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Nyhetsbrev december 2016

Flytt till Torsplan
Den 13 december flyttar Habilitering &
Hälsas ledning, stab och FoUU till
Solnavägen 1E vid Torsplan.
> Habilitering & Hälsa

Fint pris till
Funktion i fokus
Habilitering & Hälsas tidning Funktion i
Fokus vann det prestigefyllda
Tidskriftspriset 2016 i klassen Årets
omgörning. Juryns motivering: Det är mer
än bara en omgörning: Det är ett totalt
nedplockat magasin, återuppbyggt med
nya byggstenar. Och resultatet är
enastående.
– Vi är otroligt glada för priset. Vi ville
skapa en modern tidning som lockar till
läsning och sprider kunskap om
funktionsnedsättningar, säger Anna Bratt,
tidningens chefredaktör.
Nästa nummer kommer den 15 december
med psykisk hälsa som tema. Läs den
direkt på webben eller prenumerera gratis.
> Funktion i fokus

Funka olika – ny
podd
Funka olika är en podd om
funktionsnedsättningar och habilitering. De
tre första programmen handlar om autism.
Psykologen SvenOlof Dahgren samtalar
med Jilll Carlberg, som fick diagnosen
Asperbergs syndrom när hon var tio år.
Inom kort släpper vi sex nya avsnitt om
adhd. Den här gången möter vi Mevelyn
Ehrstrand, som har adhd, och Camilla
Ekstrand, enhetschef för Adhdcenter.
> Funka olika

Nytt uppdrag för Habiliteringenheten Årsta
Habiliteringsenheten Årsta tar över habiliteringsansvaret för elever som går på särskolan
Mockasinen i Solberga. Överföring från nuvarande behandlare till behandlare på Årsta sker
successivt under hösten 2016 och början av 2017.
Syftet med förändringen är att ta tillvara den specialiserade kompetens som finns på
Habiliteringsenheten Årsta. Enheten kommer alltså att arbeta med elever på
Skanskvarnsskolan i Årsta, Jorielskolan i Fruängen, Mockasinen i Solberga och med en del
elever på Move & Walkskolan i Solna.
Från den 19 december har enheten nya kontorslokaler på Skolvägen 10 i Enskededalen.
Behandlingslokalerna finns kvar på Skanskvarnsskolan och Jorielskolan.
> Habiliteringsenheten Årsta

Använd funktionshindersguiden.se
På funktionshindersguiden.se hittar du snabbt och lätt aktuell information!
Nu har dessa sidor har uppdaterats:

– Förskola, grundskola och gymnasium
– Vuxenutbildning
– Lagar
– Myndigheter
> Funktionshindersguiden

Öppet i mellandagarna
Forum Funktionshinders frågetjänst och bibliotek har öppet i mellandagarna. Biblioteket
finns på Tideliusgatan 12 i Stockholm. Kom gärna och låna böcker och filmer!
Frågetjänsten
08123 350 10
2730 december: 8.3016.30
24 januari: 8.3016.30
5 januari: 8.3012.30
Biblioteket
2729 december: 12.3016.30
24 januari: 12.3016.30
> Forum Funktionshinder
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