
VILLA HABIBI
DOKUMENTASJON OG SAMARBEID



VILLA HABIBI FRITID & AVLASTNING



KORT PRESENTASJON

u AVLASTNINGSBOLIG FOR BARN OG UNGE MED NEDSATT 
FUNKSJONSEVNE

u ULIKE DIAGNOSER – KOGNITIV SVIKT/UTVIKLINGSHEMMET
u CA 20 BARN - OGSÅ OPPVEKSTPLASSER/BARNEBOLIG
u HYBELTRENING
u 7 LEILIGHETER – 40-50 ANSATTE 
u FRITIDSTILBUD BREDERE GRUPPE BARN OG UNGE
u AKTIIVTETSKONTAKT, TILRETTELAGTE GRUPPER, INKLUDERING, 

SAMARBEID MED FRIVILLIGE OG IDRETTSLAG
u INDIVIDUELL AVLASTNING - «HJEMME HOS»
u ETTER-SKOLETID-TILBUD



SOFUS OG VILLA HABIBI – et tilbakeblikk

u Et treff i København – kontakten etableres
u Mailer og telefoner over Kattegat
u Et inspirerende Århus-besøk
u Samarbeid og utvikling av norsk versjon tilpasset Villa Habibis 

hverdag
u Veiledningsbesøk fra Danmark
u Utvikling av Barnets vegg – erstatning for beskjedbøker
u Sofus Norge 
u Samarbeid og utvikling fortsetter 



SAME ALLE TRÅDER;
Måten vi dokumenterer på

uÅ drive avlastning 
handler om 
logistikk og 
besekjedflyt 

uKalenderfunksjonen 
viser barnas tilbud 

uAktuelle beskjeder
uSlutt på Post-it ;)



Samle alle tråder forts.

uMedisinmodul: Oversikt/kunnskap–
dokumentasjon – kontroll 

uDagboksnotater: hvordan har barnet det –
rapportering med faste punkter 

uFokus på utvikling 
uDokumentarkiv
uKontaktpersoner 



INVITERE ALLE INN;
Måten vi samarbeider på

u Demokratiserende –
alle spille med

u Inkluderende
u Barnets vegg –

foreldre-skole/bhg
u Individuelle 

beskjeder/drøftinger
u Intranett 



UTVIKLING og LIVSKVALITET;
Måten vi jobber med fokusområder og 

målsettinger 
u Jobbet fram 6 fokusområder

u Helsemessige forhold: daglige 
faste rapportpunkter

u Fritidsaktivitet, familieforhold, 
tverrfaglig samarbeid

u Og barnets målsettinger. Her har vi 
samlet de aktive målsettingene  
der det er særlige aktiviteter øver 
på. 

u Evalueres på barnemøter. Kan 
scores. Avsluttes og velges nye

u Helse- og omsorgstjenestelovens 
kapittel 9. Regulering av tvang og 
makt i forhold til 
utviklingshemmede 

u Egne vedtak

u Beskrivelser av tiltak og prosedyrer

u Dokumenterer og protokollfører

u Statsforvalteren har innsyn



LIVSKVALITET og UTVIKLING ;
Måten vi jobber med innsatsområder på

u Ulikt fokus
u Utvikling: leke og lære
u Livskvalitet: leve så 

gode dager som 
mulig. Omsorg -
nærhet- opplevelser

u Prosedyrer – slik skal vi 
gjøre det her hos oss. 
Beskrivelser for søvn, 
måltider, stell, helse 



TAKK FOR ET UTVIKLENDE 
SAMARBEID – VILLA HABIBI TAR DEL 
VIDERE!


