
Information för flickor

Risingegården är ett akut/utrednings- och behandlingshem som har fem 
olika boenden. Akut och utredningsenheten är i Stora huset och där bor 

det som mest sju flickor. Det finns även en behandlingsenhet i Stora huset 
där det kan bo sex flickor. Vi har även behandling i Lilla huset, som ligger på 
gården, med plats för två flickor och vi har två behandlingslägenheter, 5an 

och 6an, inne i Finspång med plats för en flicka i varje lägenhet. 



En utredningstid varar i 10–12 veckor. 
De flesta flickor bor dock kvar ett tag 
till, beroende på vad som ska ordnas 
i form av boende, stöd, skola osv efter 
Risingegården. Vardagen här består av 
mycket aktivitet och gemenskap med 
andra flickor och många vuxna. 

En vardag på Risingegården

08.00-08.30
Väckning och göra sig i ordning.

08.30-9.00
Morgonsamling och frukost.

09.00-12.15
Hjärnkontoret. Där arbetar du med eget 
skolmaterial eller med material som 
Risingegården har, främst sv/ma/eng 
varvat med att spela spel, vara i ateljén, 
musikrummet eller gå och prata med 
din sociala utredare. När klockan är 
10.00 är det fika.

12.15–13.00
Lunch i stora matsalen.

13.00–15.45
Eftermiddagen tillbringar du, beroende 
på vilken dag det är, antingen i badhu-

set, i stallet, på ”Friskis och svettis”, eller 
i sporthall. Klockan 14.30 är det fika. 
TV-rummet öppnas 15.30.

16.00–22.00
Fritid, vilket bland annat kan inne-
bära cafébesök + promenad, bowling, 
biljard, styrketräning eller hemmakväll. 
Ca 17.00 är det middag och ca 20.30 
kvällsmacka. Klockan 21.45 stängs TV-
rummet. Kl 22.00 ska du ha gjort dig i 
ordning för natten, det ska vara tyst och 
du ska vara på ditt rum.

Helger

På fredagar och lördagar ska det vara 
tyst och du ska vara iordninggjord 
klockan 24.00. TV-rummet stängs 23.45. 
Lördagar, söndagar och helgdagar 
ser annorlunda ut då det enbart är 
fritidsaktiviteter. Du får sova längre på 
morgnarna. På lördagarna åker alla på 
någon längre aktivitet. Exempelvis åker 
vi ibland till ett äventyrsbad, åker skrid-
skor och grillar korv, åker till Kolmår-
dens djurpark och liknande saker. 

Nätverksmöten

Under utredningstiden kommer du att 
ha tre nätverksmöten vilket innebär att 
din familj, släkt och andra personer får 
komma hit och berätta om hur det varit 
för dig innan du kom till Risingegården.

Besök/ledighet

Vår inställning är att du behöver vara 
här under utredningstiden, alltså 10–12 
veckor. Är det någon större händelse i 
familjen eller liknande så bedömer vi 
tillsammans med vårdnadshavare och 
socialtjänst om det ska bli aktuellt med 
ledighet eller besök. Efter det tredje och 
sista nätverksmötet får du åka på ledig-
het varannan helg, om alla vuxna tycker 
att det är ok.

Post

Du får skriva så många brev du orkar, så 
fixar vi kuvert och frimärke och lägger 
det på postlådan. Brev som kommer 
till dig får du öppna tillsammans med 
en vuxen under lunchen. Vi läser förstås 
inte dina brev.
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Telefon

Du får ha din mobiltelefon, men du ska 
visa respekt mot andra och gå ut från 
Hjärnkontoret och matsalen när du 
pratar i den.

Pengar

Veckopengen, 140 kr, får du varje 
fredag. Du tjänar din veckopeng genom 
att gå upp på morgonen och gå och 
lägga dig på kvällen. Veckopengen 
används t ex till godis, läsk osv.

Skulle du få pengar hitskickade ska de 
användas till något bestämt, kläder 
eller liknande. Dessa pengar låses in i 
din akt och de handlar du för tillsam-
mans med vuxen. Du får inte använda 
dem till det som veckopengen är till att 
handla för.

Tobak

På Risingegården har vi fått acceptera 
att vissa flickor röker och/eller snusar 
om vårdnadshavaren godkänt det. När 
du kommer hit så får din vårdnads-
havare säga sitt ok eller inte ok. Du 
införskaffar din tobak själv, det ska vara 
färdigrullade cigaretter, inte löstobak. 

Det är även tillåtet för din vårdnadsha-
vare att köpa cigaretter/snus och t ex 
lämna vid nätverksmöten eller skicka 
till Risingegården per post. 
 
Du får endast röka utomhus. Om du 
röker inomhus (dit även brandtrap-
pan räknas), eller sitter i ett rum där 
någon annan röker, får du avdrag på 
veckopengen. De flickor som röker har 
som ansvarsområde att hålla rent vid 
rökplatsen.

Det egna rummet

Du får ett eget rum och en egen nyckel 
(som personal också har nyckel till). 
Du städar ditt rum själv. Behöver du 
hjälp av en vuxen är det bara att säga 
till. En knackar alltid innan en går in på 
ett rum, vilket även vi vuxna gör innan 
vi kommer in. Det är ok att vistas på 
varandras rum, men dörren ska då vara 
öppen. 

Har du saker med dig som du är extra 
rädd om så kan de låsas in i perso-
nalrummet. Där har alla flickor varsin 
korg. Du får ha din medhavda stereo 
på ditt rum. Du får inte ha tv, dator eller 
surfplatta.

Hygien

Duschar gör du på morgonen eller på 
eftermiddagen/kvällen, när det inte är 
annan aktivitet. Duschrummen låses 
08.30, öppnar 15.30 och stänger 22.00. 
Vi ser till att det finns hygienartiklar, 
handdukar och lakan till dig. 

Du tvättar dina kläder själv, men vill du 
ha hjälp säger du bara till någon vuxen. 
Tvättid planeras på husmötet. Tvättstu-
gan öppnas 15.30 på vardagar, helger 
när du vill under dagen.

Urinprov

När du flyttar hit ska du lämna ett urin-
prov och ibland efter ledighet. 

I allmänhet
På Risingegården accepteras inte:
• mobbing
• bruk av hot, våld eller droger
•  rasistiska eller drogliberala budskap 

på kläder, väggar och dylikt. 

Det är inte tillåtet att ha ett kärleksför-
hållande med varandra under tiden här.

Det är inte tillåtet att vara på behand-
lingsenheten.

På utredningsenheten hyr vi filmer med 
max 11-årsgräns.

Risingegårdens Behandlingshem 
S:ta Marias väg 93 
612 92 Finspång

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


