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Beslut från
Omsorgsstyrelsen

Fallskador - förebyggande
arbetssätt

Från vänster Christian Johansson, Nina Gustavsson, Kanni
Holmer och Hasse Rydell

Julhälsning från Corneliusgatan
Corneliusgatan 20 är ett LSS gruppboende och är inrymt i en
friliggande villa i centrala Avesta. Gruppbostaden består av 5
lägenheter med ett gemensamt kök och ett allrum.
Verksamheten bygger på respekt för den boendes integritet och
självbestämmande.
Vi som bor här är med och bestämmer om hur vi vill att det ska
vara. Varje månad har vi boenderåd och pratar då om allt
möjligt av gemensamt intresse. På fritiden tycker vi om att
bowla, gå på öppet hus, dansa och mycket mer. Ibland tar vi
bussen och gör spännande utflykter runt om i kommunen. Vi
åker till Dalahästen och shoppar eller till Krylbo station och fikar
på ett 50-tals kafé.
I december varje år, bakar vi lussekatter, pepparkakor och så gör
vi julgodis. Detta ska vi ha till vår julfest som är en stående
aktivitet, där all personal kommer och är med, och så alla vi
som bor här förstås.
Alla tar med varsin julklapp och så kommer tomten, delar ut och
läser rim. Tomterollen har Kanni tagit på sig och har gjort så i
många år.
Vi äter risgrynsgröt och skinksmörgås, dricker glögg och har det
väldigt trevligt.
Annars längtar vi alla till julledigheten, då vi åker hem till våra
nära anhöriga på besök. När vi kommer tillbaka hem i
mellandagarna brukar vi umgås, spela spel och fika inne hos
varandra.
God Jul önskar Christian, Nina, Kanni, Hasse och Johan.

Förvaltningen kommer från
och med nu arbeta mer
aktivt med
fallförebyggande åtgärder.
Styrelsen godkände på
tisdagens sammanträde
den plan som
förvaltningen gjort för att
utveckla det
fallförebyggande arbetet.
Några exempel på
aktiviteter:
Balansgrupp på
seniorcentrum
Utveckla
uppföljningen av
arbetet med våra
kvalitetsregister
Samverka med
teknisk service
Utökning av tjänster
För att möjliggöra en
rättssäker handläggning
vid mottagande av
ensamkommande
flyktingbarn har styrelsen
beslutat att anställa två
socialsekreterare.

Barn och Ungdom

Öppna jämförelser
2015 - Barn och
ungdomsvården

På bilden syns: Ulla Tilus-Thelin, Lena Karlsson och Camilla
Sjödin. Glad personal, fika och fina handtillverkade föremål.

Julbazar på Skogsgläntan
Varje år hålls en välbesökt och omtyckt julbazar i samlingssalen
på skogsgläntan. I år gick den av stapeln den andra december,
temperaturen låg runt nollan och första advent hade passerat. I
samlingssalen var det full kommers det fanns möjlighet att
handla både föremål och fika. Under bazaren sälj olika typer av
föremål som smycken, askar och prydnadssaker. De boende
tillsammans med personal har tillverkat alstren på terapin,
Mittpunkten. Där har också bakats saffransbröd samt mjuka
pepparkakor som det fikades av denna dag!

Socialstyrelsen redovisar
öppna jämförelser av
kommuners sociala barn
och ungdomsvård för 6:e
året i rad. Vi kan med det
här verktyget jämföra oss
med andra kommuner.
Avestas resultat i
jämförelse med andra
kommuer visar
genomgående bra utfall
på många områden. En
handlingsplan för Barnoch ungdomsvårdens
utveckling för 2016 är
fastställd.

God Jul och Gott Nytt År önskar
Omsorgsförvaltningen!
Ansvarig utgivare förvaltningschef Carina Johansson.
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Följ oss:

Vill du inte ha utskick längre från oss?
Avregistrera dig här.
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