AKTIVITETSPLAN
FOR 2017
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Omsorgspartner Vestfold ønsker å tilby alle brukere og beboere et bredt spekter av arbeid
og aktiviteter. Det har derfor blitt utarbeidet et aktivitetstilbud hvor den enkelte bruker kan
delta på ulike nivåer. Vårt mål er at alle skal kunne delta og ha glede av ulike aktiviteter på
ulike nivå, og med ulike mål og ambisjoner. Vi ønsker å tilrettelegge for en innholdsrik og
meningsfylt hverdag og tror at et godt aktivitets tilbud kan være med på å berike hverdagen
til våre brukere. Planer er i stadig utvikling, så også denne. Ved å bruke planen som et
levende verktøy, siker vi en god og oppdatert oversikt over aktivitetstilbudet i
Omsorgspartner Vestfold. Tilbudet hos oss er stadig i utvikling, og det skal gjenspeiles i
denne planen. Planen skal også sikre forutsigbarhet og at gode tilbud opprettholdes og nye
tilbud gjøres kjent i hele organisasjonen.
Introduksjon til bruker:
Omsorgspartner Vestfold har laget et aktivitetstilbud vi håper du vil ta del i og få glede av.
Ta kontakt med primærkontakten din om du ønsker å være med på noen av aktivitetene.
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AKTIVITET

DAG / TIDSPUNKT

BÅLKVELD PÅ VIVESTAD

Onsdag kveld

VEDARBEID
Per i dag finnes utstyr på Vivestad.
Her må gjeldende regler følges i
forhold til kunnskap om
håndteringa av utstyr og bruk av
nødvendig verneutstyr.

TRENINGSGRUPPE
Mulighet for fellestrening og
individuell trening med ulikt utstyr
både i gymsal og i treningsrom.
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Ulike dager etter avtale med
boleder på Vivestad

SVØMMEHALL
Bruk av svømmehaller i
nærområdet, så som
Drammensbadet

BAKEKVELD
Mulighet hver dag etter avtale
med boleder på Vivestad

SPILL/FILMKVELD
Mulighet hver dag etter avtale
Organiserte filmkvelder på
Vivestad fredag ettermiddag i
oddetallsuker

HUNDEKJØRING

Etter avtale med boleder
Vivestad
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HOBBYKVELD
Mulighet hver dag
etter avtale med boleder
Vivestad

FISKETUR

Etter avtale med boleder
Vivestad

MÅNEDLIGE AKTIVITETER
Bakedag på storkjøkkenet på Vivestad. Ta direkte kontakt med Boleder Vivestad vedrørende deltakelse i
aktiviteten.
Spill/filmkveld på Vivestad to ganger per måned, fredag ettermiddag i oddetallsuker.

Kvartalsvis

Hundekjøring med utgangspunkt Vivestad. Boleder Vivestad legger ut informasjon i forkant.
Fisketur med utgangspunkt Vivestad. Boleder Vivestad legger ut informasjon i forkant.
Hobbykveld på Vivestad. Boleder Vivestad legger ut informasjon i forkant om hva kvelden vil bringe.

ÅRLIGE AKTIVITETER
Ferieavlastning i Risør: Uke 27 og 28
Gårdsdag på Vivestad i juni
Halloween; selskap arrangerer, informasjon sendes ut i forkant
Adventskos på Vivestad i desember; Konkurranse/utstilling av pepperkakehus. Juletrehogst.
Snøscooter og oppkjøring av skiløyper – mulig ved snø i vinterhalvåret
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JOBB/SAMARBEIDSPARTNERE ARBEIDSTRENING
Individuell tilrettelegging etter den enkeltes behov og ønsker.
Per i dag er det vedjobbing med base på Vivestad, samt enkle verkstedsoppgaver og vedlikeholdsoppgaver
som er aktuelle.
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