
Risingegårdens behandlingsenhet tar emot flickor mellan 12 och 18 år. Vår 
tanke med att ha ett behandlingshem är att vi vet att flickor ibland behöver 

stöd för en period av andra vuxna än föräldrarna, vi vill vara det stödet för 
dig. Vår önskan är att vi ska ha ett bra samarbete och respektera varandra 
för vi vet att det i mycket hög utsträckning gör att behandlingstiden blir så 

kort som möjligt.

Information för flickor
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Vi har sex behandlingsplatser hos oss. 
Ni som bor hos oss har olika person-
ligheter och behöver olika mycket stöd 
och hjälp, därför är det svårt att sätta 
upp generella regler som gäller alla. Det 
är så, att ju längre tid man bott hos oss 
och ju mer ansvar man tar, desto större 
frihet kan man få. De generella regler 
och rutiner vi har finns ändå nedskrivna 
här nedanför.

Skola

När du kommer till oss skrivs du in på 
Grosvadsskolan i Finspång. Grosvads-
skolan är en kommunal grundskola 
som tar emot elever i årskurs 6-9. På 
skolan finns ca 400 elever. När du är 
inskriven kommer en specialpedagog 
från Finspångs Centrala barn- och elev-
hälsa att träffa dig för att göra en kart-
läggning i grundämnena. Du ska inom 
fyra till sex veckor från inskrivningen på 
skolan kallas till ett inskrivningsmöte. 
Där kommer du få en rundvandring på 
skolan och bli tilldelad en klasstillhörig-
het. Har du behov av särskilt stöd ska 
även det presenteras då i form av ett 
åtgärdsprogram.

Risingegården hjälper sedan dig att 
på ett tryggt sätt komma in i skolan. Vi 
skjutsar och hämtar vid skolan, och kan 
till en början av skolgången erbjuda att 
personal antingen finns med i klass-
rummet, eller i nära anslutning för att 
det ska kännas så tryggt som möjligt. 
Skolan ligger cirka tio minuters bilfärd 
från Risingegården, och om något 
skulle hända kan vi vara på plats inom 
kort.

Individuella samtal

Om du har behov av att träffa någon för 
individuella samtal kan vi erbjuda dig 
det. Beroende på vilken sorts sam-
talsterapi du behöver kan du få gå hos 
någon utanför Risingegården. Det gör 
det att vi har flera olika personer som vi 
samarbetar med, för vi tror inte att en 
person passar alla flickor som bor hos 
oss utan att det är viktigt att det känns 
rätt att träffa den som du ska dela dina 
erfarenheter med. En del som flyttar in 
på Risingegården har sedan tidigare 
tråkiga erfarenheter av att gå i samtal. 
Vi kan då komma överens om att du 
prövar några gånger hos någon för att 

sedan själv vara fri att välja att gå kvar, 
avsluta eller byta terapeut. Du är förstås 
alltid välkommen att prata med perso-
nal och berätta det du själv känner och 
har lust med. 

DBT (dialektisk beteendeterapi)

Är en form av terapi som kan hjälpa 
personer med bland annat självska-
debeteende, ätstörningar, depression 
och posttraumatiskt stressyndrom. 
Tanken med terapiformen är att hitta 
en inre känslomässig balans, hantera 
sin vardag på ett bättre sätt och få en 
meningsfull tillvaro. 

På Risingegården erbjuds du DBT både 
individuellt och i grupp. Du träffar din 
individualterapeut en gång i veckan 
och pratar om olika beteenden som har 
påverkan på ditt eget liv, t.ex. självska-
debeteenden, relationssvårigheter m.m. 
Tillsammans med din individualtera-
peut sätter du upp kort- och långsiktiga 
mål du vill uppnå genom att delta i DBT, 
och arbetar tillsammans mot de målen. 
I färdighetsträningsgruppen går du 
tillsammans med andra från Risinge-
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gården som också går i DBT. Syftet med 
färdighetsträningsgruppen är inte att 
prata om dina egna problematiska 
beteenden inför andra, utan är ett läro-
tillfälle där du får möjlighet att lära dig 
nya funktionella färdigheter och även ta 
del av andras erfarenheter. Färdigheter-
na provas sedan i det vardagliga livet, i 
form av hemuppgifter. 

Cool Kids

Cool kids är en evidensbaserad be-
handlingsmetod som bygger på KBT. 
Programmet använder sig av kognitiva 
metoder och syftar till att ge flickan 
konkreta och användbara strategier för 
att hantera ångest och oro. 
Under programmet jobbar flickan med 
dessa teman:
• Vad är ångest?
• Hur påverkas jag?
• Kunskap om känslor
•  Träning i att tänka mer realistiskt, 

som en detektiv
•  Träning i att möta rädslor,  

steg för steg
• Problemlösning
• Sociala färdigheter

På Risingegården kan du erbjudas Cool 
kids individuellt, du träffar då en Cool 
kids-terapeut en gång i veckan och läg-
ger tillsammans med den upp en plan 
för hur du ska kunna arbeta med din 
ångest och oro. Vi har också möjlighet 
att erbjuda Chilled, vilket är en version 
av Cool Kids som riktar sig till äldre 
flickor. 

DUT (djurunderstödd terapi)

När du bor hos oss under behandlings-
tiden är hästarna, stallet och de övriga 
djuren en aktivitet som ingår i behand-
lingen. Det sker utifrån ditt önskemål, 
både som egentid och ibland tillsam-
mans med de andra flickorna. I stal-
let får du möjlighet att vara med våra 
hästar, både från marken, från hästryg-
gen eller åkandes på vagnen. Vi lägger 
stor vikt på själva relationen till hästen 
och fokusområden i stallet som man 
tränar på är;
•  att öka självförtroende och  

självkänsla
•  få en bättre motorik och träna sin 

balans
• ta beslut, initiativ och sätt gränser

•  kunna reglera, förstå och acceptera 
sina känslor

• träna sin uthållighet och styrka
• träna att hantera motgångar
• öva på att samarbeta

Gemensamma möten

På måndagskvällarna är det husmöte, 
där går personal och flickor tillsam-
mans igenom veckan som kommer. Ni 
tar upp veckoschema, tvättschema och 
ansvarsområden. Du kommer också att 
planera in aktiviteter t.ex. träning eller 
något annat Du är intresserad av. Vik-
tigast av allt är att du då tittar igenom 
din arbetsplan och funderar på hur 
du ska träna på det du behöver under 
kommande vecka. 

Hemresor

När du har flyttat till Risingegården 
kommer du till en början vara kvar hos 
oss utan ledigheter. Den perioden pågår 
i några veckor, är det sedan möjligt för 
dig att åka hem planerar vi det tillsam-
mans med dig, din socialsekreterare 
och dina föräldrar. Det sker ofta i sam-
band med ett uppföljningsmöte.  

Aktiviteter utanför Risingegården

Du kan efter en tid åka på egen hand 
till Norrköping eller Finspång för att 
träna, handla, gå på bio etc. Detta 
kallas egentid. Tillsammans med ditt 
nätverk kommer vi att diskutera när det 
är lämpligt att du får egentid. För att få 
egentid krävs det av dig att du ska klara 
dina dagar, alltså gå upp i tid, göra dina 
planerade dagaktiviteter som skola, 
idrott osv., gå och lägga sig i tid m.m. I 
vanliga fall åker du buss dit du ska men 
det kan också bli möjligt att du tar cykel 
eller i undantagsfall att personal kör. 



Risingegårdens Behandlingshem 
S:ta Marias väg 93 
612 92 Finspång

0122-210 50
info@risingegarden.se
www.risingegarden.se
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Helgerna

Under helg väcks alla senast 12.00. Hel-
gerna är öppna för förslag när det gäller 
aktiviteter. Titta gärna i tidningarna 
ifall det finns något som du vill göra. 
Helgaktiviteten bestäms på månda-
gens husmöte. Du ska vara inne i huset 
kl. 23.00 och redo för att gå till sängs 
senast kl. 24.00.

Telefon

Om du inte har/får ha mobil kan du få 
ringa på vår telefon. Har du mobiltele-
fon får du använda den och ringa till 
kompisar. Om du har kontantkort fyller 
vi på det med 200 kr den sista helgen 
i månaden. Om dagarna inte fungerar 
på grund av mobiltelefonen kan vi 
i samråd med vårdnadshavare och 
socialtjänst besluta att du får vara utan 
mobilen en period.  

Huset – allmänna utrymmen

Du ska vara påklädd när du vistas i de 
allmänna utrymmena och i andras rum.
Frukost, lunch och kvällsmat äts ge-
mensamt i den mån det är möjligt.
Städschema finns uppsatt på an-
slagstavlan bredvid tv´n. Flickor och 

personal har ansvar för olika områden. 
Tvättstugan är allas ansvar. Den som 
tvättat gör rent efter sig.  I hallen ska 
skor stå på skohyllan och jackor ska 
hänga på krokarna.

Det egna rummet

Flickor och personal knackar alltid men 
personal kan gå in om dörren är låst.
Smutstvätt läggs i tvättkorgen. Våta 
handdukar hängs upp efter dusch.
Städning 1 gång per vecka betyder: 
damma, dammsuga och våttorka golv. 

Veckopeng

På Risingegården kommer du att ha 
veckopeng 240 kr/vecka. Den ska räcka 
till saker du vill ha, men också till hy-
gienartiklar. Beroende på din ålder och 
din förmåga att handskas med pengar 
kan personal ansvara för halva vecko-
pengen och du för andra halvan. 
Risingegården står för kläder, aktiviteter 
osv. Om du har ett kontantkort får du 
också 200 kr i mobilpeng sista helgen i 
månaden. 

Dina föräldrar eller andra viktiga vuxna
Under tiden du bor hos oss kommer 
dina föräldrar (vi skriver föräldrar men 

det kan vara ett familjehem, en faster 
eller någon annan vuxen som är viktig 
för dig) att bli erbjudna att få vägled-
ning enligt Programmet vägledande 
Samspel ICDP. Det är ett program för att 
lära ut grunderna i god relation och hur 
man kan göra/tänka/vara för att skapa 
en bra och utvecklande relation till 
andra. Vi tror det är viktigt att det inte 
bara är du som ska förändra dig och 
träna dig i olika saker. Att vuxna också 
behöver vara beredda att ändra sig för 
att kunna vara tillsammans med dig på 
ett bättre sätt. 

Uppföljningsmöten

Under hela tiden du bor hos oss kom-
mer vi ha så kallade uppföljnings möten. 
Det betyder att ungefär var sjätte-åtton-
de vecka vill vi träffa dig, dina föräldrar 
eller annan vårdnadshavare och social-
sekreterare. Vi kommer då att prata om 
hur du har det hos oss, hur du mår, om 
det är något du/vi eller någon annan 
ska göra annorlunda. Vad som hänt sen 
förra mötet, hur dina ledigheter fung-
erat och göra en planering fram till att 
vi har möte igen. Uppföljningsmötena 
syftar till att alla ska vara delaktiga och 
förstå det som händer i ditt liv.

En vardag på Risingegården kan se ut så här: 

07.30-08.30 Väckarklockan ringer,  gå upp, tvätta ansikte och borsta tänder, borsta håret, klä på sig
08.30-09.00 Morgonsamling, gå igenom dagen och äta frukost 
09.00-12.00 Skola – planerade uppgifter 
10.00-10.30 Fika 
10.30-12.00 Skola – planerade uppgifter 
12.00-13.00 Lunch 
13.30-14.30 Djurfokus 
14.30-15.00 Fika 
15.00-17.00 Fri tid på Risingegården/stallet/musik
Cirka 17.00 Middag 
17.30-20.00  Möjlighet till egen tid utanför Risingegården, tex ta bussen till biblioteket eller  planerad aktivitet 
21.00-22.00  Tv:n stängs av, tvätta ansiktet/duscha, borsta tänder, lämna in mobil, sätta på nattkläder, ställa väckarklockan 
22.00 Sova, god natt


