B0- og Aflastningstilbud

Skelbakken

Bo- og Aflastningsinstilbud Skelbakken er Region Sjællands tilbud til
familier med hjemmeboende børn og
unge med varigt nedsat funktionsevne.
Skelbakken ligger i et roligt kvarter,
tæt på skov og strand og dermed
gode muligheder for udendørsaktiviteter.
Børnene/de unge kan komme i korte
eller længere perioder, og der er
plads til 8 børn ad gangen.
Desuden råder vi over en akutplads,
hvor kommunerne kan henvende sig
ved evt. specielle opgaver.
Skelbakken har egne busser, som
eksempelvis benyttes flittigt i weekender til ture ud af huset.
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Målgruppe:
På Skelbakken aflaster vi børn i
alderen 0-18 år med varigt nedsat
funktionsevne.

Vi lægger vægt på:
Vi tager udgangspunkt i den enkelte
familie og dens behov for aflastning.
Derfor forsøger vi at tilgodese forældrenes ønsker omkring bookning af
døgn.
I aflastningshuset har vi plads til
forskelligheder og arbejder ud fra det
enkelte barns behov.
For os er det vigtigt, at barnet/den
unge har medindflydelse på dagligdagens indhold.

Vi valgte at få vores 15-årige datter i aflastning på Skelbakken,
da hun var 7 år gammel. Vi har oplevet stor fleksibilitet (altid
åbent!) og en høj grad af professionalisme. I forbindelse med
en større operation kunne Skelbakken også løfte opgaven, så vi
har altid følt os helt trygge.
Vores datter har nydt, at der er mulighed for at tage på små
ture. Til Netto, til Køge, på burgerbar eller til havnen for at
få en is. Aftenhygge med TV i weekenderne og flittige besøg i
andre huse har givet hende oplevelsen af at tilhøre et større
fællesskab, og det har bidraget væsentlig til, at hun har været
meget glad for at være på Skelbakken.
Med venlig hilsen,
Greta Andersen, mor til Asta

Visitation:

Fakta

Kommunerne kontakter Skelbakken,
og barnet/unge visiteres via sagsbehandler i egen kommune.

Bo- og Aflastningstilbud Skelbakken,
Skelbakken 9,
2690 Karlslunde
Tlf. 46 16 17 18
Email:
Skelbakken@regionsjaelland.dk
Forstander: Birthe Hansen
Stedfortræder/Afdelingsleder:
Suss Nielsen

Vil du vide mere?
Du/I er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om
Skelbakken og de muligheder, vi kan
tilbyde. På vores hjemmeside kan du
finde flere oplysninger, og du er ligeledes velkommen til et uforpligtende
besøg hos os.
www.skelbakken.dk
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Aflastningen i Skelbakken giver et meget tiltrængt pusterum for hele
familien og har bidraget til, at der er overskud i hjemmet hos både os
som forældre og hos Magnus’ søskende, så familielivet og –sammenholdet styrkes.
For os er Skelbakken identisk med ro og tryghed, i hjemlige omgivelser,
så huset fungerer som en stor familie, og vi er trygge ved en institution
med mange års erfaring i at passe og pleje svært handicappede. Det
gælder også for den kommunikation mellem os og personalet, som er en
af forudsætningerne for, at tingene kan lykkes.
Vi fornemmer, at Magnus har haft stor gavn af ”ekstra oplevelser”, som
når der eksempelvis arrangeres udeture sammen med de andre børn og
unge. Og når Magnus kommer hjem til os, fornemmer vi, at han har haft
det godt på Skelbakken. Det er en rar følelse.
Inge og Rene Larsen, forældre til Magnus
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