Daglig verksamhet
Tillsammans

Scandinav bildbyrå

Tillsammans
Tillsammans är en daglig verksamhet där du kan arbeta med hantverk och
skapande, media, motion, teater, musik och sinnesstimulerande aktiviteter. Vi
arbetar mot självständighet men ändå tillsammans. Det är viktigt att ha roligt
ihop.
Verksamheten har fyra enheter med olika grundinriktningar. Du placeras i någon
av enheterna utifrån dina intressen, behov och förutsättningar. Du tillhör en
enhet men kan även vara med på aktiviteter med de andra enheterna inom
Tillsammans.
Inriktning: Stöd och stimulans, It och data, ljud och bild, Hantverk och
skapande, Kultur, drama och musik.
Antal deltagare: Tillsammans daglig verksamhet är indelad i fyra enheter med
mellan 12 och 20 deltagare i varje enhet.
Personal: stödassistenter, stödpedagog och övergripande pedagog.
Arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska finns att tillgå vid behov.
Måltider: Du kan värma din egen lunch. På vissa enheter finns också möjlighet
att beställa lunch från en närliggande verksamhet.
Tillgänglighet: Grundanpassad.
Adress och område: Angeredsvinkeln 27-29, Angered
Hållplats för kollektivtrafik: Angeredsvinkeln

För mer information: goteborg.se/tillsammansdagligverksamhet
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Variation & Motion
Variation & Motion är en daglig verksamhet där du får möjlighet att träna och röra
på dig, ingå i ett socialt sammanhang och arbeta kreativt.

Scandinav bildbyrå

Aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crosstrainer
Roddmaskin
Aktiviteter i gymnastiksal
Stavgång
Träna styrka och balans
Motionscykel
Löpband
Spela innebandy
Promenera
Avslappning och sinnesrum
Teatergrupp
Bingo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

För mer information: goteborg.se/tillsammansdagligverksamhet

Tipspromenad
Spela spel
Lösa korsord
Räkna
Arbeta med dator och Ipadappar
Skrivuppgifter
Högläsning
Pärla
Måla
Brodera
Baka
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Idéverkstan
Idéverkstan är en kreativ verksamhet med inriktning mot hantverk. Här kan du till
exempel brodera, sticka, påta, tova och tillverka smycken.

Lo Birgersson

Aktiviteter
• Brodera

• Gymnastik

• Sticka

• Köksuppgifter

• Påta

• Tvätta och stryka

• Tova

• Social träning

• Tillverka smycken

• Projektarbeten, till exempel
julmarknad

• Knyta plastmattor
• Bokcirkel

Här finns även sinnesrum, snickeri och gymnastiksal.

För mer information: goteborg.se/tillsammansdagligverksamhet
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Skaperiet
Skaperiet är en verksamhet där du kan prova på och arbeta med olika hantverk
som textil, färg och form samt trä. Du har också tillgång till sinnesrum, gymnastik
och träning, teater och media.

Lo Birgersson

Aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeta med textil, till exempel brodera, sy för hand och på maskin
Arbeta med trä, till exempel slipa, såga, spika, måla
Arbeta med färg och form, till exempel måla med olika tekniker (akryl,
akvarell, färgpennor)
Promenera /motion
Skulptur, gips, papier maché
Trycktekniker, till exempel screen tryck
Skriva, redigera och ge ut en tidning
Ipad-grupp
Fotografera
Arbeta med dator och ipad-appar

Du kan också delta i andra aktiviteter på Tillsammans daglig verksamhet, till
exempel teater, media, träna, gymnastik och sinnesrum.

För mer information: goteborg.se/tillsammansdagligverksamhet

Sida 4 (5)

Media
Här arbetar vi med att skapa en verksamhet fylld med glädje och gemenskap.
Media ger ut en tidning varje månad som innehåller berättelser, fotoserier,
filmtips, musiktips, korsord, recept osv. På Media kan du även arbeta med teater,
film och fotografering. Vi lägger stort fokus på att utveckla individens sätt att
kommunicera.

Lo Birgersson

Aktiviteter
•
•
•
•

•

Skriva, redigera och ge ut en
tidning
Fotografera
Spela teater
Arbeta med textil, till exempel
screentryck, brodera, sy för
hand och på maskin
Arbeta med trä, till exempel
slipa, såga, spika, måla

•

•
•
•
•
•

Arbeta med färg och form, till
exempel pärla, måla med
olika tekniker
I-pad grupp
Teckensång
Gruppsamtal om olika
livsområden
Gymnastik
Motion

Vem kan få daglig verksamhet

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till daglig verksamhet enligt Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ansök hos din socialtjänst.
Läs mer på goteborg.se/dagligverksamhet

För mer information: goteborg.se/tillsammansdagligverksamhet
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