STATENS SKOLHEM ÄR EXPERTER
PÅ KRÄVANDE BARNSKYDD
I skolhemmen placeras omhändertagna barn och unga i grundskolåldern. Vi erbjuder fostrings-,
undervisnings- och vårdtjänster. Skolhemmen ger barn och ungdomar, som på något sätt kommit in i en
återvändsgränd, en ny möjlighet.

VÅR STYRKA
Hemtrevliga utrymmen och mångsidig fritid

Särskild omsorg

I skolhemmen erbjuds de unga en trivsam hem- och
skolmiljö. De har också möjlighet till en meningsfull
fritidssysselsättning.

Särskild omsorg hör till skolhemmens specialkompetens. Den särskilda omsorgen går ut på att man
bryter den ungas skadliga beteende och ger honom
eller henne en möjlighet att inleda en normal vardag.

Egna skolor och speciallärare
100 % av ungdomarna i skolhemmen slutför grundskolan även om deras utgångsläge och livssituation
kan vara fylld av utmaningar. Detta är en av de bästa
mätarna av förmågan att påverka. Genom samarbete
mellan skolan, den hemlika miljön och människorna
får vi vardagen att fungera.

Tillräckliga personalresurser
Vi har tillräckliga personalresurser. Detta garanterar
trygga förhållanden och tillräckligt med stöd för de unga
såväl i skollivet som på fritiden. Enheterna ägs av staten
och är icke-vinstdrivande. Våra priser är konkurrenskraftiga inom branschen.

Expertis
Vår personal är kompetent. Skolhemmen har långa traditioner i krävande barnskydd. Vi ger inte upp trots att
vi möter svåra livssituationer i vardagen. Samarbete
mellan de sex skolhemmen under ledning av Institutet
för hälsa och välfärd erbjuder också möjligheter till
forsknings- och utvecklingsarbete.

Läs mer och se efter var det finns lediga platser:
www.valtionkoulukodit.fi (på finska)
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GRUNDLÄGGANDE TJÄNSTER
Vård och fostran på avdelningar

Familje- och grupphem

Vi garanterar den unga en trygg vardag dygnet runt. En
vuxen är alltid närvarande på de hemlika avdelningarna.
Ungdomarna har möjlighet att avlägga grundskolan och
sysselsätta sig med mångsidiga fritidsaktiviteter. En ung
person som tas in på avdelningen är i allmänhet 14–15
år gammal. Orsakerna till att ungdomar placeras i ett
skolhem är bland annat beteendestörningar, mentala
problem, drogberoende, försummad skolgång, inlärnings- och koncentrationssvårigheter etc. Vård-, fostringsoch familjearbete utförs av en multiprofessionell arbetsgrupp som har tillräckliga resurser.

Den unga får en familjemodell för sitt eget liv och en
vård- och uppväxtmiljö som stöder hans eller hennes
individualitet. Föräldrarna är proffs inom sektorn för
vård och fostran. Arbetet utförs med stöd från skolhemmet. Livet i hemmen består av normala vardagsrutiner,
skolgång, fritidssysselsättningar och att leva tillsammans.

Särskild omsorg
Avdelningarna för särskild omsorg arbetar avskilt från
de övriga avdelningarna i skolhemmet. Vården lämpar sig bland annat för vård av aggressiva, rymmande
eller oroliga unga och unga som lider av drogrelaterade
eller mentala problem. Vård- och fostringsarbetet utförs
av en multiprofessionell arbetsgrupp som har tillräckliga
resurser. Nyckelorden inom verksamheten är en strukturerad vardag, skolgång och stöd av vuxna.
På Vuorela och Lagmansgården ges särskild omsorg
på en egen avdelning för den unga enligt en individuell
vårdplan.

Att bli självständig
Övningen i att bli självständig är riktad till elever under
18 år. De bor i hyresbostäder eller i bostäder i anslutning
till skolhemmet. En vuxen ger den unga mycket stöd
under hela självständighetsprocessen. Den unga
erbjuds möjlighet att slutföra sina grundskolestudier
och utnyttja de mångsidiga möjligheterna till fritidssysselsättningar.

Eftervård
Eftervården är avsedd för elever över 18 år. Det går att
avtala om vilka tjänster som tas med i servicepaketet
utgående från den ungas behov. Alternativen omfattar
bland annat boende, ekonomiskt stöd, tjänster som
skolhemmet erbjuder, handledning som en stödperson
ger etc.

Obs!
Alla tjänsterna understöds av multiprofessionellt vård- och fostringsarbete, familjearbete samt specialmedarbetarnas
kompetens (psykologer, läkare, familjearbetare, socialarbetare, specialsjukskötare etc.) I de flesta skolhemmen är det
möjligt för de boende att avlägga yrkesstudier.

