
 

 

Tilbud for barn og unge med       
 funksjonsnedsettelse   
eller kronisk sykdom 



 

 

 
Målgruppe. 
Tilbudet passer best for barn og unge mellom 6—20 
år med ulike fysiske, psykiske og/eller kognitive 
funksjonsnedsettelser. Vi har tilbud om tilpasset 
fysisk aktivitetsopphold i blandet gruppe eller i egne 
diagnoseopphold. Vi har også tilbud om ulike 
temaopphold.  
 
Hvordan søke: 
Helst skal en lege skrive under på søknaden din, 
men annet helsepersonell kan også gjøre dette. For 
eksempel fysioterapeut eller helsesykepleier. 
Søknadsskjema kan du finne på hjemmesiden vår 
www.vhss.no 
Alle henvisninger skal sendes Regional 
Vurderingsenhet for vurdering. 
 
Hva tilbyr vi: 
Hos oss vil du oppleve mange ulike aktiviteter. Vi vil 
tilrettelegge aktivitetene for deg slik at det blir trygt 
og spennende. Kanskje lærer du noe nytt? Kanskje 
vil du fortsette med aktivitetene når du kommer 
hjem.  
Ledsager må være med under hele oppholdet. 
 
Gruppe 
Du vil komme i en gruppe med gutter og jenter som 
er på din alder.  Vi har aktiviteter utendørs, i 
svømmehall og i gymsal. 
 
Lengde: 
Vanlig lengde på opphold er 2 uker, men noen av 
temaoppholdene er kortere. 
 
Hvem vil du møte: 
På dagtid vil du møte idrettspedagoger, 
fysioterapeuter, sykepleier, lege og lærere.  
På ettermiddag foregår det aktivitet sammen med 
personalet på fritidsavdelingen. 
 
Ledsager: 
Alle barn/ungdommer har med seg egen ledsager, 
oftest mor eller far, under hele oppholdet. Veiledning 
og erfaringsutveksling med foresatte for best mulig 
overføring til aktivitet i hjemmemiljøet, har stort 
fokus. Foreldre som er ledsager for sitt barn kan, 
etter 
folketrygdloven § 9—13, søke om opplæringspenger 
dersom de har sykepengerett. Søknad skrives av 
lege ved VHSS under oppholdet. Vanligvis utbetaler 
arbeidsgiver lønn og får refusjon fra NAV lokalt. 
Selvstendig næringsdrivende får også 
opplæringspenger fra første dag. Også andre enn 
barnets foreldre/foresatte kan godkjennes for 
opplæringspenger.  
Dersom du er best tjent med å komme med to 
ledsagere kan det søkes spesielt om det.  
 
Skole 
Er du i skolepliktig alder vil du vanligvis få en 
skoletime pr dag. Ta med deg arbeidsplan og 
skolebøker. 
Læreren din eller noen andre som har betydning for 
deg i hjemkommunen, inviteres til å komme på 
besøk mot slutten av oppholdet. 



 

 

 
Våre tilbud 
 
Tilpasset fysisk aktivitet—allsidig aktivitetsfokus 
Varighet: 2 uker 
De fleste kommer til oss på et 2 ukers opphold med 
allsidig aktivitetsfokus. Da er sammen med ca 5 
andre på en gruppe. Gruppene settes sammen ut fra 
alder og funksjonsnivå 
 
Det er ofte greit å prøve ut et slikt opphold før man 
søker inn til temaopphold, slik at vi kan si noe om 
hvilket opphold som passer. 
 
Gjennom tilpasset fysisk aktivitet i gruppe ønsker vi å 
finne aktiviteter som passer for deg og som du 
kanskje vil fortsette med når du kommer hjem. 
 
Diagnoseopphold 
Varighet: 2 uker 
Disse oppholdene har også tilpasset fysisk aktivitet, 
men her har alle den samme diagnose og er vanligvis 
i samme aldersgruppe. Eksempler på 
diagnoseopphold er: barn/ungdom med CP, 
EDS/Hypermobilitet, Downs/Psykisk 
Utviklingshemming, Hjertesykdom, Overvekt og 
Autisme.  
 
Opphold for barn og unge med overvekt 
Varighet: 2 uker 
I løpet av oppholdet skal barnet/ungdommen 
sammen med ledsager utarbeide konkrete mål og 
tiltak som de skal jobbe med mellom oppholdene. 
Hvordan barnet/ungdommen og familien jobber med 
tiltak mellom oppholdene danner grunnlag for inntak 
til re-opphold. Planlagt forløp på inntil 3 opphold. 
Reopphold gjennomføres etter ca. 6 
måneder. Varighet på opphold er ca 2 uker.  
 
 
Aktivitetshjelpemidler Sommer, for utprøving og 
opplæring.  
Varighet: 1 uke 
Her kan barn helt fra 4 år henvises. 
For deg som ønsker økt aktivitet i sommerhalvåret. 
Utprøving, tilpasning og opplæring i bruk av 
aktivitetshjelpemidler, for eksempel Sitte- og 
liggesykler, trehjulssykler 
tandemsykler, sykkelfronter til rullestol og vogner for 
terreng.  
Aktiviteten skjer i gruppe med individuell 
tilrettelegging.  
De som har egne aktuelle aktivitetshjelpemidler bør 
ta disse med seg til oppholdet. 
 
 
 
 

 
Våre tilbud 
 
 
Aktivitetshjelpemidler Vinter, for utprøving og 
opplæring.  
Varighet: 1 uke 
For deg som ønsker økt aktivitet i vinterhalvåret. 
Her får du prøve ut ulike 
vinteraktivitetshjelpemidler.Vi tilbyr to ulike 
opphold på vinter: 
Pigging på snø eller is – utprøving av ulike 
piggekjelker for langrennsaktivitet og isaktivitet, 
samt akteutstyr. 
Alpint – utprøving av ulike hjelpemidler for sittende 
alpint, egenkjørt eller ledsagerkjørt 
Også her fra 4 år. 
 
Opphold med fokus på friluftsaktivitet 
Varighet: 2 uke 
Aldersgruppe: ca 10—18 år 
Her kan du få erfaringer, kunnskaper og positive 
opplevelser med friluftsaktiviteter som for 
eksempel mat på bål, fisking, orientering, aking, 
truger og lingnende. Alle aktiviteter gjennomføres 
ut fra dine forutsetninger.  
 
Sykkelopplæring 
Varighet: ca 2 uker 
Aldersgruppe ca 10—18 år. 
For deg som ikke har lært å sykle, men som har  
lyst til å lære det. Kanskje leter du etter en sykkel  
du kan mestre De første dagene av oppholdet 
brukes for tilpasning og utprøving av aktuelle 
sykler. Videre øves det intensivt med den mest 
egnede sykkelen.  
 
Vinteraktivitetsuke/skiuke 
Varighet: 2 uker 
Her kan du øve opp skiferdighetene dine gjennom 
varierte ski-og leikaktiviteter 
 
Svømmekurs 
Varighet: 2 uker 
Aldersgruppe ca. 10—18 år. 
For deg som trenger ekstra støtte og veiledning 
for å bli fortrolig i vann eller lære å svømme.  
Svømmeopphold arrangeres 1-2 ganger pr. år 
(nov-jan) og har en varighet på 2 uker. 
De fleste dagene i oppholdet er det 2 økter i 
bassenget. I tillegg vil det være økter i gymsal og 
ute. Det er også ei økt på skolen hver dag. 

 



 

 

Et helhetlig helsebegrep 
 - et helhetlig menneskesyn 

Valnesfjord Helsesportssenter ligger i naturskjønne  omgivelser i Fauske kommune.  
Nærmeste byer er  Fauske og Bodø.  

 
Fra tettstedet Strømsnes er det ca 14 km opp til senteret. 

 

Valnesfjord Helsesportssenter, Østerkløft, 8215 Valnesfjord 
Telefon:75 60 21 00  

 
E-post: post@vhss.no  

Hjemmeside: www.vhss.no 
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