Himmelev
- et behandlingstilbud til børn og unge
Information til forældre

Himmelev - kort fortalt
Kort fortalt
Himmelev er Region Sjællands døgn- og dagtilbud til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser. Institutionen har intern skole og tilbyder aflastning
for børn i dagbehandling. Der er åbent alle dage, hele året.
På Himmelev arbejdes der målrettet for at ruste børnene til at tage aktivt del i
deres eget liv og i samfundslivet.
Det enkelte barn sættes i centrum og der udarbejdes i fællesskab med forældre
og kommune en individuel behandlingsplan. Behandlingstilgangen går ud på at
tilpasse rammerne så hvert enkelt barn får de bedste muligheder for at trives,
udvikles og lære.
I sommeren 2010 flyttede Himmelev Behandlingshjem til nybyggede lokaler
i Hvalsø og er nu placeret i naturskønne omgivelser få minutter fra Bistrup
skovene.
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Himmelevs historie

Himmelevs historie
Himmelev blev grundlagt i 1926 af Sofie Madsen. Hendes drøm var at skabe et
hjem for børn med autisme, hvor hver enkelt barns særlige oplevelsesmåde blev
sat i centrum, udforsket og imødekommet.
Sofie Madsen introducerede en meget anderledes måde at se på børn med
vanskeligheder indenfor autismespektrumforstyrrelserne. Traditionelt havde
børn med sådanne vanskeligheder skullet passe ind i de givne rammer eller var
blevet ekskluderet fra at deltage i andre børns hverdagsliv. Med Sofie Madsen
kom optagetheden af hver enkelt barns unikke oplevelsesmåde og ønsket om at
tilrettelægge rammerne individuelt, så barnet kan trives og udvikles.
Det har været en grundsten i Himmelevs pædagogik lige siden. Gennem interessen for det enkelte barn, tilrettelægges et tilbud for netop dette barn, så rammerne er så udviklingsstøttende som muligt.
Indtil 2010 havde Himmelev udgangspunkt i Sofie Madsens gamle villaer i
Himmelev ved Roskilde. I sommeren 2010 flyttede institutionen til helt nybyggede rammer og skiftede i den forbindelse navn til Himmelev – et behandlingstilbud til børn og unge.
Himmelev ligger nu i Hvalsø, som er en hyggelig stationsby med gode offentlige transportforbindelser. Her findes skole, indkøbsmuligheder, bibliotek og
biograf. Hvalsø har et aktivt foreningsliv. De børn på Himmelev, som har glæde
af sådanne aktiviteter udenfor institutionen, støttes i at deltage.
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At bo og gå i skole på Himmelev
Varmt og professionelt behandlingsmiljø
Himmelev tilbyder barnet trygge og forudsigelige rammer. Barnet får sit eget
værelse og badeværelse med adgang til fællesarealer i form af stue og fjernsynsstue. Der er tilknyttet kok, som tilbereder sunde og nærende måltider til
børnene og kan tage hensyn til eventuelle særlige spisevaner.
Barnet er omgivet af uddannede medarbejdere, der arbejder efter aftalte behandlingsmål og metoder. Om natten findes både vågne og sovende nattevagter.
I hverdagen tilbydes barnet aktiviteter i det omfang, det er udviklingsfremmende for barnet. Himmelev arrangerer ture i weekender og ferier for de børn,
der har glæde af det. Himmelev har sit eget sommerhus ved Kalundborg, som
benyttes både i ferier og weekender.
Boligerne samarbejder tæt med skolen og det øvrige pædagogiske, psykologiske
og socialfaglige personale på Himmelev om at tilbyde børnene så gode udviklingsbetingelser som muligt. Der lægges i fællesskab behandlingsplaner for
børnene og indsatsen evalueres på kontinuerlige tværfaglige møder.

Himmelevs interne skole
I skolen er der fokus på både faglig, personlig, motorisk og social udvikling.
Skolen tilbyder undervisning efter folkeskoleloven fra børnehaveklasse til 10.
klasse. Undervisningen er tilpasset det enkelte barn.
Skolen er bygget og indrettet så den tager hensyn til de særlige behov som mange børn med autisme har f.eks. i forhold til overskuelighed, reduceret støjniveau
og adgangen til mindre lokaler.
Himmelev har moderne og veludstyrede undervisningslokaler. Der er faglokaler
til både fysik/kemi, sløjd, musik og billedkunst samt egen gymnastiksal.
Der er mulighed for at tage fag på den nærliggende folkeskole - Hvalsø skole og
også for at aflægge folkeskolens afgangsprøve.
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Børnene undervises i grupper af ca. 2-5 elever og 2-3 lærere. Lærerne på Himmelev har efteruddannelse indenfor specialundervisning og autisme.
En fysioterapeut er på skolen en fast dag om ugen. Dette tilbud er for elever
med særligt behov for fokus på motorisk træning, fysisk udholdenhed og balance.

Daggruppen
Daggruppen er den behandlingsorienterede fritidsdel af heldagsskoletilbuddet
på Himmelev. Daggruppens lokaler ligger i Himmelevs skolebygning.
Daggruppen har åbent i hverdagene efter skoletid og i skoleferierne.
Daggruppen er et tilbud til de børn, der går i skole på Himmelev, men ikke bor
på institutionen. Her arrangeres pædagogiske aktiviteter i en overskuelig og
forudsigelig ramme, som gør det muligt for børnene at deltage og trives.
Daggruppen fungerer i et tæt samarbejde med skolen, så der arbejdes med de
samme udviklingsopgaver for barnet både i skolen og i fritidsordningen.

Aflastning
For de børn, som går i skole og daggruppe på Himmelev findes muligheden for
at være i aflastning i weekender og ferier. Her møder barnet primært det samme
personale som i daggruppen.
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Forældresamarbejde
Samarbejde mellem forældre og Himmelev
I forbindelse med at barnet flytter ind på Himmelev inddrages forældrene i
arbejdet med at gøre indflytningen og den første tid på Himmelev så god som
mulig. Forældre kan fortælle om, hvordan barnet fungerer bedst og hvilke udfordringer, barnet måske vil støde på i forbindelse med flytningen. Forældre er
også velkomne til at være med til at indrette barnets nye værelse på Himmelev.
Forældre er velkomne til at besøge barnet på Himmelev. Besøgene aftales i
forvejen så barnet kan støttes ved at have så megen forudsigelighed som muligt
i sit hverdagsliv.
Weekender og ferier aftales mellem Himmelev og forældrene. Nogen gange er
den kommunale sagsbehandler inddraget i drøftelserne.
Forældre har mulighed for at benytte Himmelevs sommerhus på ferier sammen
med deres barn. Himmelev råder over et dejligt sommerhus lige ud til vandet,
syd for Kalundborg. Sommerhuset kan udgøre en tryg base, hvor man er væk fra
hverdagen men stadig er i beskyttende rammer.
Som forældre er man altid velkommen til at ringe til barnets lærer eller pædagog. På Himmelev afholdes regelmæssige møder, hvor forældre deltager sammen med lærer, pædagog og socialrådgiver. Det er også muligt at drøfte barnets
udvikling med en af Himmelevs psykologer.
En gang om året afholdes handleplansmøde, hvor forældre og forvaltning mødes med personale fra Himmelev for at drøfte barnets udvikling i det forgangne
år og for at sætte arbejdsmål for det kommende år.
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Forældrerådet
Forældrerådets opgaver er at sikre forældrenes medinddragelse i de udviklingstiltag, Himmelev foretager. Forældrerådet mødes minimum 4 gange om året.
Valg til forældrerådet sker på Himmelevs årlige forældremøde. Forældrerådet
består af 4-5 forældre, skoleleder, to medarbejderrepræsentanter og forstander.
Forældrerådet kan kontaktes, hvis der er forhold på Himmelev, man som forældre ønsker en mere generel drøftelse af. Kontakt til forældrerådsformanden sker
ved henvendelse til Himmelevs sekretær.
Ved utilfredshed eller klager over Himmelev kan der rettes henvendelse til forstander Kirsten Skaue Jørgensen eller til Socialafdelingen i Region Sjælland. På
Himmelevs hjemmeside findes yderligere information om klagemuligheder.

Om Himmelev
Himmelev tilbyder et sammenhængende behandlingstilbud, hvor skole og bodel
samarbejder tværfagligt ud fra behandlingsplanen. Himmelev har egne interne
psykologer, socialrådgiver og fysioterapeut og eksternt tilknyttet psykiater.
Udenfor institutionen samarbejdes blandt andet med kommunale PPR kontorer
og UU vejledere. I Region Sjælland har Himmelev adgang til juridisk ekspertise
og pædagogiske konsulentbistand.
Himmelev ansætter faguddannede medarbejdere. Medarbejderne deltager i intern oplæring og efteruddannelse og modtager regelmæssig intern supervision.
Himmelev er udpeget til »højtspecialiseret« af kommunerne i Region sjælland.
Himmelev har fokus på faglig udvikling både for den enkelte medarbejder og
for hele institutionen. Himmelev deltager i forsknings- og udviklingsprojekter,
udgiver faglige publikationer og afholder temadage for forældre og fagfolk i hele
regionen.
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Kontakt og mere information

Overvejer I Himmelev?
Det er muligt som kommende forældre at få en rundvisning og et møde med
socialrådgiver og psykolog. Kontaktoplysninger og flere informationer om Himmelev kan findes på hjemmesiden www.himmelevbehandlingstilbud.dk.
Det er den kommunale sagsbehandler, der godkender og bevilger opholdet på
Himmelev.
Forældre til børn med autismespektrumforstyrrelser, der overvejer, at Himmelev kunne være et godt sted for deres barn, er velkomne til selv at kontakte
Himmelevs socialrådgiver.
Forældre kan også kontakte forældrerådet for at få gode råd og høre om deres
erfaringer. Kontakten formidles gennem Himmelevs sekretær.
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