
Mullvaden  

 

 

Kontakt 
 

Mullvadens korttids/fritids 

Minkvägen 11 

362 32 Tingsryd 

0477-103 20 

070--683 06 78 

 

Områdeschef 

Emma Lilja  0477-443 98 

Emma.lilja@tingsryd.se 

 

LSS-handläggare 

Susanna Johansson  0477-443 33 

Emilia Sjöblom          0477-442 97 

 



Vad är korttidsvistelse? Vad är korttidstillsyn? 

Korttidsvistelse är avlastning för barn och ungdomar med   
funktionsvariationer.  

Korttidsverksamheten är till för familjer med barn och ungdomar med 
funktionsvariationer som har rätt till LSS-insatsen korttidsvistelse  
utanför det egna hemmet. I Tingsryds kommun finns en  
korttidsverksamhet på Mullvaden i Tingsryd.  

 
En LSS/SoL-handläggare bedömer om behovet av korttidsvistelse 
finns. När barnet/ungdomen kommer till Mullvaden första gången  
tilldelas denne två kontaktmän. Det är dem som håller i inskolningen, 
genomförandeplan och möten när det behövs.  

På Mullvaden finns även korttidstillsyn. 

Ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning kan behöva en 

trygg situation och meningsfull sysselsättning före och efter 

skoldagen samt under skollov och andra ledigheter. 

 

Korttidstillsyn på Mullvaden ges i form av fritidshem, en  

meningsfull verksamhet som gör det möjligt för föräldrar att  

arbeta eller studera. Korttidstillsyn ska tillgodose elevens behov 

av socialt samspel och meningsfull fritid.  



Mullvadens mål: Mullvadens regler: 

Trygghet: 

Välkänd personal 

Struktur 

God omvårdnad 

Trivsel: 

Aktiviteter i inspirerande miljö ute och inne 

Kunna få välja 

Få göra sådant du tycker är roligt 

Bli sedd och bekräftad 

Utveckling: 

Våga testa nya saker 

Träning i vardagen 

Socialt samspel 

Tematiskt arbete 

Personalens uppgift i verksamheten är att träna och uppmuntra 

barnen/ungdomarna att klara sig själva i största möjliga mån. Vi 

har en varierande verksamhet där vi ersätter hemmet när familjen 

är i behov av avlastning, samt ger en god vård och omsorg. Vi 

skall ge social träning och utveckla i kompisskap. 

För att skapa trygghet och trivsel finns det korttidsregler som vi alla 

följer. 

Sjukdom 

På grund av infektionsrisker vill vi att era barn och ungdomar stannar 

hemma från korttids när de är sjuka. Är barnet/ungdomen hemma från 

skolan på grund av sjukdom så stannar de hemma även från korttids.  
 

Blir barnet/ungdomen sjuka när de är på korttids så  

kontaktar personalen er föräldrar, så ni kan hämta  

hem ert barn. 

 

Är ditt barn i behov av medicin så är det föräldraansvar som  

gäller. Vid lämning av barn på Mullvaden har vårdnadshavare även 

med sig eventuella mediciner samt ordinationslista som gäller för medi-

cinerna.  

När man vistas på korttids är följande saker bra att ha med sig: 

Extrakläder 

Kläder efter säsong, till exempel badkläder på sommaren 

Hygienartiklar och sovkläder 

Mediciner 

Fickpengar till mindre aktiviteter 

Maten: 

Maten vi serverar är hemlagad. Barnen och ungdomarna får komma 

med egna önskemål på rätter. De som kan är ofta med och tillagar ma-

ten och/eller dukar inför måltiderna. Vi anpassar maten för de som har 

specialkost. 


