Hva vi kan tilby:
•
•
•
•
•

AVLASTNINGSBOLIG TFF

Vi er serviceinnstilte
Vi har gode rutiner for håndtering av informasjon og
dokumentasjon rundt bruker. TFF benytter CosDoc journalsystem
Personalgruppa har faglig kompetanse og får opplæring for å
ivareta hver enkelt bruker
Vi ser det som en selvfølge at barnet/ungdommen kan besøkes og
hentes med ut på aktiviteter etter avtale
Vi utøver omsorgen på vegne av foreldre med fast arbeidsbase i
avlastningsboligen

Hva forventer vi av dere:
•
•
•
•

Dere gir nødvendig og oppdatert informasjon slik at vi kan gi riktig
omsorg
Dere bringer med personlig utstyr, medisiner, toalettartikler og
klær som er merket og tilpasset årstid og aktiviteter
Dere sender med lommepenger
Dere gir beskjed i god tid hvis barnet/ungdommen ikke skal
benytte tildelt opphold

Olaf Røstsgate 33
2500 Tynset
Tlf: 62 48 58 85
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Hva er avlastningsbolig?

Samarbeid med foreldre / foresatte

For noen familier er omsorgsoppgaven så stor at det er behov for
avlastning. Etter behov tilbys dette til foreldre/omsorgsgivere for å gi økt
mulighet for nødvendig overskudd til omsorgsoppgavene.

Et nært samarbeid er en selvfølge, og vi snakker sammen ved ankomst og
avreise. Utover dette kan det når som helst avtales møtetidspunkt for
samtaler med hovedkontakten i avlastningen for barnet/ungdommen,
og/eller avdelingsleder.

Opphold i avlastningsbolig tildeles etter
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr. 6 bokstav d.

Avlastning tildeles ikke på tider hvor bruker har tilgang på andre offentlige
tjenester som barnehage, skole og SFO.
Avlastningsvedtak følger skoleåret. For sommerferie gjøres egne vedtak.
Røde kalenderdager i ordinær avlastningsturnus søkes særskilt.

I avlastningsboligen disponerer barnet/ungdommen tilrettelagte rom med
bad. Boligen har felles kjøkken, stue og aktivitetsrom.
Brukeren får dekket sine behov for bistand, omsorg og aktivitet av et
kvalifisert personale i heldøgns turnus. Alle skal føle seg sett og verdsatt
og ha et trygt og meningsfylt opphold hos oss. Viktige prinsipper er
selvstendiggjøring, selvbestemmelse og retten til å handle på egne vegne
med støtte fra personalet.
Vi vektlegger den enkeltes dagsform og behov, og tilpasser aktivitetene
deretter.

I tillegg deltar hovedkontakt, evt. avdelingsleder, på samarbeidsmøter i
form av ansvarsgruppemøter, tverrfaglige møter og
personalgruppemøter, - alt etter hva som er nødvendig og hensiktsmessig
i forhold til hver enkelt.

