Attendo Nimbus daglig verksamhet – Skjutbanevägen

Verksamhetsbeskrivning
Våra ledord för Skjutbanevägens daglig verksamhet
är Uttrycka – Utveckla – Utforska.
Med hjälp av dessa vill vi att du ska få en daglig
verksamhet som är anpassad efter dig som individ,
dina intressen och dina behov!
På Attendo Nimbus Skjutbanevägen arbetar vi i
projekt utifrån dina intressen. Ett projekt kan handla
om att uttrycka, utveckla eller utforska inom ett
område, t.ex. matlagning, drejning, musik, bakning,
målning eller slöjd. Tillsammans lägger vi upp en
projektplan. Denna kan till exempel innefatta
informationssökning på internet, leta information i
böcker och tidningar och att intervjua någon. Sedan
kan vi göra studiebesök och praktiska aktiviteter
kopplat till ditt projekt.
Du har också möjlighet att förbättra dina kunskaper
i något ämne du läste i skolan.
Har du önskemål om att göra en speciell utställning
eller hitta en praktikplats? Vi finns med för att stötta
dig och göra detta möjligt.
Varje dag lagar vi lunch tillsammans. Filmvisning,
bakning och fredagsfika är en återkommande
populär aktivitet liksom SPA på enheten.

trygg och säker med omsorgen, men det är lika
viktigt att alla ska uppleva välbefinnande i det
dagliga livet. Genom vårt kvalitetsledningssystem
arbetar vi med att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Syftet är
att säkra utförandet av omsorg, stöd och service.
Attendo publicerar årligen ett Kvalitetsbokslut som
finns tillgängligt för alla på Attendos hemsida.

Synpunkter & klagomål
Tala i första hand med personalen eller
verksamhetschefen för företaget som utför
tjänsten.
Du kan också vända dig till Kävlinge kommun, Åsikt
Kävlinge.

Fakta
Attendo LSS AB
Organisationsnummer: 556664-4257
Kontakt
Helene Mårtensson, verksamhetschef
0768-297030, helene.martensson@attendo.se

Personal & kompetens

Malin Nilsson, platsansvarig

På Skjutbanevägen arbetar stödbiträde,
stödassistenter och stödpedagoger i verksamheten.
Alla medarbetare utför sitt arbete med grunden i
tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen.
Personalen har utbildning och får regelbunden
handledning och kompetensutveckling i
arbetssättet. Aktiviteter och tydliggörande är
individuellt anpassat för att du ska ha största
möjliga inflytande och delaktighet i din dagliga
verksamhet. Din dag hos oss ska vara begriplig och
meningsfull.

0721-438626, malin.nilsson4@attendo.se

Kvalitetsarbete
Att arbeta med kvalitet innebär att vi är en ständigt
lärande organisation. Varje individ ska känna sig
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