Påmelding til familieopphold på Frambu senter
- for assistenter/støttepersoner
Hva er Leve NÅ?
Leve NÅ er et nasjonalt tilbud til barn og unge (0-18 år) med genetiske, medfødte og
ervervede tilstander som er livstruende eller livsbegrensende, samt deres familier og
tjenesteytere. Målet er å styrke kompetanse på fagfeltet barnepalliasjon og bidra med
informasjon og veiledning lokalt, basert på familiens og/eller tjenesteapparatets behov.
Leve NÅ tilbyr ulike tjenester, avhengig av det enkelte barns og familiens behov. Alle
tilbudene planlegges og gjennomføres i samarbeid med kommunale instanser og
spesialisthelsetjenesten. Les mer på www.levenaa.no.
Informasjon om opphold hos Leve NÅ
Under et femdagers familieopphold hos Leve NÅ vil barnet, foreldrene og søsken få mulighet
til å møte andre i samme situasjon og adressere konkrete problemstillinger som er viktig for
dem. Programmet for oppholdet utarbeides på bakgrunn av familiens behov, og det blir lagt
vekt på både informasjon, samtaler og aktivitet, men også ro, avveksling og avlastning.
Barn som kommer på familieopphold hos Leve NÅ får tilbud i Frambus barnehage og skole
mellom kl. 09.00 og 15.00. De fleste av barna har sammensatte medisinske behov og/eller
kommunikasjonsutfordringer og har stort behov for ha kjente personer rundt seg gjennom
dagen. Det anbefales derfor at barnet får ha med seg den/de støttepersonen(e) som til daglig
følger hen i barnehage og skole hjemme. Dette vil gjøre oppholdet trygt for barnet og
foreldrene, slik at barnet i størst mulig grad kan delta i lek og aktivitet med andre barn.
Medfølgende støttepersoner vil, gjennom å bistå barnet i Frambus barnehage og skole, få
veiledning i tilrettelegging for deltagelse og meningsfulle aktiviteter. Gjennom uka legges det
også til rette for at støttepersoner skal få samtale med Leve NÅ sine fagpersoner og dele
kunnskap og erfaringer med andre tjenesteytere. Se eget program for medfølgende
støttepersoner på www.levenaa.no.

Praktisk informasjon
Støttepersoner som deltar på familieopphold og som bistår barnet i Frambus barnehage og
skole får fri kost og losji. Det utarbeides et eget program for barnehage/skole, som inkluderer
tilpassede aktiviteter ute og inne, både individuelt og i mindre grupper. Ta derfor med klær til
uteaktiviteter!

Postadresse: Stiftelsen Frambu – Leve NÅ, Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud. Digipost: Stiftelsen Frambu - Leve NÅ.
Mail: levenaa@frambu.no. Telefon: 64 85 60 00. Nettside: levenaa.no

Påmelding for assistenter/støttepersoner
Opphold fra/til dato: ______________________________________________________________

Navn: ___________________________________________________________________________
Stilling/yrkestittel: ________________________________________________________________
Arbeidssted: _____________________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________
Postnr: _________________ Poststed:________________________________________________
Tlf: ____________________ E-post: __________________________________________________

Jeg er støtteperson for (navn):_______________________________________________________

Har du allergier eller behov for spesiell diett?
Hvis ja, beskriv hva du er allergisk mot, evt. hvilke produkter ikke tåler.
Det er viktig at opplysningene er nøyaktige. Må skilles mellom allergi og intoleranse/overfølsomhet.

Påmelding sendes innen fristen via Digipost til mottaker "Stiftelsen Frambu", merket Leve NÅ. For å
opprette digital postkasse, se www.digipost.no. Alternativt, send påmelding i god tid før oppholdet
pr. brev til Stiftelsen Frambu – Leve NÅ, Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud.

For ytterligere informasjon: www.levenaa.no
Evt. ta kontakt pr. tlf. 94 00 98 28 eller e-post: levenaa@frambu.no
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