Välkommen till Slättelynga gård
På Slättelynga gård tar vi emot pojkar i åldern 14 till och med 18 år. Vår målgrupp är ungdomar som, ofta
som en följd av en neuropsykiatrisk problematik, har hamnat i ogynnsamma sammanhang och miljöer
som lett till problemskapande beteenden.
Ofta befinner sig ungdomarna inom autismspektrumet med diagnoser som ADHD, ADD och OCD. Ibland
kombineras dessa tillstånd med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Gemensamt för ungdomarna
som kommer till oss är att de inte haft rätt förutsättningar till en gynnsam utveckling i de sammanhang de
tidigare befunnit sig i.
Skolgången är vanligtvis präglad av upprepade misslyckanden som en följd av att det inte funnits resurser
eller kunskaper för att individanpassa undervisningen utifrån den enskilde ungdomens behov. Vi vet att en
fungerande skolgång är en stark skyddsfaktor för alla ungdomar och därför är detta ett viktigt inslag för de
ungdomar som bor hos oss.
På Slättelynga gård arbetar vi målmedvetet för att skapa en läkande och trygg miljö för ungdomarna. En
miljö som upplevs begriplig och förutsägbar underlättar vägen mot en stabil och långvarig förändring. När
ungdomarna förstår, accepterar och trivs i sitt dagliga sammanhang finns en bra grund för förändring.
Hos oss finns inga snabba lösningar på komplexa problem utan vi vet värdet av en varaktig stabilitet och
trygghet.
VI ARBETAR MED:

De modeller och metoder som vi använder oss av i vårt arbete är bland annat:
• Tydliggörande pedagogik, TEACCH
• Motiverande samtal (MI)

• Kognitiv affektiv träning, KAT
• Lågaffektivt bemötande

• rePulse

Vi erbjuder dessutom skräddarsydda utredningar utifrån våra uppdragsgivares frågeställningar och
inkluderar som regel ungdomarnas familjer och nätverk i förändringsarbetet.
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VÅRT BOENDE
Slättelynga gård ligger enskilt och vackert i det Halländska landskapet mellan Halmstad och Falkenberg.
Trots sitt avskilda läge når man snabbt både Halmstad och Falkenberg. Ännu närmare finns samhälle med
alla viktiga servicefunktioner som butiker, vårdcentral och annat. Ska du resa till oss med bil så är det inte
mer än en kvarts bilresa från E6:an.
Runt boendet finns möjligheter till rekreation och aktiviteter. Möjligheterna till fiske och annat friluftsliv är
stora och vi arbetar aktivt för att våra ungdomar ska aktiveras utomhus då detta ofta och tydligt har en
mycket positiv inverkan på deras mående.
Inne på boendet finns det gott om plats. Vi har ett stort gemensamt kök där middagarna tillagas och vi
äter tillsammans. Ungdomarna har egna rum där de får sätta sin egen prägel och hygienutrymmena är väl
tilltagna och delas med andra boende. Det finns stora ytor för umgänge och olika inomhusaktiviteter på
gården.

En fungerande skolgång är en stark skyddsfaktor för ungdomar som bor hos oss. Vi samarbetar med Falkenbergs Central barn-och elevhälsa för att säkerställa utveckling, lärande och trygghet för varje ungdom.
För frågor om vår individanpassad skolgång, vänligen kontakta:
Niels Töttrup 						
Skolsamordnare för placerade barn			
niels.tottrup@falkenberg.se 				
0346 - 88 51 46					

Maria Blomquist
Metodutvecklare
maria.blomquist@falkenberg.se
072-147 66 40

Hör av dig till mig
för frågor om vår verksamhet
Henrik Prahl
Enhetchef
0700-901 902
henrik.prahl@friab.se
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