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 DAGVERKSAMHET ST KNUT 
 
 
Målet med dagverksamhet är att du ska få en 
trevlig och meningsfull vistelse, stimulans, sam-
varo och gemenskap. Syftet är även att erbjuda 
anhöriga tillfällig avlösning. För att delta på  
dagverksamheten krävs ett biståndsbeslut från 
Vellinge kommun. 
 
 
Vår profil 
Forenede Care är ett familjeföretag med mångårig er-
farenhet av vård och omsorg. Omtanke, vänlighet och 
service vägleder oss i det dagliga arbetet. För oss inne-
bär omtanke att du känner att vi bryr oss om dig, och 
alltid känner en trygghet i att vi ser till ditt bästa.  
Vi vill göra skillnad, för människor, för samhället och 
för framtiden. 
 
 
Våra tjänster 
Vi arbetar och stödjer dig till en meningsfull dag utifrån 
dina vanor och intressen. Aktiviteterna utgår ifrån att 
varje människa och varje möte är viktigt och unikt.  
 
Dagverksamhet erbjuds måndag till fredag. Frukost/ 
förmiddagsfika och eftermiddagsfika ingår. Det finns 
möjlighet att äta lunch som du betalar själv för. 
 
Exempel på aktiviteter är högläsning, musik/dans, spel, 
korsord, gymnastik och fysisk aktivitet utomhus.  
Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter 
olika högtider. Dagverksamheten har möjlighet att 
delta i aktiviteter och underhållning på vård- och  
omsorgsboendet St Knut. 
 
Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans 
med dig och dina närstående, om du önskar, samman-
fattar dina behov och önskemål i en individuell genom-
förandeplan som regelbundet uppdateras. 
 
 
Vår personal 
På dagverksamheten arbetar utbildad vård och 
omsorgspersonal. 
 
 
Din möjlighet att påverka 
Det är viktigt för oss att du är nöjd. Vi tar gärna emot 
synpunkter för att ständigt kunna förbättra och ut-
veckla vårt sätt att arbeta. Forenede Care har tydliga  

 

  
 
 
 

 
 
rutiner för hur synpunkter och eventuella klagomål  
ska hanteras. 
 
 

I Vellinge kommun driver Forenede Care: 
• Hemtjänst och hemsjukvård 
• Hälso- och sjukvård inom kommunens ansvars- 

område 
• Servicehus Almgården, Bäckagården och Postgården 

med aktivitetscentra och restauranger 
• Vård- och omsorgsboende S:t Knut och Aspen, 

Omtankens hus, Postiljonen och Månstorps Ängar 
• Dagverksamheter 
• Personlig assistans, ledsagarservice och avlösar- 

service 
 
Forenede Care är del i den familjeägda Forenede  
koncernen som består av två affärsområden, Care  
och Service fördelat på fyra bolag. Forenede Care är 
verksamt inom vård och omsorg, personlig assistans, 
hälso- och sjukvård, socialt boende och måltidsservice. 
www.forenedecare.se 
 
 

Kontakt 

 
Åsa Möller  
Tf. verksamhetschef 
Telefon: 040-42 57 90 
E-post: asam@forenadecare.com 
 
Forenede Care St Knut och Aspen 
Ljungstyckevägen 4, 239 41 Falsterbo 
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