Boberg
Vi är en specialiserad enhet med hög kompetens och
personaltäthet under dygnets alla timmar. Vi erbjuder lösningar
för särskilt vårdkrävande pojkar med olika typer av svårare
social och emotionell problematik.

Om oss
Vi arbetar efter en vårdplan/ genomförandeplan som vi anpassar efter barnets
förmåga att förstå. Målen i planen ska vara lätta att begripa och barnets förmåga
att förstå dem ska vara avgörande. För att skapa en struktur som gynnar barnets
behov och utveckling får varje barn ett individuellt schema utifrån denna plan. Vi
har kontaktmannasamtal en gång i veckan. Samtalen fokuserar på vårdplan samt
dagsform och är behandlingsinriktade. Barnet ska träna på att själv uttrycka sina
behov och vad denne önskar för stöd.
Personalen arbetar med lågaffektivt bemötande som innebär att vi arbetar med
förebyggande åtgärder som mjuka bemötanden. Vi har täta samtal med barnet i
syfte att stödja barnet i och efter en eventuell incident. Vi använder oss av
avledande strategier samt roterar och byter personal i situationer som kan eller
som redan har genererat i ett affektutbrott. Vi arbetar förebyggande med
exempelvis veckans tema på vårt husmöte. Vi tar upp ett ämne exempelvis
"kompis" där temat blir en röd tråd hela veckan.

Fakta om Boberg
Bolag

Adventum

Kommun

Säter

Ålder

9-13

Kön

Pojkar

Antal
platser
Placeringsform

6
HVB och skola

Kontaktperson
Åsa Eriksson

Barnet har individuella aktiviteter beroende på intresse, behov och sin förmåga. Vi
gör gemensamma aktiviteter på helger och lov. Barnen går på vår friskola
Lanternan. Barnet har individuellt anpassad skolgång utifrån sin förmåga och sitt
behov. Uppföljning av vården sker löpande på behandlingskonferenser två gånger
i månaden samt med socialtjänsten. Vid utslussning görs en långsiktig planering
tillsammans med uppdragsgivaren, barnet och hemmet dit barnet ska flytta.

Föreståndare
0243-21 77 44
asa.eriksson@humana.se

Kontaktinformation

Placeringsförfrågan

Boberg 9
Gustafs
Telefon: 0243-21 77 40

Vänligen ring 0771-11 33 11 eller

infoadventum@humana.se
Öppna karta

