
Välkommen till Älvan



Älvan
Älvan är ett korttidsboende som riktar sig till barn och ungdomar som 
har beslut om korttidsvistelse enligt LSS § 9.6 och, eller beslut om kort-
tidstillsyn LSS § 9.7 som ger rätt till korttidstillsyn utanför det egna 
hemmet före och efter skolans slut, lov och studiedagar. 

Älvan är ett enplanshus som är hjälpmedelsanpassat för olika behov. 
Det ligger placerat med närhet till skolor, skog, bad och centrum.  

Miljön är trygg, harmonisk och anpassad efter de barn och ungdomar 
som befinner sig här. 

Vår pedagogik bygger på individuella behov, egna förutsättningar, 
omsorg, tydlighet och engagemang. Vi arbetar med uppmuntran och 
gemenskap men också med struktur och gränser. Att ha en strukturerad 
och förutsägbar miljö med ett likartat bemötande ger ökad trygghet. 

Trygghet ger i sin tur förutsättning för utveckling av den egna förmågan 
och ger ett ökat självförtroende. Detta ger en känsla av sammanhang 
och ordning i tillvaron och på så sätt ökar livskvaliten. 

Vi ger alla en chans att utvecklas i sin egen takt och med det stöd de 
behöver.

På Älvan varvar vi individuella aktiviteter, gruppaktiviteter och social 
träning. Vi lägger stor vikt vid sinnesupplevelser, motorisk träning och 
utevistelse. Här finns också utrymme för avskildhet, lugn och ro samt 
egna aktiviteter.



Korttidsvistelse
På Älvan kommer man för att sova över. Några bor här mitt i veckan och, 
eller under helgen. För att man ska känna sig trygg och bekväm strävar 
vi efter att man ska ha samma rum när man är hos oss. 

Vi ordnar många olika aktiviteter som är utformade efter ditt behov och 
dina förmågor.

Tillsammans övar vi på vardagliga sysslor som att laga mat, städa, 
bädda sängen, tvätta och sköta den personliga hygienen.

Vi använder oss ofta av samhällets utbud runtom i Kristianstad. Då tar 
vi oss iväg med buss eller promenerar

Korttidstillsyn (Fritids)
Älvans fritids är som alla andra fritidsverksamheten. Hit kommer man 
efter skolan. 

Utifrån sin egen förmåga är ungdomarna delaktiga i planeringen av 
aktiviteterna på fritids.

Vid lov använder vi oss ofta av samhällets utbud runtom i Kristianstad 
utifrån ungdomarnas önskemål och intresse. Då tar vi oss iväg med 
buss, tåg eller promenerar.
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Din kontaktman på Älvan är:

Älvan
Lasarettsboulevarden 33 D1
291 33 Kristianstad

Telefon: 044-13 63 43
Mobil: 0733-13 63 43


