
Rudebacken Korttids är en korttidsvistelse enligt LSS i Roslagen för barn, 
ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska och/eller intellektuella 
funktionsnedsättningar. Här finns helgkorttids, sommarkollo och ridläger

Med hjälp av duktiga och engagerade 
medarbetare har ungdomarna roligt,
får möjlighet att prova olika aktiviteter 
och utvecklar sina sociala förmågor. 

Rudebacken Korttidsligger i Roslagen, naturskönt vid Väddö kanal, cirka tre 
kilometer utanför Älmsta. 

Rudebacken Korttids är en del
av Utvecklingspedagogik

Korttidsvistelse enligt LSS



Alltid tryggt, trivsamt och meningsfullt på 
Rudebacken och alltid väldigt roligt att vara där!

Det är viktigt att fritiden känns trygg och meningsfull. 
Vi ägnar oss därför åt både sociala, fysiska och 
kulturella aktiviteter och samvaro med kompisar. 

Den lugna omgivningen smittar av sig och bidrar till 
att vistelsen blir lugn, fast vi är aktiva. Miljön är en 
viktig del i att kunna erbjuda en vistelse med hälsa i 
fokus. Att sitta ute och äta eller spela spel på gården 
uppskattas av alla. Den stora tomten gör att alla med 
spring i benen tryggt kan springa av sig. Den rena 
luften gör att vi sover extra gott.

De flesta aktivitet sker tillsammans med gruppen, 
även om det finns möjlighet att tillbringa tid för själv. 
För att trivas på Rudebacken Korttids är det därför 
viktigt att man tycker om att umgås med andra. 

Före vistelse hos oss träffar vi deltagarna och går 
igenom deras önskemål inför vistelsen.

På Rudebacken vill de flesta 
dela rum med en kompis.

Rudebacksvägen 33, 764 91 Väddö
0720-850 051
rudebackenkorttids@up.se
up.se/rudebackenkorttids

Helgkorttids
På Rudebacken Korttids finns 
alltid något att göra. Vi ägnar 
oss åt aktiviteter deltagarna 
känner igen, men uppmuntrar 
dem även att prova nya. 
Struktur och medinflytande 
är viktigt. Varje helg ser i 
grunden likadan ut, men 
kan ha ett varierat innehåll.

Sommarkollo
På sommarkollo finns möjlig-
heter  till aktiviteter och 
avkoppling, både utomhus 
och inomhus. Vi åker också 
på utflykter i våra minibussar. 
Kanske bestämmer sig några 
kollodeltagare och medarbet-
are för att hajka i skogen.

Ridläger
Man behöver inte ha någon 
ridvana för att delta, men det 
är bra om man är bekant med 

hästar och trivs i deras 
sällskap.  Varje dag rider vi en 
timme och har teori en timme.  
Det finns givetvis också tid till 
pyssel och gos med hästarna i 
stallet.


