Välkommen till Ekhöjdens HVB & Familjehem
Vi finns i Småland och erbjuder en helhetslösning med både HVB och egna
förstärkta konsulentstödda familjehem, vår specialitet är SoL, LVU och
akutplaceringar.
Det viktigaste för oss är att skapa en trygg miljö för de placerade ungdomarna.
Vistelsen hos oss kan avgöra hur individens framtid blir och det ser vi som vår
viktigaste uppgift att lyckas med. Vår personal har en bred och mångårig erfarenhet
av arbete med barn, ungdomar och vuxna inom behandling, socialtjänst, HVB och
familjehem.

HVB
Ekhöjdens HVB & Familjehem ligger i
det lilla samhället Anneberg mellan
Eksjö och Nässjö. Lokalerna är på ca 800
kvm som är fördelat på 4 våningar, det
finns bl.a. stora fina sällskapsrum,
matsal, möjlighet för övernattning för
anhöriga och alla ungdomar får
personligt inrett eget rum. Utanför
huset har vi en tomt på över 9000 kvm
där vi alla kan njuta året om.

Verksamheten riktar sig till ungdomar i åldern 14 t.o.m. 19 år med behov av eventuell
kompletterande social utredning och/eller behandling då de p.g.a. beteendestörningar,
gränssättningsproblematik och/eller utagerande beteende riskerar att hamna i kriminalitet
eller har ett riskbruk av droger eller alkohol, eller på annat sätt riskerar sin
fysiska/psykiska hälsa. De kan ha svårigheter att interagera i olika sociala sammanhang
samt att få en fungerande vardag.
Tiden hos oss baseras på mycket motivationsarbete med fokus på att ta tillvara individens
egna förmågor och resurser, för ett gott framtida liv. Behandlingen utformas individuellt
och utförs i en strukturerad och stabil social miljö med tydliga regler, rutiner och
gränssättningar. Eleverna deltar i dagliga aktiviteter och får olika sociala och praktiska
färdigheter. De får lära sig följderna av handlingar utifrån det egna agerandet, det vill säga
relationen mellan handling och konsekvens samt orsak och verkan.
Upptagningsområdet utgörs av hela landet.
Exempel på olika behandlingsinslag:
▪

MI samtal – motiverande samtal

▪

Lågaffektivt bmötande

▪

ART – Aggressive Replacement
Training

▪

Sociala färdigheter

▪

ADL träning – Allmän Daglig
Livsföring

▪

KBT – Kognitiv Beteende Terapi

FAMILJEHEM
Vi erbjuder jour- och familjehem för barn och
ungdomar 0 – 21 år. I vissa fall kan även
familjehem för äldre komma ifråga.
Ekhöjdens familjehem värnar om att hålla god
kvalitet på alla våra familjehem. De
familjehem vi rekryterar är alla utredda genom
intervjuer samt flera hembesök. De ska kunna
uppvisa utdrag utan anmärkningar från bl.a.
polisens brotts och misstankeregister och
socialregistret. Allt för att på bästa sätt kunna
säkerställa att de barn och ungdomar vi
placerar kommer till en så bra miljö och familj
som möjligt.
Alla familjehem och de som placeras är olika
och vi försöker alltid anpassa för att alla ska
känna sig så bekväma som möjligt och att alla
ska få det stöd de har rätt till och önskan om.

Exempel på vad vi erbjuder vi socialtjänsten:
•

•
•
•
•
•
•

Familjehem och jourhem, förstärkta/kraftigt förstärkta, som är
lämplighetsbedömda och utredda, samt rekrytering av familjehem för individer
med särskilda behov
Matchning utifrån varje individs behov
Jour/beredskap för familjehemmen 24h/dygn året om
Konsulentstöd efter behov och efterfrågan
Ekhöjdens egna familjehemsutbildning och träffar med andra familjehem
Handledning av familjehemmen
Hjälp vid eventuell omplacering till annat familjehem då placering havererat
eller omplacering till Ekhöjdens HVB

Vår personal har gedigen
utbildning och hög kompetens
samt ett brinnande intresse och
engagemang. Kärlek, omtanke
och respekt är ledord!
För mer information om vår
verksamhet och våra familjer ta
kontakt med vår
verksamhetschef.

+

Kontakta oss gärna för förfrågningar eller mer information
Ekhöjdens HVB & Familjehem AB
Upphemsvägen 3
570 23 Anneberg
Tel. 0767 – 83 73 33
Mail: info@ekhojdensfamiljehem.se
Web: ekhojdensfamiljehem.se
Facebook: Ekhöjdens HVB och familjehem
Verksamhetschef/placeringsansvarig: Elisabeth Hallman
Är Ni nyfikna på våra utbildningar, titta in på vår hemsida.
Fotograf: Kristoffer Andersson

