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Autismverksamhet Kasernvillan
I ett naturskönt område ligger Kasernvillans dagliga verksamhet som är
till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning och autism.

Telefon: 044-13 69 95 Besöksadress: Artillerivägen 7
291 63 Kristianstad

Metoder
Vi arbetar med tydliggörande pedagogik genom att erbjuda anpassade
aktiviteter som tydliggörs med visuella schema som skapar begriplighet.
Vi använder även tidshjälpmedel och rutiner som gör det hanterbart så du
ska få en meningsfull sysselsättning.

AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) är i fokus för att öka
möjligheten till delaktighet och självbestämmande. Metoden TAKK (tecken
som alternativ och kompletterande kommunikation) används för att stödja
kommunikation och språk.

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande för att skapa en lugn miljö och
strävar efter att du ska få en bra balans mellan krav och förmåga som kan
bidra till en ökad självständighet i din sysselsättning.
För dig kan vi erbjuda
• Eget arbetsrum
• Pedagogiska spel
• Fysisk aktivitet: promenader, idrott, cykla
• Data/surfplattor
• Serviceuppdrag: postrunda, tvättrunda, medicintransport, städa stränder
• Industri/legoarbeten
• Trädgårdsarbete
• Musikstund
• Utflykter/upplevelser

Verksamheternas mål
Målet är att skapa en kommunikativ och trygg arbetsmiljö genom AKK och
lågaffektivt bemötande där individens styrkor, behov och intressen tas
tillvara på.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
På Kasernvillan främjar vi delaktighet, självbestämmande och
medbestämmande genom olika val i ditt schema. Vi skapar
medbestämmande på arbetsplatsen genom att årligen ha arbetsplatsmöte
samt kunna delta i brukarundersökning. Här har du även möjligheten att
vara delaktig i din genomförandeplan genom samtalsmattan.
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Autismverksamhet Mässen
I ett naturskönt område ligger Mässens dagliga verksamhet som är till för
dig som har en intellektuell funktionsnedsättning och Autism.

Metoder
Vi arbetar med tydliggörande pedagogik genom att erbjuda anpassade
aktiviteter som tydliggörs med visuella schema som skapar begriplighet
samt tidshjälpmedel och rutiner som gör det hanterbart så du ska få en
meningsfull sysselsättning.

AKK är i fokus för att öka möjligheten till delaktighet och självbestämmande.
Metoden TAKK tecken som alternativ och kompletterade kommunikation
används för att stödja kommunikation och språk.

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande för att skapa en lugn miljö och
strävar efter att du ska få en bra balans mellan krav och förmåga som kan
bidra till en ökad självständighet i din sysselsättning.

För dig kan vi erbjuda
• Data/surfplattor
• Pedagogiska spel
• Trädgårdsarbete
• Industri och legoarbeten
• Upplevelse rum

Aktiviteterna sker i största utsträckning enskilt men vi erbjuder
gruppaktiviteter som främjar det sociala samspelet.

Verksamhetens mål
Målet är att skapa en kommunikativ miljö så att du ska kunna uttrycka dig
med hjälp av ditt individuella kommunikationssätt och skapa förutsättningar
till spontan kommunikation med hjälp av alternativ och kompletterande
kommunikation.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
På Mässen främjar vi delaktighet genom att du ges möjligheten att påverka
din dag genom olika val under din arbetsdag. Du erbjuds individuellt schema
som gör att du kan vara delaktig och känna dig trygg i vad som ska hända
under dagen.
Vi erbjuder metoden samtalsmattan för att ta reda på vad du vill, tycker om,
tycker är viktigt, klarar av och hur du vill att dina insatser ska utföras.
Mässen erbjuder brukarundersökning och arbetsplatsmöte för att du ska
kunna påverka samt vara med och bestämma på din arbetsplats.

Välkomna!

• Aktiviteter med rörelser
• Musikstunder
• Utflykter med buss
• Teckenstund
• Serviceuppdrag

Telefon: 044-13 23 18 Besöksadress: Artillerivägen 5
291 33 Kristianstad
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Autismverksamhet Lingus
Daglig verksamhet som både har närhet till centrum och naturområden.
Verksamheten är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning
och autism.

Metoder
Vi arbetar med tydliggörande pedagogik genom att erbjuda anpassade
aktiviteter som tydliggörs med visuella schema som skapar begriplighet
samt tidshjälpmedel och rutiner som gör det hanterbart så du ska få en
meningsfull sysselsättning.

AKK är i fokus för att öka möjligheten till delaktighet och självbestämmande.
Metoden TAKK tecken som alternativ och kompletterade kommunikation
används för att stödja kommunikation och språk.

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande för att skapa en lugn miljö och
strävar efter att du ska få en bra balans mellan krav och förmåga som kan
bidra till en ökad självständighet i din sysselsättning.

För dig kan vi erbjuda
• Eget arbetsrum
• Pedagogiska spel
• Fysisk aktivitet: promenader
• Data/surfplattor
• Serviceuppdrag: postrunda, varuleverans
• Industri/legoarbeten
• Trädgårdsarbete
• Sinnesstimulering
• Musikstund
• Utflykter/upplevelser med verksamhetsbuss

Verksamhetens mål
Utifrån individens behov använda kommunikativa och kognitiva hjälpmedel
och metoder såsom bildstöd genom samtalsmatta, pekprat, ritprat, pecs för
att främja ökad delaktighet i genomförandeplanen.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
På Lingus främjar vi delaktighet, självbestämmande och medbestämmande,
du kan påverka din dag genom: valmöjligheter, arbetsplatsmöten,
brukarundersökning och genomförandeplansmöten.
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DV Odal
Vi är en verksamhet som vänder sig till dig med intellektuell
funktionsnedsättning. VI finns i trevliga lokaler i ett fristående enplanshus
med lättillgänglig uteplats i bostadsområdet Odal.

Telefon: 044-13 64 66 Besöksadress: Gränsgatan 1
291 59 Kristianstad

Metoder
• IBIC- ett arbetssätt/metod för social dokumentation. Individens behov i

centrum.
• AKK alternativ och kompletterande kommunikation.
• TAKK tecken som alternativ kommunikation.

För dig kan vi erbjuda
Varierande aktiviteter i grupp/enskilt tex:
• Hänt i veckan - fotograferar händelser i verksamheten under veckan

vilket sammanställs till en veckotidning.
• Musik - gästande personal sjunger och spelar gitarr.

• Skapa - måla och pyssla.
• Köksgruppen - ansvarar för kökets alla sysslor.
• Data - pedagogiska dataprogram och spel.
• Nål och tråd - brodera, sticka, virka och sy på maskin.
• Knep och Knåp - räkna, läsa, sortera och lösa problem. Allt efter var och

ens förutsättningar och förmågor.
• Bingo

Verksamhetens mål
Är att erbjuda en verksamhet med socialt innehåll. Vi fokuserar på
meningsfull aktivitet och stimulans genom delaktighet, gemenskap och
tillhörighet vilket ger ett sammanhang i vardagen.
Vi förhåller oss till det Salutogena synsättet och ser möjligheter istället för
hinder. Vårt mål är att du ska bibehålla dina kunskaper, stärka din
självkänsla, tilltron till din egen förmåga och utveckla dina resurser.

Delaktighet - självbestämmande – medbestämmande
Din medverkan, åsikter, tankar och önskemål är viktiga.

Därför erbjuder vi:
• Genomförandeplan i IBIC.
• Gemensamt schema där du gör dina aktivitetsval. Får svar på frågorna,

när, vad, var och med vem.
• Arbetsplatsmöte har vi en gång i månaden. Verksamhetsfrågor

diskuteras, gemensamma beslut fattas, uppföljning av tidigare beslut
redovisas.

• Brukarundersökning genomförs vartannat år, det är en enkät hur du
upplever stödet på verksamheten.

Välkommen!
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Skulptören
Skulptören ligger centralt beläget på Österäng med närhet till både
naturområde och centrum.

Telefon: 044-13 63 34 Besöksadress: Agda Holsts väg 1
291 53 Kristianstad

Metoder
Skulptörens verksamhet är uppbyggd utifrån Snoezelenmetoden, den
erbjuder sinnesstimulering i särskilt utformade miljöer kopplat till ett
speciellt förhållningssätt.

Miljön ska vara annorlunda, spännande och locka till delaktighet i aktivitet
eller avslappning. Att få uppleva tillsammans med engagerad medföljare
stimulerar sinnen, känslor, kommunikation och kreativitet.

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, AKK (alternativ och
kompletterande kommunikation) och lågaffektivt bemötande.

För dig kan vi erbjuda
Skulptören erbjuder en individuell planering utifrån verksamhetens olika
aktiviteter, både individuellt eller i grupp såväl inne som ute.

Exempel på aktiviteter:
• Snoezelenrum
• Tovertafel
• Skapande aktivitet
• Pedagogiska program
• Bad
• Dans

Verksamhetens mål
Skulptörens mål är att erbjuda ett stort utbud av stimulerande och
meningsfulla aktiviteter i en trygg miljö, som leder till utveckling, glädje och
gemenskap.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande är lika viktiga och
präglar vårt dagliga möte med dig.
Vi erbjuder alla en genomförandeplan och möjlighet att påverka utifrån
individuell förmåga.
Upplevelsedelen kan bokas även om du inte har dagligverksamhet, för mer
info läs under länkar.

• Musik
• Träning
• Promenader
• Sinnesträdgård
• Taktil beröring
• Cykel





Spektrum
Spektrum är en daglig verksamhet för personer med
funktionsnedsättning som använder alternativ och kompletterande
kommunikation. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, för att göra
dagen hanterbar, begriplig och meningsfull.

Telefon: 044-13 25 69 Besöksadress: Videllsgatan 6C
291 54 Kristianstad

Spektrum ligger centralt beläget med närhet till både naturområde och
Kristianstad centrum.

Metoder
Vi arbetar för att utveckla kommunikation och samspel. AKK (Alternativ och
kompletterande kommunikation) spelar en stor roll i vårt arbete. Vi jobbar
med olika hjälpmedel för kommunikation så som, kommunikationstavlor,
kommunikationsdatorer. Vi jobbar med tydliggörande pedagogik med
individanpassade scheman och arbetsordningar och tidshjälpmedel.

För dig kan vi erbjuda
• Pedagogiska aktiviteter bland annat med hjälp av Datorer och surfplattor
• Sinnesupplevelser
• Rörelse i form av promenader, idrott och cykling.
• Musik och rytmik
• Kommunikation med Gakk och Takk
• Gruppaktiviteter
• Legoarbeten

Aktiviteterna sker i största utsträckning i grupp men vi erbjuder även enskild
aktivitet.

Verksamhetens mål
Spektrum jobbar för att deltagarna ska vara mer delaktiga i sin dag på sin
dagligverksamhet.
Spektrum främjar en mer hälsosam livsstil genom erbjuda fysiska aktiviteter.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
På spektrum får du vara med och bestämma vad du vill jobba med på din
dagliga verksamhet genom din genomförandeplan och direkta val under
arbetsdagen.
Vi använder oss av samtalsmatta och arbetsplats möte (APM) där ytterligare
kan påverka vad som ska hända på Spektrum.
Självständighet, samverkan och medbestämmande är viktigt på Spektrum.

Välkomna!



Spektrum

Gruppaktivitet

Arbete Arbetsmiljö

Självständig aktivitet Lokal Delaktighet

Schema

Arbetsplats-
möteGrupprumKommunikation

AKK

Legoarbete Sinnes-
stimuleringMusikKommunikation

AKK Kök

Spel Dator/IpadRörelse

Markplan

Upplevelserum
Genomförande-

plan

Brukar-
undersökning



Tollarps aktivitetshus
Vi är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har en intellektuell
funktionsnedsättning och tycker om att jobba i grupp.

Telefon: 0733-13 42 42 Besöksadress: Särlagatan 3
298 32 Tollarp

Metoder
Vår inriktning är kommunikation där vi använder oss av allas olika sätt att
kommunicera ex: AKK- TAKK, widgit & foto.
Vi arbetar strukturerat med individuella scheman med de bild stöd som du
använder i din kommunikation.

Aktiviteter som vi erbjuder är följande
• Spel/kommunikation
• Data
• Hantverk
• Bak/ köksaktivitet

• Promenad med mål
• Roliga timmen
• Högläsning
• Olika musikaktiviteter
• Tovertafel- Stimulerings spel
• Mys aktivitet
• Rörelse

Vi inriktar oss på gruppaktiviteter där du får möjlighet till samspel med andra
deltagare & använda dig av ditt eget kommunikationssätt.

Verksamhetens mål
Våra ledord är – Kommunikation- Glädje- Respekt- Struktur
När alla förstår vad du säger och vi kan samtala med varandra, känner man
sig glad och respekterad.
Struktur i vardagen med individuella schema, skapar trygghet och detta
jobbar vi aktivt med på Tollarps Aktivitetshuset.

Delaktighet- självbestämmande- medbestämmande
Vi ger dig möjlighet att bestämma hur dina dagar ska se ut på Tollarps
Aktivitetshuset, vi använder samtalsmatta för att tydliggöra valen.
Arbetsplatsmöten som vi har var sjätte vecka är deltagarnas möte, där ni
bestämmer vad ni vill ta upp & prata om. På dessa möten påverkar du din
arbetsplats.
För att kunna påverka arbetsmiljön på jobbet kan man välja att vara med på
brukarundersökning, där du svarar på frågor om hur du upplever stödet på
din arbetsplats.

Välkomna!
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Snälltågsvägen
Snälltågsvägen 74´s verksamhet, inriktar sig till dig som är ung och har
fått en demens/ kognitiv sjukdom diagnos. För att komma till oss krävs
att du har en diagnos före 65 års ålder, samt ett beslut från din
handläggare att du tillhör personkrets 2. Du kan få vara här till du fyller
68 år.

Telefon: 0728-85 78 28 Besöksadress: Snälltågsvägen 74
291 66 Kristianstad

Metoder
Vi erbjuder schema som tydliggör din arbetsdag.

För dig kan vi erbjuda
Gemensamma aktiviteter. Naturen är i fokus och inga förkunskaper krävs.
Vi har förmiddags- och eftermiddagsgrupper. Vi kommer överens vad som
passar dig/gruppen bäst, beroende på ork och möjligheter, allt för att alla
ska få ut så mycket som möjligt av verksamheten.

Förmiddagsgruppen är mer fysiskt aktiv. Vi har en buss som tar oss ut på
promenader i naturen. Vi besöker fina ställen i vår omgivning, samt museum,
naturum och utställningar, och bibliotek mm.
Vi beställer lunch som vi äter tillsammans innan ni sedan avslutar dagen här.
Eftermiddagsgruppen har lugnare aktiviteter. Vi är främst i vår fina lokal och
trädgård. Vi gör olika aktiviteter. Det kan vara att baka, vara kreativ med olika
slags pyssel efter säsong och årstid, spela spel, måla, musik, eller kanske
högläsning. Vi har en trevlig stund och så fikar vi tillsammans.

Verksamhetens mål
Vi arbetar för att du ska kunna få delta i anpassade meningsfulla aktiviteter,
att du får vara en del i en gemenskap, få trygghet och glädje samt bra rutiner.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
Vi har tillsammans en dialog på aktiviteter vi kan göra.
Vi planerar en vecka i taget, vi gör genomförandeplan och samtalsmatta.

Välkomna!
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Kanonen
Kanonens dagliga verksamhet riktar sig till dig som har en intellektuell
funktionsnedsättning och behöver en lugnare arbetsmiljö.

Telefon: 0734-69 80 24 Besöksadress: Kanonvägen 3
0734-69 80 25 291 63 Kristianstad

Metoder
Vi jobbar med tydliggörande pedagogik genom att anpassa dagen utifrån
varje individs behov. Med tydliggörande pedagogik hjälper man individen att
konkretisera, skapa lugn och förberedelse via schema, tidshjälpmedel och
rutiner. Det görs till exempel genom bildstöd och skriven text.

För dig kan vi erbjuda
• Montering och paketering
• Hantverksarbete och återbruk
• Skötsel av området utomhus
• Data med pedagogiska spel
• Promenader
• Musik med mera.

Kanonen har nära samarbete med andra dagliga verksamheter som Opus,
Saveko, Rekonditioneringen och Ditt & Datt.
Vi anpassar strukturen individuellt utifrån varje deltagares behov med stöd
av AKK och tydliggörande pedagogik. De flesta aktiviteterna sker individuellt.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
På Kanonen främjar vi delaktighet, självbestämmande och
medbestämmande genom att alla deltagarna påverkar sin dag genom val,
arbetsplatsmöte, brukarundersökning och genomförandeplansmöte.

Välkomna!
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Gärdskan, daglig verksamhet
Välkommen till daglig verksamhet Gärdskan som finns i Åhus. I samma
hus finns polis, hemtjänst och bibliotek. Här finns även en mötesplats
och ett café som drivs av frivilligarbetare.

Metoder
Vi är en producerande verksamhet som arbetar på ett pedagogiskt sätt och i
ett lugnt tempo.
Vi anpassar dagen efter dina önskemål och förutsättningar.
Ibland arbetar vi i grupp, men även enskilt arbete om du önskar det.

För dig kan vi erbjuda
• Monteringsarbete
• Paketering
• Skapande
• Promenader
• Spel

Verksamhetens mål
Är att erbjuda en verksamhet med socialt innehåll. Vi fokuserar på
meningsfull aktivitet och stimulans genom delaktighet, gemenskap och
tillhörighet vilket ger ett sammanhang i vardagen.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
Därför erbjuder vi:

• Genomförandeplan upprättas efter dina behov, mål och intressen för din
dagliga verksamhet.

• Gemensamt schema där du gör dina aktivitetsval. Får svar på frågorna,
när, vad, var och med vem.

• Arbetsplatsmöte har vi en gång i månaden. Verksamhetsfrågor
diskuteras, gemensamma beslut fattas, uppföljning av tidigare beslut
redovisas.

• Brukarundersökning är en enkätundersökning om din trivsel och miljö i
din verksamhet.

Telefon: 044-13 28 71 Besöksadress: Järnvägsgatan 7
296 31 Åhus
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