
Luna Ungdomsboende är en del av 
Utvecklingspedagogik

Luna Ungdomsboende är ett boende för ungdomar med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning och som är inskrivna på Lunagymnasiet. Vi arbetar för 
att ungdomarna ska ha en fungerande vardag och en meningsfull fritid, utifrån 
sina personliga intressen och behov. Hos ska ungdomen känna sig trygg, trivas, 
utvecklas och ha roligt. Med omtanke, engagemang och kunskap  ger vi ung-
domarna möjlighet att förbereda sig för vuxenlivet, alltid  utifrån var och ens 
egna förutsättningar.

Luna Ungdomsboende ligger i Hersby på natursköna Lidingö, ett lugnt och grönt 
område. Det är nära till kommunikationer och knappt två kilometer och cirka fem 
minuters bussresa till Lunagymnasiet, som vi ett nära samarbete med.



I huset finns ett gym, där många tycker om att träna.

Skön hemmamiljö med gott om plats för umgänge,  
både vid matbord och i soffan.

Frimurarevägen 7D, 181 41 Lidingö
08-656 26 41 
lunaungdomsboende@up.se
up.se/lunaungdomsboende

Med engagemang och hjärta 
hjälper vi ungdomarna att 
forma sin vardag till en 
helhet, med ungdomens 
intressen och behov i fokus. 
Samverkan med gymnasiet 
gör att vi kan skapa lösningar 
som bidrar till såväl ökat 
välbefinnande på boendet 
som större möjligheter att nå 
målen i skolan. 

För oss är det en självklarhet 
att ungdomarna är delaktiga 
i sin vardag för att trivas och 
utvecklas. Alla hjälps åt och 
tillsammans utför vi sysslor 
som att laga mat, diska, tvätta 
och städa. Middagar lagar och 
äter vi tillsammans.

Det är också viktigt att ha 
roligt. Tillsammans hittar vi 
på olika saker, som att gå på 
bio, spela bowling eller andra 
aktivitet som ungdomarna 
önskar. Vi tar hänsyn till att 
ungdomar kan trivas såväl i 
större som små grupper. 
Givetvis har ungdomarna 
också möjlighet att umgås 
med sina kompisar.

Vi har öppet dygnet runt, 
årets alla dagar.

Alla på ungdomsboendet får 
en egen lägenhet med toalett 
och dusch. På bilden ovan syns 
det gemensamma vardags-
rummet


