Generell info om opphold og drift:
•
•
•
•
•
•

Deltagelse i daglige gjøremål og planlegging av aktiviteter i
samarbeid med barna.
Rutiner, tiltak og opplæring som benyttes i hjemmet, barnehage eller skole, følges opp så langt det er mulig.
Avlastningen kan være på dagtid, kveld og/eller natt.
Aktivitetene tilpasses individuelt og i grupper.
Avlastningsoppholdet er gratis.
Avlastning gis ikke ved høytider og heller ikke gjennom hele
sommeren
Besøksadresse:

Sistranda avlastning
Rådhusveien
7260 Sistranda

AVLASTNING
FOR BARN OG UNGE
FRA 0—18 ÅR
Omsorgs– og avlastningstjeneste

for barn og unge med
særskilte behov

Hva kan vi tilby:
•

Et helhetlig og individuelt tilpasset avlastningsopphold.

•

Tidfestet plan for avlastningsoppholdet.

•

Barnet/ungdommen får oppnevnt en primærkontaktperson.

•

Vi vektlegger positive opplevelser, mestring og trygghet i samvær
med andre barn/ungdommer og voksne.

•

Tilbudet gis i henhold til Lov om helse– og omsorgstjenester § 3-2

•

Søknad (eget søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside)
om avlastning sendes:
Forvaltningskontoret for helse– og omsorg
Postboks 152
7261 Sistranda

•

Familien mottar enkeltvedtak på sin søknad.

•

Som en kommunal tjeneste, er vi forpliktet til å dokumentere
tjenesten elektronisk.

Hva forventes av familien:
•

At det gis god informasjon om barnet/ungdommen.

•

Har et godt samarbeid med avlastningsenheten

•

Deltar aktivt i tilvenningsprosessen ved oppstart av tjenesten.

•

Dere medbringer nødvendig utstyr for gjennomføring av
avlastningen, det kan være hjelpemidler, medisin/medisinsk utstyr, skolemateriell, leker etc.

•

Oppdatert medisinkort for hvert opphold.

•

Gir beskjed i god tid dersom avlastningsperioden ikke passer.

•

Hvis pårørende reiser bort, oppgi telefonnummer og kontaktperson.

•

Bringer og henter personen til avlastning, og bruker god tid til
gjensidig informasjon.

•

Klær og utstyr må merkes, og klær til alle formål og værtyper
må være med. Klærne må tåle maskinvask og tørketrommel.

•

Time til lege/tannlege o.l. må legges utenom avlastningsoppholdet..

