination med handläggares och
hemkommuns beställning.
Vi arbetar utifrån visuellt tydliggörande pedagogik, baserat på TEACCH, KAT - kognitiv affektiv träning
och lågaffektiv bemötande vid problemskapande beteende. Verksamheten erbjuder personal, kurser,
handledning och övriga kompetenshöjande insatser för att bidra till att våra boende utvecklas till
självständigare individer.
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”Vi respekterar alla som vistas hos oss utifrån
deras egna förutsättningar. Det är var och ens rätt
att bli omtyckt och respekterad
för den man är.”

Viljabogruppen är en del av Friab individ & familj som arbetar för att förändra
livet för barn, unga och vuxna som behöver omsorg och behandling
som leder till förändring. Läs mer på w w w . f r i a b . s e

Ulf Karlsson
Viljabogruppen

