Hagvägen 13
Hagvägen 13 är en daglig verksamhet för dig med behov av tydlighet i miljö och kommunikation.
Viktigast är att skapa trygghet genom struktur. På Hagvägen 13 har man aktiviteter som ger tydlig
struktur på dagen.
Hagvägen 13 passar främst dig som har autism och utvecklingsstörning, och ett stort behov av
stöd och omvårdnad. Verksamheten och aktiviteterna anpassas efter vad du kan och behöver.
Målet är att du har en stimulerande och utvecklande dag på daglig verksamhet.
Uppgifter
Exempel på uppgifter:
- Ta långa promenader
- Baka
- Pussla
- Lyssna på musik
- Läsa böcker
- Göra avslappningsövningar
- Träna på gym
- Arbeta med dator
- Bänkarbete
De flesta aktiviteterna gör du tillsammans med personal. Men du har också möjlighet att göra
aktiviteterna tillsammans med andra personer i en mindre grupp. Du har ett eget schema med
dina aktiviteter.
Inflytande
Tillsammans med dig gör vi en genomförandeplan. I den skriver vi vilka mål du har med den
dagliga verksamheten, vilka uppgifter du vill ha och vilket stöd du behöver.
Kommunikation och språk
På Hagvägen 13 kan vi kommunicera med bildstöd och bildschema.
Språk: Bland vår personal finns även språkkunskaper inom engelska.

Lokaler och miljö
Hagvägen 13 ligger i ett lugnt villaområde i Fristad och det är lätt att ta sig in och ut.
Man kan ta långa promenader i skog och naturen runtomkring. Inne på den dagliga
verksamheten utgår dina aktiviteter från ett eget rum. Det finns också ett gemensamt kök,
matrum och avslappningsrum.
Mat och måltider
På Hagvägen 13 kan du köpa lunch på plats. Du kan beställa specialkost.
Du kan också ta med egen mat och värma i mikrovågsugn.
Det finns möjlighet för dig att antingen äta lunch i det gemensamma matrummet eller i ett eget
rum om det passar dig bäst.
Du får ta med eget mellanmål.
Personalens kompetens
I verksamheten arbetar stödassistenter som har genomgått vård- och omsorgsprogrammet, barnoch fritidsprogrammet eller liknande.
Specialkompetens: Personalen har specialkompetens inom autism.
Arbetstider
Hel- eller deltid
Organisationsform
Kommunal

Kontaktuppgifter
Hagvägen 13

Ansvarig för verksamheten

Webbplats: www.boras.se/dagligverksamhet
Adress: Hagvägen 13, 513 32 Fristad
Telefon: 033-35 12 81, 033-35 58 73,
033-35 58 98, 033-35 58 99

Carina Abrahamsson, enhetschef
Telefonnummer: 033-35 58 75
E-post: carina.abrahamsson@boras.se

