
Välkommen till  
ditt boende!



När det är dags att börja på Gymnasiesärskolan och flytta till ett 
annat boende väcks många frågor och funderingar. Vi hoppas 
kunna besvara några av dina frågor men du är alltid välkommen 
att kontakta oss om det är något mer du undrar över. 

Det kan vara väldigt viktigt för dig som flyttar in att 
ta med något du tycker om och känner igen, det 

kan vara allt från en favoritfåtölj eller en favoritkudde  
till en kaffemugg. Vi är mycket måna om att du  
som elev ska trivas och välkomnar allt som gör  

att du känner dig mera som hemma.

Det finns kostnadsfri 
tillgång till trådlöst internet.

Målet är att boendet ska vara  
inrett och färgsatt för att  

på bästa sätt skapa en bra  
boendemiljö för dig med olika  

funktionsnedsättningar. 



Boende
I boendet strävar vi efter att skapa en hemlik miljö och att du ska uppleva att  
du får ett bra stöd utifrån dina behov. I boendet har alla elever ett eget rum och 
det finns även ett kombinerat kök och vardagsrum där man tillsammans lagar 
mat, äter och umgås. På sommaren njuter vi av vår uteplats med möjlighet till 
grillkvällar och trevlig samvaro.



Rummen
Alla rum har eget badrum med dusch, toalett och handfat. En grund-
möblering finns i alla rum (säng, byrå, bord, två stolar, bäddsoffa och 
en väggfast garderob). I alla rum finns täcke, kudde samt gardiner och 
en matta. Du kan självklart ta med egna möbler och inreda med saker 
efter eget önskemål. 

Vad behöver du själv införskaffa samt bekosta löpande?

• Lakan  

• Inredning efter egna önskemål så som fönsterlampor,  
tavlor, väggdekorationer m.m.

• Handdukar  

• Kläder

• Hygienartiklar

• Fritidsaktiviteter
 



Fritidsaktiviteter
Att du som elev ska ha tillgång till en bra fritid efter dina önskemål  
är viktigt. Under sommar och lov erbjuds ett utbud av fritidsaktiviteter.  
Under skolåret finns också möjlighet till fritidsaktiviteter utifrån dina  
egna önskemål. I Finspång finns exempelvis badhus med äventyrsbad, 
bowlinghall och caféer. Vi har även möjlighet att åka till närliggande 
större städer så som Linköping och Norrköping för att delta i deras  
fritids- och kulturutbud.             

Hemresor
Det är vanligt att man åker hem över veckoslut och under skollov.  
Vi ombesörjer en resa i månaden, den ligger alltid första helgen varje  
månad. Vill du åka hem oftare  rekommenderar vi dig att söka Riksfärd-
tjänst/färdtjänst. Om du behöver följer Mo Gårds personal med som stöd 
på resvägen. 



 

Ekonomi
Kost och logi ingår i den kostnad kommunen betalar för ditt boende.  

Du behöver själv ha pengar till dina löpande kostnader till exempel 

godsaker, aktiviteter, inträden och hygienartiklar. När du flyttar till 

ditt boende går vi gemensamt igenom vad du vill ha hjälp med när 

det gäller pengar.

Kontaktperson
Du kommer att få en person i personalgruppen som blir din huvudsakliga  
kontaktperson. Denna person kan bland annat hjälpa dig att hålla kontakten  
med din familj, på boendet finns teknik som möjliggör att du kan kommunicera  
med dina anhöriga.

Ledighet
Boendet är öppet året runt. Vi har alltid personal som kan ge stöd samt  

erbjuda aktiviteter under lov och ledigheter. Vad som gäller för dig styrs  

av vilket avtal som är träffat mellan din kommun och Mo Gård. Ta reda på  

vad som gäller för just dig. För att på bästa sätt kunna bemanna och planera 

verksamhet önskar vi att du i god tid talar om när/om du ska åka hem. 
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