
Heldag – Behandling och Skola 10-18 år 
Vårt fokus är att ge barn stöd i sin sociala och känslomässiga 
utveckling. Verksamheten är uppbyggd kring behandling 
och skola som integrerar med varandra. Det innebär att 
behandlingen och skolan pågår tillsammans under dagen. De 
individuella uppläggen görs utifrån behandlings- och skolmål. 
Vi erbjuder trygga dagliga strukturer med individuellt stöd, 
familjesamarbete, olika gruppverksamheter och individuellt 
anpassad skola. Vi bedriver en fristående grundskola med tät 
samverkan med behandlingsverksamheten.

Vi möter varje barn och familj utifrån individuella behov 
och förutsättningar. Varje barn och familj har ett team 
från verksamheten som tillsammans med dem och 
uppdragsgivare arbetar mot de uppsatta målen i behandling 
och skola. Teamet består av behandlingssamordnare, 
familjebehandlare och lärare.

Vi skapar möjligheter för barnet att genom färdighetsträning 
öka sin tilltro på sig själv och andra samt att kunna använda 
sina resurser på ett positivt och utvecklande sätt. Barnet 
får stöd att fungera tillsammans med andra i ett tryggt 
sammanhang. Vi erbjuder en meningsfull daglig verksamhet 
med struktur som är upplagd utifrån ungdomens individuella 
behov samt gruppens behov och beprövad erfarenhet.

Verksamheten är öppen alla dagar förutom helgdagar vilket 
innebär att behandling - färdighetsträning och familjearbete 
fortsätter bedrivas under skolloven.

Så går det för barnen 
• Efter behandlingen uppger barnen en ökad

tillfredsställelse med livet och minskade svårigheter som
de även besväras mindre av*.

• Även vårdnadshavare uppger att deras barns svårigheter
har minskat, efter behandling samt att de besväras
mindre av svårigheterna*.

• 100% av föräldrarna och 100% av socialsekreterarna anser
att samarbetet med Magelungen fungerar bra eller
mycket bra**.

För mer information kontakta: 

Carina Wilén, behandlingschef 
070 611 11 56 
carina.wilen@magelungen.com 

Marcus Ahltun, rektor
076 041 02 48
marcus,ahltun@magelungen.com

Skolgatan 26 
703 62 Örebro

* Pågående systematiska uppföljningar ** Brukarundersökningen 2016
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Magelungen Utveckling är ett medarbetarägt 
företag som bildades 1993. Vi arbetar med att bidra 
till samhällsnytta och innovationskraft genom ett 
brett utbud av kostnadseffektiva insatser och tjänster 
inom skola och behandling präglade av samverkan, 
kompetens och engagemang. Vår unika företagsform 
är en garant för god kvalitet och långsiktighet.

Läs mer om vår verksamhet på: 
www.magelungen.com

Vi skapar hopp och 

förändring tillsammans!
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