
Välkommen till Höjden
- Gruppboende enligt LSS §9.9 och daglig verksamhet enligt §9.10

Höjden erbjuder ett modernt gruppboende och daglig verksamhet för vuxna inom personkrets 1, med 
autism och intellektuell funktionsnedsättning. 

Boendemiljön och omgivningen har en stressreducerande effekt för personer inom autismspektrumet. 
Vår utgångspunkt tas i den boendes mående i vardagen. Boendet ligger beläget med naturen in på knu-
ten och närhet in till centrum. Här finns lugn och du ges möjlighet till att ta en promenad i skogen, men 
även ta dig in till centrum och åka och bada eller något annat som du tycker om. Verksamheten har ett 
eget aktivitetshus, här finns bland annat sinnesrum och mediarum som ger den boende ökade möjlig-
heter att få vidareutveckla sina fritidsintressen och sociala samspel i individuellt anpassad miljö utanför 
gruppboendet. 

Höjdens dagliga verksamhet individanpassas utifrån de boendes egna intressen och styrkor. Vi arbetar 
utifrån individuellt uppsätta mål som är grundad i varje individs egen genomförandeplan. Det ges möj-
lighet att själv vara delaktig och bestämma. Sysselsättningen förläggs på vanliga arbetsplatser och/eller 
utarbetas utifrån närmiljön om så önskas. Boendepersonalen följer med på daglig verksamhet, detta 
underlättar en enhetlig struktur för den boende. 

Vi stöttar boende i sin vardag genom att använda alternativ kompletterande kommunikation (AKK), för 
att tydliggöra den boendes vardag. På boendet finns bemanning dygnet runt med målet att de boende 
ska få en trygg tillvaro och goda levnadsförhållanden. Vi arbetar med ett lågaffektivt bemötande vid pro-
blemskapande beteende utifrån den boendes förutsättningar och behov.

Personalgruppen utbildas och handleds kontinuerligt av landets ledande specialister inom området. Höj-
den har även pedagogisk ansvarig i verksamheten. Boendet bedrivs med verksamhetsnära och värde-
skapande ledarskap. 

Höjden är en del av Friab 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

Hör av dig till mig för frågor  
om vår verksamhet

Heléne Karlsson
helene.karlsson@friab.se
0770-22 18 80

Höjden 
 

Höjden Säfstaholmsgård 
643 92 Vingåker 
Tel: 042-244 650
www.friab.se/lss-boende


