Vad vi gör om vi inte kan
hålla våra löften till dig
Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra
kvalitetsnivåer och ge en professionell
service.
Om vi inte lyckas göra det önskar vi gärna
få reda på det.
Du kan göra det digitalt eller genom
besök:
http://www.trollhattan.se/synpunkter

Kontaktuppgifter:
Områdeschef Annika Andersson Tel: 0520- 49 79 49
karl.gustav.elf@trollhattan.se
Enhetschef Sofia Laudon Larsson Tel: 0520- 49 79 71
sofia.laudonlarsson@trollhattan.se
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Allmänt
Vårviks gård, bondgården som ligger ca 2,5 km väster om
Trollhättans centrum har anor från 1600-talet.
Här bedriver Trollhättans Stad en arbetsinriktad verksamhet
som vänder sig till i huvudsak till dig som av olika anledningar
varit ifrån det ordinarie arbetslivet under längre tid. Vårviks
gård har 23 heltidsplatser.
Allt arbete på gården utförs utifrån ett ekologiskt tänkande.
För att möjliggöra detta förmedlas en grundläggande
miljökunskap till alla deltagare.
Arbete med djur, växter, bevarande av kulturbyggnader, miljö,
hantverk, hushåll och städ formar grunden för gårdens
arbetsprogram. De djur som finns på Vårviks gård är svenska
lantraser som är utrotningshotade.

Detta kan du förvänta dig av oss
• Innan du börjar får du göra ett studiebesök på Vårviks gård
tillsammans med din handläggare. Vi går igenom hur Vårviks
verksamhet är uppbyggd och du får berätta lite om dig själv
och varför du funderar på att komma till Vårvik. Utifrån detta
pratar vi om vilka utmaningar Vårvik kan ge dig och därefter
gör du ditt val om du vill börja på Vårviks gård.
• Under tiden du är på Vårviks gård har vi regelbundna uppföljnings träffar med dig och din handläggare.
• Vi arbetar tillsammans för de mål som vi kommit överens om i
din egen handlingsplan.
• Du kommer att få möjlighet att pröva på att arbeta inom alla
våra verksamhetsområden.
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• Arbetet på Vårviks gård är omväxlande eftersom det finns så
många varierande arbetsuppgifter att utföra.
• Vår ambition är att din tid på Vårviks gård ska vara personligt
utvecklande samtidigt som du får mer kunskaper och
erfarenheter från våra olika arbetsområden.
• Vår ambition är att din tid på Vårviks gård ska vara personligt
utvecklande samtidigt som du får mer kunskaper och
erfarenheter från våra olika arbetsområden.
• Vi arbetar både individuellt och i små grupper med de
arbetsuppgifter vi har att utföra. I gruppen ingår alltid
personer som varit på Vårviks gård under en längre tid och som
har erfarenheter av de arbetsuppgifter som ska genomföras.
• På Vårviks gård har du även möjlighet att utveckla det svenska
språket då det erbjuds språkstöd av en språkstödjare via
undervisning en gång/vecka. Utöver detta erbjuds alternativ
undervisning i form av egna studier samt gemensam
undervisning av arbetsledare på Vårviks gård som ex. vis
dagens/veckans ord.
• Det finns kurator kopplad till Vårviks gård som du som
deltagare kan boka tid hos en gång/vecka.
• Du kan alltid räkna med ett respektfult och engagerat

bemötande
• För oss är delaktighet viktigt.
Detta förväntar vi oss av dig
• Att du är motiverad att vara här och att du gör tiden på
Vårviks gård till en positiv upplevelse för att kunna förverkliga
dina mål.
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