Fog da rod o m s o rg
va rd & ut bild ni n g
På Fogdaröd jobbar vi med varje
boendes, brukares och elevs
styrkor och intressen där denne
befinner sig och jobbar med kommunikation och motivationshöjning för självständighet och
självbestämmande i en trygg miljö.
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Mitt i Skåne, i naturskönt läge med skog och vatten runt knuten, ligger Fogdaröd - ett företag som har en 100-årig vårdtradition bakom sig. Fogdaröd ägs och
drivs av Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning, en ekonomisk förening
utan vinstintresse. Fogdaröd är vackert beläget i en park med närhet till natur
och skog med gång och cykelavstånd till Höörs centrum med bl a affärer, caféer,
frisörer, vårdcentral, apotek och tågstation.

Kvalitets – och värdegrund

I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi efter att brukare, boende och elever med
sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens möter
och stödjer varje individ. Vi möter varje boende, brukare och elev där denne befinner
sig och tillsammans skapar vi ett boende och/eller en skolmiljö där vår värdegrund vilar
på trygghet, glädje, delaktighet, tillit och ansvar.

Fogdarödsmodellen innebär att:

• Vi jobbar med styrkor och intressen
• Vi gör vardagen förutsägbar och förståelig för våra brukare, boende och elever
• Vi jobbar för självständighet och självbestämmande samt intigritet
• Vi jobbar med kommunikation
• Vi skapar trygghet
• Vi har ett motivationshöjande arbetssätt – vi bygger på det som fungerar

På Fogdaröd finns:

För vuxna
• Särskilt boende för äldre personer med demenssjukdom även i kombination med
somatiskt och psykiskt vårdbehov.
• Särskilt boende för yngre personer med demenssjukdom.
• Serviceboende för personer med
psykisk funktionsnedsättning.
• Servicelägenheter för personer med
LSS beslut som har intellektuell
funktionsnedsättning, autism eller
dubbeldiagnos även i kombination
med psykisk funktionsnedsättning.
• Gruppboende för personer med LSS
beslut som har intellektuell funktionsnedsättning, autism eller
dubbeldiagnos även i kombination
med psykisk funktionsnedsättning.
• Daglig verksamhet för personer med
LSS beslut.

För barn och ungdomar
• Skolveckohem. En grundskola samt ett HVB, Hem för Vård eller Boende för elever
mellan 10–15 år som är speciellt utformat för elever i behov av särskilt stöd.
• Gymnasieskola med naturbruksprogram med internat för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), så som t ex ADHD, autism och tourettes syndrom.
• Gymnasiesärskola med internat, särskilt utformad för elever med utvecklingsstörning
i kombination med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), så som t ex ADHD,
autism och tourettes syndrom.
• HVB Gästgården. Vår målgrupp är ungdomar mellan 12 - 19 år som behöver stöd
att välja ett liv fritt från missbruk och kriminalitet. Vår främsta uppdragsgivare är
socialtjänster över hela landet. I huvudsak inriktar vi oss på att behandla missbruk,
kriminalitet och utåtagerande beteende men vår målgrupp är utmanande med
komplexa bakgrunder.

Allmän information

Måltider
Måltiden är en viktig del av vardagen. Vi äter tillsammans och det blir en trevlig och
avkopplande stund. Vill man hellre äta i sin egen lägenhet går det naturligtvis bra.
Helger och högtider uppmärksammar vi lite extra med fin dukning och extra festlig mat.
Vi serverar tre huvudmål samt mellanmål och kvällsfika. Maten lagas på Fogdaröd och
vi bakar bröd och kakor tillsammans i vårt kök. Genom boenderådet kan de boende
komma med önskemål och påverka matsedeln.

Aktiviteter
Fritiden planerar den boende och eleverna tillsammans med sin kontaktpersonal.
Aktiviteterna utgår från den enskildes behov och önskemål. Tillsammans upprättar
man en struktur med dags- och veckoschema. De naturnära omgivningarna inbjuder
till promenad, fiske och bad, besök i Skånes djurpark m m. På Café Logen, Träffpunkt
på Fogdaröds område erbjuder vi gemenskap och aktiviteter, t ex levande musik. På
området finns även en idrottshall med och möjlighet till bastubad. Stor vikt läggs också
på sinnesupplevelser för dem som inte kan delta aktivt i olika aktiviteter. Vi har ett
snoozelrum med vattensäng och ett rum med musiksäng.

Gröna lyckan
I Fogdarödsparken finns en upplevelseträdgård, Gröna lyckan, en levande trädgård året
runt. I Gröna lyckan kan man lätt ta sig fram på gångarna med eller utan hjälpmedel. Det
finns gott om sittplatser om man vill ta en paus. Det finns möjlighet att känna på jord och
växter och smaka på frukter och bär. Gemensamma aktiviter i Gröna lyckan är t ex Midsommarfest, Skördefest och Glöggfest.

Mitt i Skåne, i naturskönt läge med skog och vatten runt knuten, ligger Fogdaröd
– ett företag som har en 100-årig vårdtradition bakom sig.
Vi möter varje boende, brukare och elev där denne befinner sig och tillsammans
med anhöriga skapar vi en boendemiljö/skolmiljö där vår värdegrund vilar på
trygghet, glädje, delaktighet, tillit och ansvar. Vi väljer att se möjligheter i stället
för hinder, att se styrkor i stället för svagheter, vi väljer att se hela människan.
Fogdaröd ägs och drivs av Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning, en
ekonomisk förening, där varje krona återinvesteras i verksamheterna.

Ta gärna kontakt och boka in ett besök hos oss.
Kontakt:
N. Fogdarödsvägen 8,
243 93 Höör
Telefon: 0413-55 97 00
E-post: info@fogdarod.se

www.fogdarod.se

