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Korallen
– center för sinnesstimulering
Korallen är en behandlande verksamhet för barn 0–12 år.
Vi erbjuder sinnesstimulering för barn med omfattande
kognitiva svårigheter, medfödda eller förvärvade, främst i
kombination med rörelsenedsättning.
Målet med Korallens verksamhet är att stimulera varje
barns utveckling. De anpassade sinnesrummen ger barnet
förutsättningar för aktivitet och avslappning, kommunikation
och samspel.

Vad erbjuder vi?
På Korallen finns det fem olika sinnesrum. Varje sinnesrum
har olika karaktär. Här kan barnet bland annat uppleva
ljusspel, vattnets rörelser, musikens rytm eller vattensängens
värme och vibrationer. Varje barn utforskar de olika rummen
utifrån egna önskemål och förutsättningar. Vi uppmuntrar
barnets delaktighet och egna val.
Hur går det till?
Barnet kommer tillsammans med någon vuxen som de
känner väl, vanligtvis föräldrar eller personliga assistenter.
Medföljaren kommer alltid själv på en utbildning innan
barnet börjar på Korallen. Personalen på Korallen finns sedan
med och ger handledning och praktisk hjälp i rummen.

Slingan
På Korallen finns möjlighet för barnet att prova slingstyrd
Akka-platta. Akka-platta är en eldriven åkplatta som gör att
barnet kan förflytta sig på egen hand. Att själv kunna styra
över sin förflyttning ger barnet ökade möjligheter att påverka
och samspela med sin omgivning.
För mer information om Slingan, se:
habilitering.se/korallen/slingan eller kontakta oss på Korallen.

Hur ansöker man?
Till Korallens sinnesrum och Slingan kommer man genom att
anhörig eller personal ringer till oss och anmäler barnet.
Behandlare inom Habilitering & Hälsa kan också skicka en
intern remiss.
Vårt telefonnummer: 08-123 351 30

