Utsiktens internatboende Toppen

På Utsiktens internatboende Toppen finns
idag 6 boenden för Utsiktens elever.
Här bor elever från gymnasiesärskola,
Samhällsprogrammet, Handels- och
administrationsprogrammet samt
Introduktionsprogrammet.
Boendet är en LSS-insats som du ansöker om till din hemkommun i samband med att
du söker skolplats på något av Utsiktens program. Boendet öppnar på söndag
eftermiddag kl.17.00 och stänger på fredag eftermiddag kl.15.30. Det finns personal
på boendet från det att skolan slutar på eftermiddagen till att skolan börjar på
morgonen. Boendet är stängt på helger och lov.
Boendet ligger i bostadsområdet Toppen i Ed. Det tar cirka 10 minuter att gå mellan
boendet och skolan. När du bor på Toppens internat har du eget sovrum. Kök,
vardagsrum och toalett delar du med de andra ungdomarna som bor på samma
boende. I ditt rum har du skrivbord, kylskåp, säng, madrass, bokhylla och garderob.
I boendet får du träna på saker som
matlagning, städ och tvätt. Du får också
träna på att planera din fritid och att delta i
fritidsaktiviteter. Det är också viktigt att du
har möjlighet att vila så att du klarar av din
skolgång.
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När du flyttar in på Toppen görs en plan tillsammans med din boendementor som
beskriver hur just din tid på Toppen ska se ut. Det finns också regler som alla behöver
hålla sig till för att eleverna ska kunna trivas och bo tillsammans på Toppen.

Det finns flera olika aktiviteter att delta i,
både i samhället och aktiviteter som
ungdomarna på boendet ordnar själva.
Aktiviteterna kan variera från år till år
utifrån elevernas önskemål och
möjligheten att genomföra dem.
Till exempel kan man delta i bowling,
ridning, Friskis och Svettis, gå
teckningskurs på kulturskolan eller träna
på gym. Även bad-, stick- pyssel- och spakvällar ordnas ibland på boendet.
Är du intresserad av att bo på internatet Toppen så skriver du det när du ansöker om
att gå i skola på Utsikten eller så tar kontakt med oss. Du måste också ta kontakt med
din LSS- handläggare i din hemkommun för att göra en ansökan om LSS-boende.

Välkommen!
Sofia Larsson, boendechef Utsikten
För mer information och bokning av besök:
Carolin Karlsson, verksamhetspedagog, 0534 - 195 72 eller 0766 - 340 572
carolin.karlsson@utb.dalsed.se
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