Ås kommune

________________________________________________
PRAKTISKE OPPLYSNINGER:
Pris
Tjenesten er gratis.
Saksbehandlingstid og klageadgang:
Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende og
senest innen 3 uker. Søker får tilsendt skriftlig vedtak på
tjenesten med beskrivelse av innhold og omfang. Vedtaket
inneholder opplysninger om klagemuligheter til
Fylkesmannen.

Institusjonstjeneste
for barn med
funksjonshemminger

Ansvarlig for tjenesten:
Enhetsleder i:
Ljungbyveien, Bolig- og avlastning for barn/unge med
funksjonshemming
Hvordan søke tjenesten:
Informasjon og søknadsskjema fås ved henvendelse til
Servicetorget
Rådhuset, 1. etasje, Postboks 195, 1431 Ås, tlf 64 96 20 00
eller
Forvaltningsenheten
Tunveien 2, 1430 Ås, tlf. 64 96 25 90.
Søknadsskjema finnes også på www.as.kommune.no.
Ferdig utfylt skjema sendes Forvaltningsenheten for
behandling
________________________________________________
Oppdatert 2018

Et tilbud til barn som på grunn av
funksjonshemming eller andre
årsaker har et stort omsorgsbehov
hele døgnet. Tjenesten gis til barn
som bor eller oppholder seg i Ås
kommune

FORMÅL MED TJENESTEN:

HVA FORVENTER VI AV DEG:

Tjenesten skal bidra til at det enkelte barnet skal ha mulighet
for å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse, og ha mulighet for
å delta i fritidsaktiviteter utenfor boligen.



Dette kan være:








Hjelp og opplæring i ADL-ferdigheter og positiv atferd.
Bistand til å ivareta egen helse.
Bistand til deltakelse i ulike typer aktiviteter.
Trening og opplæring i sosiale ferdigheter.
Hjelp til koordinering av skoletilbud.
Bistand til opprettelse av ansvarsgruppe.
Bistand til utarbeidelse av individuell plan.

HVA KAN DU FORVENTE AV OSS:











At du får et skriftlig vedtak etter at søknaden er
behandlet av forvaltningsenheten.
At vi overholder taushetsplikten.
At vi tilbyr et miljø i barnevennlige omgivelser som
stimulerer deg.
At vi utarbeider en tiltaksplan for deg med beskrivelse av
tjenestetilbudet.
At vi bistår med å planlegge og utføre aktiviteter i din
hverdag.
At vi vektlegger at du skal oppleve mest mulig
selvstendighet og ha en god livskvalitet.
At vi gir praktisk bistand med nødvendige innkjøp,
søknader om hjelpemidler m.m.
At vi samarbeider med deg/dine foreldre eventuelt
foresatte når vi yter den bistanden du trenger.
At vi vurderer fortløpende ditt behov for bistand.
At vi bistår med å praktisere ditt private livssyn.







At foresatte og institusjon samarbeider
aktivt.
At du utfører selv det du er i stand til.
At alle legemidler som avlastningstjenesten
skal administrere, er forordnet og skriftlig
dokumentert av lege. Det gjelder også for
ikke-reseptbelagte legemidler.
At nødvendige hjelpemidler er tilgjengelige
for å kunne hjelpe deg best mulig, men
også for å hindre skader hos de ansatte.
At du respekterer vår taushetsplikt og av
den grunn ikke kan diskutere andre brukere.

