
 

 
    

      GENERELL INFO OM OPPHOLD OG DRIFT: 

 
 Foruten deltakelse i daglige gjøremål, planlegges 

aktiviteter i samarbeid med personalet og 

barna/ungdommene under oppholdet. 

 Personalet vil være behjelpelig med oppfølging av faste 

fritidsaktiviteter og evt. lekser. 

 Stanga har egen bil. Vi tilrettelegger så godt vi kan 

med henting og bringing. 

 På Stanga har vi forskjellige innendørs aktiviteter som 

data, TV-spill, air hockey, brettspill og diverse 

formingsaktiviteter. Vi har utstyr til utendørs 

aktiviteter som skøyter, ballspill, akebrett, ski, sykler 

mm. I tillegg til dette benytter vi oss av eksterne 

aktivitets- og kulturtilbud.  

 Stanga ligger i rolige omgivelser i nærheten av 

Sandvika.  

 
Besøksadresse: Stanga avlastningssenter 

                               Stanga 19 
   1346 Gjettum 

                                                   Telefon: 67 55 96 66 / 46 41 85 22 
                                          e-post:        stanga@baerum.kommune.no 
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Hva kan vi tilby? 

          

Stanga avlastningssenter tilbyr avlastning til familier 

som har barn/unge med psykiske helsevansker i 

alder 8 – 18 år, slik at de opplever en lettere hverdag. 

 

Vi er opptatt av at barnet/ungdommen skal lære mer 

om seg selv og andre gjennom daglige, planlagte 

aktiviteter og samværssituasjoner som for eksempel 

turer, måltider, kino, kafébesøk osv. Det legges vekt 

på positive opplevelser, mestring og trygghet for 

barnet/ungdommen. 

 

Vi tilbyr barn og unge et miljø hvor de treffer andre i 

samme situasjon, og hvor de kan få veiledning og 

samtaler med de ansatte.  

 

         Tilbudet gis i henhold til Lov om helse- og  

         omsorgstjenester. 

 

Foresatte søker avlastning på et eget søknadsskjema 

som sendes Tildelingskontoret i kommunen. Det må 

legges ved en sakkyndig vurdering fra BUP, fastlege 

og/eller andre instanser om avlastningsbehovet.  

 

Skjema finnes på Bærum kommunes hjemmeside: 

 

https://www.baerum.kommune.no/ekstern/skjema02/

utfylling/skjema/BK093/ 

 

 

 

Familiens vedtak lyder på antall tildelte timer eller 

døgn per måned. Timene fordeles på ukedager eller 

døgn i helger der det er ønskelig/kapasitet. Barnets 

opphold planlegges sammen med foresatte, barnet og 

personalet. 

Som et kommunalt tilbud er vi forpliktet til 

databasert dokumentasjon. 

 

Hvem er vi? 

 

 Vi er en sammensatt faggruppe som jobber mot felles 

mål. Sammen legger vi vekt på trygghet, trivsel og 

sosialt samvær med andre barn/unge. 

 

 Personalet går i turnus og arbeider hver 4. helg.   

 

 Vi samarbeider med foresatte, BUP og andre i 

nettverket rundt ungdommen. Familien får en 

primærkontakt som deltar på ansvarsgruppe rundt 

brukerne, fungerer kan fungere som koordinator og 

leder arbeidet med individuell plan der det er 

ønskelig. 

 

Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt med oss. 

Telefon: 46 41 85 22 
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