Välkommen till Stjärnbacken Hvb
Stjärnbacken Hvb är ett behandlingshem för både pojkar och flickor med ett gränsöverskridande/normbrytande
beteende. Vi tar emot barn som placeras enligt SoL och LVU.
I den lugna och harmoniska miljön finns det tillgång till sjö, båt och brygga. Stjärnbacken Hvb ligger mellan Boxholm
kommun och Tranås kommun. Möjlighet till skolgång i liten klass. Stjärnbacken prioriterar fritidsaktiviteter och
utomhusvistelse.
Vi har 4 platser för både pojkar och flickor i åldrarna 10-14 år. Upptagningsområdet är hela Sverige.
Behandling
På Stjärnbacken Hvb är den egna individen viktigast. Under
placering får barnen sociala insatser, motiverande samtal för att
motivera till förändring, beteendeträning, miljöterapeutiska insatser,
adl träning samt ilskekontroll och moralträning. Stjärnbacken
arbetar tillsammans med familj/familjehem i behandlingsarbetet för
att öka möjligheten för barnet att lyckas efter placering.
Stjärnbackens arbetsmetod utgår ifrån systemiskt förändringsarbete
som innebär kontinuerlig kartläggning och återkoppling av barnets
behov.
Läs mer på vår hemsida »
Varmt välkommen att kontakta oss!
Stjärnbacken Hvb
Jeanette Carlswärd
0140-300 37
Jeanette Carlswärd
mobil: 0705 58 44 37
E-post: Jeanette@stjarnbacken.se

Stjärnbacken HVB AB
Skallemålaviken
59016 Boxholm
www.stjarnbacken.se

Stjärnbacken HVB

Vägbeskrivning
Söder ifrån:
Kör förbi samhället Sommen. Efter c:a 2 km ta första avtagsväg till höger, skyltar Fiskevik 7 och Stekanäs 3 . Följ skylt Fiskevik, efter c:a 5
km vägskäl fortsätt mot Fiskevik 3 (höger). Efter ca 200 meter sväng vänster, skylt Kulla skogsbilväg samt Soludden. Följ vägen rakt fram ca
1 km in i skogen (sväng inte av någonstans). Första röda huset på vänster sida som ligger på en höjd.
Norr ifrån:
Kör förbi samhället Boxholm. Efter c:a 6 km ta avtagsväg till vänster, skyltar Fiskevik 7 och Stekanäs 3. Följ skylt Fiskevik, efter c:a 5 km
vägskäl fortsätt mot Fiskevik 3 (höger). Efter ca 200 meter sväng vänster, skylt Kulla skogsbilväg samt Soludden. Följ vägen rakt fram ca 1
km in i skogen (sväng inte av någonstans). Första röda huset på vänster sida som ligger på en höjd.

