SOMMARLÄGER
2022

Nu är det dags att boka våra uppskattade läger i skärgården!
Minnesvärda sommarlov med utmaningar, skön avkoppling,
nya kompisar, härliga upplevelser och spännande aktiviteter
i en alldeles lagom blandning!

www.serigmocare.se
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Serigmo Care Kås AB

Serigmo Care Kås AB driver sedan 1998 korttidsvistelse enligt LSS i form av
helgläger, sportlovsläger och sommarläger för ungdomar 12 år – 25 år med
lindrig-måttlig intellektuell funktionsnedsättning och för ungdomar från 12
år - 25 år med Aspergers syndrom och liknande funktionshinder inom ASD.
Vi som jobbar med ledning, organisation och planering är:

Om våra läger på Barnens ö – Roslagen
De olika grupperna kommer att bo på Assö, området Solsta, på Barnens ö.
Vi bor i enkel- eller dubbelrum. Lunch och middag lagas av cateringbolag.
Vi går ner till stranden på bara några minuter.
Det finns många fina gräsmattor för bollspel och andra aktiviteter. Bastu
finns i ett av husen. Egen grillplats. Det är nära till den vackra
skärgårdsnaturen med skog och hav.
Tydligt schema för dagen - som skrivs efter våra egna önskemålslappar.
Egna bussar, egna kanoter och massor av material att använda ute och
inne finns på plats.

Sebastian Edberg

Tf platsansvarig för
Serigmo Care Kås AB samt
verksamhetssamordnare
för den verksamhet som
riktar sig till personer med
ASD/Aspergers syndrom.

Carina Holmström

Verksamhetssamordnare
för den verksamhet som
riktar sig till personer
med intellektuell
funktionsnedsättning.

Våra läger sker i grupper om 6-12 deltagare. Vid lägren har vi mini-bussar
till förfogande. Resorna till och från lägren på Barnens ö samordnas av Kås
från en gemensam plats i Vallentuna med chartrad buss. Vi har erfarna
ledare som arbetar. Vår pedagogik är strukturerad och välplanerad.
Om inte tillräckligt antal deltagare anmäls till ett läger så kan vi bli tvungna
att ställa in. Angående Covid-19: Vi anpassar all verksamhet efter rådande
restriktioner.
Vi har avtal med följande kommuner: Vallentuna, Danderyd, Österåker, Täby,
Stockholms stad, Huddinge, Solna, Sundbyberg, Upplands Väsby, Sollentuna, Ekerö,
Järfälla, Upplands Bro, Sigtuna. (Med reservation för ändringar. Indivduella avtal kan
också skrivas.)

Tillsammans med fantastiska ledare gör vi den här tiden till den bästa du
haft på länge! Du kommer att få med dig hem en dagbok med bilder som
ett fint minne. Många av våra tidigare sommarkollodeltagare återkommer
år efter år.
Titta gärna på bilder på: www.stbd.se

Intresseanmälan/ansökan
- till Serigmo Care Kås AB sommarläger 2022
Efternamn och förnamn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer, postadress

Namn vårdnadshavare

Telefon bostad/Telefon dagtid

Adress vårdnadshavare om annan än ovan

E-post

Kommun och LSS-handläggares namn

Skola/arbetsplats

Barnens ö, Solsta / period 1
Söndag den 27 juni – onsdag den 6 juli, 10 dagar
• För ungdomar med ASD/Aspergers syndrom och liknande, 12 - 17 år

Följ med på ett läger fyllt av sommaräventyr!
Vi blandar fartfyllda aktiviteter med skön avkoppling utifrån alla deltagares
önskemål. Vi hänger på stranden, åker gokart, paddlar kanot, fiskar, pysslar,
spelar spel, kollar film, går kvällspromenader, åker på Ålandsresa, spelar
fotboll, badar, bakar, spelar minigolf, har grillkväll, sjunger karaoke, åker på
älgsafari…eller bara softar!
Vi bestämmer tillsammans vad vi ska göra.
Lägerledarna, med stor vana av målgruppen, ser till den enskildes behov och
skapar trygghet med tydlig struktur.

Önskar deltaga i läger på Barnens Ö under perioden
27 juni—6 juli. 10 dagar.
För ungdomar med Aspergers syndrom/ASD

12—17 år

27 juni—6 juli. 10 dagar.
För ungdomar med Aspergers syndrom/ASD

18—25 år

7 juli—20 juli. 14 dagar.
För ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

12—17 år

7 juli—20 juli. 14 dagar.
För ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

18—25 år

Reservläger på Skutan, Vallentuna.
25 juli—31 juli. 7 dagar.
Reservläger på Skutan i Vallentuna.
Om jag blir beviljad av LSS, men pga för stor efterfrågan inte får plats på
mitt ordinarie val av läger, så är jag intresserad av reserv-sommarlägret.

Kryssa för

Kryssa för
Ja

Nej

Ansökan till kommunens LSS-handläggare om
“korttidsvistelse enligt LSS” — för sommarläger 2022

forts. intresseanmälan

Arrangerat av Serigmo Care Kås AB, tfn 08 - 511 733 30

Stödbehov (om ej känd av Kås)
Ange de viktigaste stödbehoven

Efternamn och förnamn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer, postadress

Namn vårdnadshavare

Telefon bostad/Telefon dagtid

Adress vårdnadshavare om annan än ovan

E-post

Övrigt (t.ex. Skäl för valt läger)
Önskar deltaga i läger på Barnens Ö under perioden:
27 juni—6 juli.10 dagar.
För ungdomar med Aspergers syndrom/ASD

12—17 år

27 juni—6 juli. 10 dagar.
För ungdomar med Aspergers syndrom/ASD

18—25 år

7 juli—20 juli. 14 dagar.
För ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

12—17 år

7 juli—20 juli. 14 dagar.
För ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

18—25 år

Anledning till valt läger

Underskrift

Vårdnadshavares underskrift

Kryssa för

Datum

Serigmo Care Kås AB tillhanda senast 25 februari 2022

(Kom ihåg att även skicka in blanketten “Ansökan till kommunens LSS-handläggare”)
Skickas till:
Serigmo Care Kås AB
Fabriksvägen 1A, 186 32 Vallentuna
E-post: kas@serigmocare.se

Vårdnadshavares underskrift

Datum

forts. LSS-ansökan
LSS-handläggarens anteckningar

Forts. Barnens ö, Solsta / period 1
Måndag den 27 juni – onsdag den 6 juli, 10 dagar
• För ungdomar med ASD/Aspergers syndrom och liknande, 18 - 25 år

Ett härligt läger med massor av sommar!
Beviljad, i mån av plats:

LSS-handläggarens namn:

Beviljas ej LSS:

Telefon:

LSS underskrift:

Fakturaadress:

Skicka ansökan till kommunen så snart som möjligt!

(Kom ihåg att även skicka in blanketten för intresseanmälan till Serigmo Care Kås AB)
Serigmo Care Kås AB önskar ha beslutet från kommunens LSS-handläggare
den 15 april 2022 till:
Serigmo Care Kås AB
Fabriksvägen 1A, 186 32 Vallentuna
E-post: kas@serigmocare.se

Denna pärla i Roslagen bjuder på avkopplande miljö med vacker natur.
Dagarna blandas med Må Bra- aktiviteter, utflykter och semesterkänsla.
Förhoppningsvis träffar du nya kompisar och tillsammans med dem
bestämmer vi vad vi ska göra på lägret. Vi har nära till havet med strand,
bad, kanotpaddling och fiske. Skogen ligger precis invid knuten och i våra
folkabussar kan vi åka på korta eller längre utflykter.
Med på lägret finns ledare med stor vana av målgruppen, som ser till den
enskildes behov och skapar trygghet med tydlig struktur. Detta läger är helt
enkelt en härlig Roslagssemester med en lagom blandning av aktiviteter
och avkoppling.

Barnens ö, Solsta / period 2

Forts. Barnens ö, Solsta / period 2

Torsdag den 7 juli – onsdag den 20 juli, 14 dagar

Torsdag den 7 juli – onsdag den 20 juli, 14 dagar

• För ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning 12 - 17 år

• För ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning 18 - 25 år

Ett läger att längta tillbaka till!

Skön semester!

Från första dagen – med era egna önskemål om vad ni vill göra – till den sista
kvällen med uppträdande, disco och kramkalas har vi våra duktiga ledare som
med struktur och glädje stöttar dig att få ett läger du längtar tillbaka till.

Vill du ha en lugn semester eller mycket aktiviteter med fart och fläkt? Vi formar
tillsammans ett lagom läger! Det blir sommarskimrande, roligt och mysigt, med
kompisar och ledare som har lika kul som du.

Vi sportar, sjunger, dansar, pysslar, åker på utflykt, grillar, klappar djur, badar,
solar och myser!

Vi har en tydlig och lättförstådd struktur, där dina önskemål är viktiga. Vi gör
utflykter till Åland, Grisslehamn och vackra havsbad… Vi grillar och sjunger vid
lägerelden, kanske gör vi en kollo-låt. Se vår hemsida!

Med dig hem får du en dagbok fylld med bilder; ett minne som räcker till nästa
sommar igen!

Dagbok med bilder får du med dig hem, förstås.

Såhär ansöker ni till sommarlägret:
1. Ta ur pappret från broschyrens mitt och dela det i två delar.
2. Den ena delen ”Intresseanmälan/ansökan till Serigmo Care Kås AB
sommarläger 2022” skickas till Serigmo Care Kås AB på
adressen nedan, senast den 25 februari.
3. Den andra delen ”Ansökan till kommunens LSS-handläggare om
korttidsvistelse enligt LSS” skickas samtidigt till LSS-handläggaren i
din kommun.
(Intresseanmälan till Serigmo Care Kås AB kan också göras via e-post.)
Snarast efter sista intresseanmälningsdag skickar vi er besked om preliminär
plats som gäller tills LSS-beslut finns. Deltagare och föräldrar inbjuds sedan
till ett informationsmöte.

När ni ska välja korttidsvistelse – välkomna till Serigmo Care Kås AB!
Vi guidar ungdomar in i samhället och vuxenlivet och erbjuder en mängd
upplevelser, från vardagsbestyr till kamratrelationer, från helgverksamhet till
härliga läger.
Förutom sommarläger rekommenderar vi:
☑
☑
☑
☑
☑

Helgläger 12-17 år en till två helger per månad
Helgläger 18-25 år en till två helger per månad
Vardagskortis med eller utan boendeträning, 2-6 dagar per månad
Sportlovsläger
Höstlovsläger

Vill du veta mer? Ring oss och titta på vår hemsida www.serigmocare.se.
Serigmo Care Kås AB
Fabriksvägen 1A
186 32 Vallentuna

Telefon: 08-511 733 30
E-post: kas@serigmocare.se
Hemsida: www.serigmocare.se

