Vi uppmuntrar drömmar och framtidsplaner
På Norrköpings fritidsgårdar är alla välkomna och lika mycket värda. Vi ser dig för
den du är och gillar att alla är olika. Hos oss får du chansen att prova på något
nytt, hänga med på våra aktiviteter eller bara chilla med kompisarna. Vi ser
möjligheterna och har kul tillsammans.

”VI GILLAR
ATT ALLA ÄR
OLIKA”

NORRKÖPINGS FRITIDSGÅRDAR

Korttidstillsyn i
Norrköpings kommun
NORRKÖPINGS KOMMUN
UTBILDNINDNINGSKONTORET
Besöksadress: S:t Persgatan 95, plan 6
Postadress: Utbildningskontoret, 601 81 Norrköping
Epost: utbildningskontoret@norrkoping.se
www.norrkoping.se

Norrköpings kommun erbjuder alla ungdomar med funktionsvariation
och som har rätt till stöd enligt LSS fritidsverksamhet eftermiddagar
efter skolan samt på lov och studiedagar.
Här får ditt barn plats från hösten det år hen fyller 13 år till dess att
eleven slutar gymnasiet. Har ditt barn behov av tillsyn innan
skoldagen börjar kan barnet få det på någon av våra fritidsgårdar.
För ungdomar med stora omsorgsbehov erbjuder vi plats
på Ekens korttidstillsyn.

Ansök om plats
Du ansöker om korttidstillsyn hos kommunens LSS-handläggare. Är
ditt barn över 15 år kan barnet själv ansöka om en plats hos oss.
Föräldrar kan ansöka för ungdomar upp till 18 år.

Avgifter
Ungdomarna har möjlighet att äta mat under korttidstillsynen.
På skoldagar kostar maten 15 kronor, och på lov- och studiedagar
kostar maten 45 kronor. Som mest betalar du 300 kronor i månaden.
Du får en faktura på beloppet.

Kontakta vård- och omsorgskontorets mottagningsgrupp:
Telefon: 011-15 27 37
E-post: info.vom@norrkoping.se
Du kan även ansöka direkt på Norrköpings kommuns hemsida:
www.norrkoping.se/vard-omsorg/funktionsnedsattning/korttidstillsyn
När din ansökan behandlats på vård- och omsorgskontoret får du ett
erbjudande om plats från oss. Fritidsgården inbjuder er till ett besök
på gården där ni själva också kan prata med de som arbetar i
verksamheten och ställa frågor.

Fritidsgårdar som
erbjuder korttidstillsyn
Borgsmo fritidsgård
Dalviksgatan 73, 011-17 09 30
Ektorps fritidsgård
Trestegsgatan 4, 011-15 29 80
Frinavets fritidsgård
Spelmansgatan 12 011-15 29 74
Hageby Hus fritidsgård
Snickaregatan 2, 011-15 29 70
Strömvillans fritidsgård
S:t Persgatan 7, 011-18 13 41
Ekens korttidstillsyn
Trestagsgatan 4, 011-15 29 49
Du kan hitta till fritidsgårdarnas webbplatser på:
www.norrkoping.se/fritidsgardar

Har du frågor kan du kontakta Lars Zetterholm, fritidsgårdschef.
E-post: lars.zetterholm@norrkoping.se
Tfn: 011-15 28 68

Korttidstillsyn på fritidsgård
Egentligen skiljer sig inte verksamheten från all annan verksamhet på
fritidsgården. Vi tror på metoden att arbeta i grupp, vi vet att
integrering är viktigt och det sker alltid utifrån den enskilde
ungdomens behov och önskemål. Ungdomar i vår verksamhet kan
och vill ta ansvar för sin fria tid.
Ungdomarna kan själva välja om de vill delta i gemensamma grupper
eller bara vara på gården och delta i aktiviteterna där.
De gemensamma grupperna som finns är teatergruppen (Coolingarna)
samt en träningsgrupp för tjejer. Andra gemensamma aktiviteter är
läger, utflykter och olika aktiviteter främst sommartid.

Utmanande
Att pröva nya saker, uppleva det som barnet eller ungdomen inte
visste att hen kunde eller ville göra. Att lyckas tillsammans med
andra är viktigt.
Vi skapar trygga utmaningar som både stärker och roar.

Kompisar
En mötesplats där vi har roligt tillsammans. Att åka på utflykt eller
läger, delta i vår gemensamma teatergrupp, dansa, leka och tävla,
träna i grupp, skapa i olika material liksom att bara sitta i soffan och
prata är fritid.
Aktiviteter är viktigt men inte ett tvång. Vi skapar möjlighet får våra
ungdomar att vilja vara med utifrån sina förutsättningar.

Utvecklande
Att få utvecklas i sin egen takt, hitta nya intressen, få vänner och lära
sig nya saker är viktigt för alla ungdomar. Att vara tonåring är inte så
enkelt, vi löser inte alla frågor och funderingar men vi har tid att
lyssna på och prata med vår ungdomar. Vi vill ge ungdomarna
möjlighet att bestämma själva och få sina val respekterade.

