Information till
vårdnadshavare

Allmänt
Risingegårdens behandlingsenhet tar emot flickor mellan flickor 12-18
år, med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik, självskade
beteende, övergreppsproblematik och riskbeteenden mot våld, kriminalitet
och missbruk. Vi har sex behandlingsplatser hos oss. Flickorna som bor
hos oss har olika behov och behandlingen på Risingegården är individuellt
anpassad efter varje flickas specifika problematik.
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Risingegården är ett HVB - hem (hem
för vård eller boende) och kallas också
ibland för öppen institution, vilket
innebär att vi inte får låsa in flickor eller
fysiskt hålla kvar dem mot deras vilja.
Samma lagar gäller på Risingegården
som i samhället i övrigt. Enda gången
vi fysiskt får stoppa en flicka är om hon
utsätter sig eller någon annan för direkt
fysisk fara.

Utredningsmetod
Vi har valt att arbeta med nätverks
möten, för att få ihop en så heltäckande bild som möjligt runt flickans
då, nu och framåt. Som regel ingår tre
nätverksmöten under utredningstiden,
som är tio veckor:
Det första nätverksmötet syftar till att
klargöra anledningen till att flickan
placerats, beskriva hur hennes situation
sett ut den senaste tiden före placering, göra en inventering av nätverket
samt klargöra Risingegårdens utredningsuppdrag. Gäster till detta möte,
förutom socialtjänsten som är givna på
alla möten, är flickans vårdnadshavare,

samt om det finns någon mer som kan
berätta hur det sett ut tiden strax innan
placeringen.
Det andra nätverksmötet handlar om
att få fram en helhetsbild av flickans
historia genom att titta på barndom,
uppväxt och skola. Vi sitter och jobbar
både i stor grupp och i mindre grupper.
Gäster till detta möte är de som valts ut
som viktiga utifrån listan som gjordes
vid det första nätverksmötet.
Det tredje nätverksmötet syftar till
att Risingegården muntligen presenterar utredningsresultatet samt ger
en rekommendation om hur flickans
behov kan tillgodoses. Sedan förs en
diskussion om detta och det görs en
planering framåt, om det är möjligt.
Utredningsteamet rekommenderar inte
något specifikt ställe utan ger ramarna
som uppfattas kunna tillgodose flickans
behov. Gäster till detta möte är de
som kommer att finnas kvar för flickan
framöver. Efter detta möte behöver
utredningsteamet två veckor för att
skriva utredningen.

Runt flickan bildas ett utredningsteam
(som även leder nätverksmötena), som
var och en har fokus på sin delutredning. En behandlare som ser flickan i
vardagen, i samspel med vuxna och
flickor (”Flickan på Risingegården”); en
pedagogisk utredare som ser och arbetar teoretiskt med flickan i vår skolverksamhet, Hjärnkontoret (”Pedagogisk
kartläggning”); en social utredare som
sitter i enskilda samtal med flickan och
försöker få fram hennes egen bild av
sig själv, av sin historia och sin framtid
(”Social utredning”); en psykolog/NPteam som träffar flickan enskilt, regelbundet träffar personalgruppen och får
information om flickan (”Psykolog/NP
utredning”).
Efter utredningstidens slut skickas den
skrivna utredningen till placerande
socialsekreterare, som ska se till att du
får ta del av den.
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Tobak
På Risingegården har vi fått acceptera
att vissa flickor röker och/eller snusar.
Det vi gör är att fråga vårdnadshavaren
vid inskrivning om det är okej att flickan
röker eller inte. Om det inte är det gör
vi vad vi kan för att flickan inte ska
fortsätta röka eller börja under placeringstiden. Vi pratar regelbundet med
flickan om faran med att röka. Flickan
införskaffar sin tobak själv, det ska vara
färdigrullade cigaretter, inte lös tobak.
Det är även tillåtet för vårdnadshavare
att hjälpa sin flicka att köpa cigaretter/
snus och t ex lämna vid besök eller
skicka till Risingegården per post.
De flickor som röker har som ansvarsområde att hålla rent vid rökplatsen.

En vardag på Risingegården

Besök

Varje flicka har sitt individuella schema
för dagen. Teoretiskt skolarbete på
Hjärnkontoret varvas med estetiskt
arbete i ateljén och aktiviteter. Aktiviteterna dagtid, fördelade på veckans
vardagar, är sporthall, bad/träning,
städning, ridning och fredagskul.

Flickan behöver vara här under utredningstiden. Efter det tredje och sista
nätverksmötet får hon åka på ledighet varannan helg, om bedömningen
görs att det inte finns något hinder. Vid
födelsedagar eller större händelser i
familjen kan det göras undantag.

Efter 16.00 är det fritid. Även här finns
ett schema för veckans olika dagar,
men sedan beror aktiviteterna på vad
det finns för intresse i gruppen. De
aktiviteter som återkommande erbjuds
är bland andra bowling, biljard, café
besök, bad, minigolf, hemmakväll.

Post

Helger
Lördagar, söndagar och helgdagar ser
annorlunda ut då det enbart är fritidsaktiviteter. Flickan får sova längre på
morgnarna. På lördagarna åker alla på
någon längre aktivitet. Exempelvis åker
vi ibland till ett äventyrsbad, åker skridskor och grillar korv, åker till Kolmårdens djurpark och liknande saker.

Post delas ut vid varje lunch. Flickan
öppnar posten tillsammans med
personal, så att vi ser att inget otillåtet
kommer in i huset. Skriv gärna till flickan, det brukar vara mycket uppskattat!

Telefon

Pengar
Flickan får veckopeng varje fredag, 140
kr. Hon tjänar ihop till sin veckopeng
genom att gå upp på morgonen och
lägga sig i tid på kvällen.
Om du som vårdnadshavare eller någon
annan närstående vill skicka pengar till
flickan, så skicka i föreståndares namn.
Om pengarna ska gå till något specifikt
så meddela oss det. Dessa pengar får
hon inte ha i huset utan de låses in och
används tillsammans med personal.

Vad behöver och får flickan ha
med sig till Risingegården?

Du som vårdnadshavare kan ringa när
som helst och prata med personal.
Flickan får ha mobiltelefon om inte
vårdnadshavare och/eller socialtjänst
säger annat.

Flickan behöver kläder med sig som
passar för årstiden och våra olika aktiviteter, oömma kläder/skor till stallet,
träningskläder/skor och badkläder.
Dessutom behöver hon ha inneskor.
Flickan får ha med sig egna saker till
rummet t ex planscher, tavlor.
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