Välkommen till Slättelynga gård
Slättelynga gårds målgrupp är pojkar inom 14-18 år med autismliknande tillstånd, moderat och lindrig
intellektuell funktionsnedsättning och/eller AHDH, ADD och OCD.
Vi vänder oss till pojkar som inte utvecklas gynnsamt på ett vanligt HVB-hem och/eller där skolinsatserna
inte är individuellt anpassade för att möta ungdomens behov av stöd och hjälp. Enheten erbjuder behandling och utredning i validerande miljö för pojkar med problemskapande beteende.
Signifikant för placerade pojkar är att de, oavsett bakomliggande orsak, har ett problemskapande beteende
med kognitiv funktionsnedsättning. De behöver behandling och struktur för att utveckla de färdigheter som
krävs för ett bättre mående och en varaktig förändring.Varje ungdom har två kontaktpersoner på boendet.
Ungdomarna är delaktiga i att, tillsammans med sina kontaktpersoner, ta fram genomförandeplan och
planera fritidsaktiviteter. Ungdomarna deltar även i kontakten med socialtjänst, vårdnadshavare och andra
viktiga personer i sitt nätverk.
För att säkerställa att uppdrag och mål uppfylls arbetar vi strukturerat med genomförandeplaner i behandlingsarbetet.

VI ARBETAR MED:

• TEACCH 				
• Kognitiv affektiv träning
• Skräddarsydda utredningar
• rePULSE 				
• Motiverande samtal (MI)
och kartläggningar
• Lågaffektivt bemötande 		
• Familjenätverksbaserat arbete						
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Slättelynga gård 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 www.friab.se

VÅRT BOENDE
På Slättelynga gård får ungdomarna stöd till ett mer självständigt liv. Målet är att de ska kunna hantera
sina dagar på ett bra sätt och att de får kunskaper som de har nytta av även efter avslutad behandling. Vi
arbetar KBT-inriktat och utgår från ungdomens unika förutsättningar och behov. I en rofylld och validerande
miljö vill vi erbjuda hjälp och stöd till ett liv med hög kvalitet.
Slättelynga gård ligger vackert lantligt beläget mellan Halmstad och Falkenberg i en naturskön omgivning
med närhet till tåg, bussar, flyg, skolor, sjukvård och aktiviteter. Inomhus finns gym, biljardrum, datorrum,
tv-rum och tv-spel. Utomhus har vi en stor härlig trädgård att vistas i för olika aktiviteter. För att upprätthålla vår hemlika känsla på boendet har varje ungdom ett eget rum med sin egen individuella inredning.
Rummen är fördelade på två olika våningsplan med totalt åtta platser.

Måltider är gemensamma, sker på bestämda tider och äts i vårt gemensamma kök. För ungdomar som har
svårt att äta tillsammans med andra finns det ett extra kök att sitta i tillsammans med personal. Vid många
av våra måltider tillagas maten tillsammans som en del av ADL-träningen.
Bemanning och kompetens
På Slättelynga gård jobbar vi med hög personaltäthet, boendet bemannas av två till fyra personer både
dag-, kväll- och nattetid. Vi som jobbar här har bred kompetens och mångårig erfarenhet av vår målgrupp.
Minst 75% av arbetsgruppen har adekvat högskoleutbildning. Alla medarbetare lämnar utdrag från belastningsregistret en gång per år.
Slättelynga gård är en del av Friab Individ och Familj som arbetar för att förändra livet för barn, unga och
vuxna som hamnat i svårigheter på grund av psykisk ohälsa. Gemensamt är att de behöver stöd, omtanke
och behandling som leder till förändring.
Varmt välkommen till oss, hör gärna av dig om du har frågor eller skulle vilja veta mer!

Chatarina Udd
Föreståndare
0700-901 902
chatarina.udd@slattelyngagard.se
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