
Skåningegård 
omsorg

Skåningegård Omsorg är en verksamhet 
främst inriktad på LSS-personkretsen. 
Skåningegård ligger i Dänningelanda, 
10 km från Växjö centrum och 7 km 
från Linnéuniversitetet. Omgiven av 
öppna fält och skogar erbjuder Skåninge-
gård ett lugnt och naturskönt boende 

och skiftande daglig verksamhet, såväl 
utomhus som inomhus.  
Omsorgsverksamhet har bedrivits sedan 
1911. 

Skåningegård Omsorg AB
Dänningelanda, 355 93 Växjö

Tel. 0470-77 61 00, fax 0470-77 60 60
E-post info@skaningegard.se, www.skaningegard.se

Skåningegård Omsorg är en verksamhet 
främst inriktad på LSS-personkretsen.  
Närheten till naturen präglar vår dagliga 
verksamhet som är uppbyggd på fyra 
pelare:
•	 Utegrupp/vaktmästaregrupp
•	 Friskvård
•	 Kultur	och	utflyttade	aktiviteter
•	 Produktion

Arbetsuppgiften	för	utegrupp/vaktmäs-
taregrupp kan vara t.ex. gräsklippning, 
snöskottning, vedhantering eller träd-
gårdsarbete. 
Friskvård	skapar	medvetande	kring	
hälsa, kost och motion t.ex. med sim-
ning, matlagning, bakning, gympa eller 
en promenad.
I de utflyttade aktiviteterna kan enskilda 
individer träna social kompetens och 

vara del i det offentliga arbetslivet. Även 
den kulturella aspekten är en viktig del i 
våra verksamhet så som besök på teater, 
studieresor, besök på konserter osv.
Produktioner	ger	möjlighet	för	varje	in-
divid att vara delaktig, känna tillfredstäl-
lelse samt att få en meningsfull vardag 
genom en daglig sysselsättning utformad 
efter den enskildes förmåga, behov och 
intresse t.ex. genom skapande eller fy-
siskt arbete som att tillverka fågelholkar 
och tändpuckar, men även montage.
Vi uppmuntrar alla omsorgstagare till 
självständighet och aktivt deltagande i 
en trivsam miljö med kompetent stöd 
och insatser. Den enskilde individen blir 
bemött på en nivå där den befinner sig, 
med respekt för självbestämmande och 
integritet.   

Daglig verksamhet

Lövkrattning.
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På	Skåningegård	finns	14	servicelägen-
heter enligt § 9.9 LSS med tillgång till 
gemensamhetsutrymmen i hemtrevlig 
miljö. 

Med bostad med särskild service för 
vuxna menas en fullvärdig lägenhet med 
hygienutrymme och kök. Det finns alltid 
kompetent personal tillgänglig, med 
uppegående natt, och man har tillgång 
till stöd dygnet runt utifrån den boendes 
eget behov. Boendet är en mellanform 
mellan ett helt självständigt boende och 
en lägenhet i gruppbostad. 

Personalstödet anpassas till varje indi-
vids specifika behov och förmåga. Vi 
hjälper till att skapa en strukturerad till-
varo med möjlighet till social samvaro, 
kultur och fritidsaktiviteter m.m. 

Omsorgen ska 
ge möjlighet 
till självstän-
dighet och 
sjävbetäm-
mande och 
den skall vara 
utformad så 
att det ges 
förutsätt-
ningar för 
varje individ 
att	påverka	sin	dag.	Fritid,	kultur	och	
gemenskap är viktiga delar i livet.

Vi erbjuder god medicinsk kompetens 
– sjuksköterskan gör regelbundna besök 
och omsorgstagaren har möjlighet att 
träffa vår husläkare och psykiater en till 
två gånger i månaden på Skåningegård.

Servicebostäderna består av tvårumslägenheter med hög standard, samtliga i bottenplan.

Boende och omsorg enligt LSS På	Ainagården	är	miljön	anpassad	till	
den som har fysiska och psykiska funk-
tionshinder. Här finns personalstödet 

nära tillgängligt dygnet runt och loka-
lerna är väl anpassade för rullstolar och 
andra hjälpmedel.

Ainagården är en nyare del av Skåningegård med sex lägenheter och centrala gemensamhetsutrymmen. 

I “Villan” finns utrymme att skapa ett 
boende för den som kanske har behov 
av en egen personalgrupp. Närheten till 
övriga verksamheter på Skåningegård 

ger samtidigt möjlighet till delaktighet 
i Skåningegårds alla aktiviteter samt 
möjlighet att arbeta i den dagliga verk-
samheten.

”Villan” ligger i anknyt-
ning till övriga verksam-
heter på Skåningegård. 
Här ges möjlighet till ett  
specialanpassat boende.


