Informationsblad
LSS fritids (korttidstillsyn)

Har du några frågor så är du välkommen att
höra av dig till verksamheten eller till
Enhetschef.
Vi önskar att alla /barn och ungdomar ska få
en trevlig vistelse i verksamheten!

Fritids

0247-80524

Enhetschef

0247-80463

LSS enheten i Leksands kommun kännetecknas av att:
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Brukaren ges valfrihet i sin vardag,



Personalen arbetar på ett professionellt sätt



Omtanke genomsyrar verksamheterna.

Välkommen till LSS fritids i Leksand
LSS fritids ligger på Bygatan 7 i Leksand. Intill
fritids ligger upplevelsecentrum Eden.

Till fritids är man välkommen när ett barn/
ungdom fått beslut från handläggare om
korttidstillsyn enligt LSS. Vistelsen på fritids är
tiden emellan vårdnadshavares arbete och skolans
start och slut på dagen samt under lov.
Som vårdnadshavare bokar man in vilka dagar och
tider som behov finns av fritids. Bokningarna ska
vara inlämnade senast två veckor innan de börjar
gälla då systemet stänger för planering. Om
tiderna inte lämnas in räknar vi med att barnet/
ungdomen inte kommer att delta i verksamheten
den perioden.

När det är dags att börja på fritids får den som
vill göra ett besök i verksamheten. Titta på
lokalen och träffa personal. Det finns bilder på
personalen så det går att se vem som arbetar
under dagen. Den som får fritids blir erbjuden en
genomförandeplan. Där beskriver man hur och
vilket stöd personalen behöver ge just ditt barn/
ungdom. Berätta för personalen om särskilda
hjälpmedel behövs för att vistelsen i lokalen ska
vara möjlig eller särskilda hjälpmedel för att
delta i aktiviteter. Om barnet/ungdomen har
mediciner så kan personalen vara behjälplig att
ge denna eller påminna vid behov.
Det barn eller ungdom som
behöver äta på fritids kan
göra det. Vårdnadshavare
får sedan en faktura på
måltiden hemskickad.

På fritids får barnen/ungdomarna möjlighet till en
lugn stund efter skolan för den som behöver. Det
finns spel, möjlighet att måla, pärla eller vara ute
på gården. Ibland finns också möjlighet att besöka
Eden som är ett upplevelsecentrum intill fritids.
Personal från fritids följer med under besöket.
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