Corpore HVB-hem
Corpore HVB-hem (Hem för Vård och Boende) etablerades i januari 2004 och är beläget i Mörarp
strax utanför Helsingborg. Verksamheten vänder sig till ungdomar i åldrarna 13–19 år med
neuropsykiatriska funktionshinder (Asperger syndrom/högfungerande autism, Tourettes syndrom,
DAMP, ADHD, OCD etc.).

Corpore erbjuder såväl boende som skola för ungdomar som på grund av sitt funktionshinder har
svårt att fungera i den ordinarie grundskolan eller av annan anledning har behov av en verksamhet
med speciﬁk kunskap och specialpedagogik inom området.
På HVB-hemmet ﬁnns plats för sex ungdomar.

Målsättning

Den övergripande målsättningen är att var och en ska ges förutsättningar att utifrån sina behov,
svårigheter och styrkor få större kunskap om sig själv och sitt funktionshinder. Genom individuell
anpassning och träning ska ungdomarna få möjlighet till delaktighet i samhället genom att till
exempel kunna återgå till sin hemskola, bo och leva självständigt eller sköta ett arbete.

Arbetssätt

Arbetsmetodiken är utformad efter de speciﬁka behov och förutsättningar som ﬁnns hos
målgruppen. Personalen har en god teoretisk och praktisk kunskap om neuropsykiatriska
funktionshinder.
Verksamheten är speciellt anpassad efter de kognitiva svårigheter som kan ﬁnnas hos
ungdomarna när det gäller till exempel mentalisering, exekutiva funktioner och central
samordning. Detta kommer bland annat till uttryck genom att vi arbetar med en tydlig struktur
och ett tydligt schema över vad som förväntas av var och en.
Ungdomarna tränas individuellt i att se såväl sina styrkor som sina svårigheter. Målet är att de
mer självständigt ska kunna bedöma sina svårigheter och ﬁnna kompensatoriska strategier för
dem.
En huvudsaklig prioritering är att hjälpa ungdomarna att komma till insikt om hur funktionshindret
yttrar sig hos just dem. Detta sker kontinuerligt i den vardagliga gemenskapen men också
genom mentorskap. Samtliga ungdomar har regelbundna samtal med sin mentor.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten inriktas på fem olika huvudområden som individuellt anpassas efter vars och ens
behov, förutsättningar och önskemål. Stor hänsyn tas också till de anhörigas önskningar och
erfarenheter.

Sociala färdigheter: Vi arbetar för att ge ungdomarna förutsättningar att på egen hand göra
rimliga bedömningar av vad som är socialt passande och vad som förväntas i olika sociala
sammanhang, både enskilt och i grupp, för att de därigenom successivt ska kunna öka den egna
självständigheten och den egna förmågan till socialt samspel i olika situationer.

Fritid: Vi arbetar för att öka ungdomarnas förutsättningar att delta i olika fritidsaktiviteter,
såväl i grupp som på egen hand.

ADL-färdigheter: Genom praktisk och teoretisk undervisning vill vi stärka ungdomarnas
förmågor när det gäller till exempel att sköta sin personliga hygien, att sköta olika
hushållssysslor och att planera och sköta sin ekonomi.

Arbets- och samhällsträning: För ungdomar som gått ut grundskolan, och som så önskar
och kan, anordnas arbetspraktik. Arbetsträningen syftar till att ge en inblick i arbetslivet och de
krav som arbetsmarknaden ställer.

Skola/undervisning: Se presentation av Corpore Byskola.
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