
Tun Modumheimen 

 

DAGSENTERET 

MODUMHEIMEN 
 

 

 

 
Søknadsskjema for dagopphold 

fylles ut av søker eller dennes 

partrepresentant. Søknadsskjema er  

tilgjengelig på servicetorget   

og på kommunens hjemmeside. 

Søknaden vurderes av saksbehandler, 

med utgangspunkt i søkers behov.  

Med bakgrunn i søknaden og saksutred-

ningen fattes det et skriftlig enkeltvedtak 

i henhold til Forvaltningslovens bestem-

melser. 

 

Vi tar kontakt for å avtale første besøk på 

dagsenteret. 

Modum Kommune  

 

Helse– og sosialetaten 

Telefon: 32 77 89 16 

Fax: 32 77 89 01  

E-post: dagsenter.mh@modum.kommune.no 

Post: Modumheimen, Furulund 17,  

3340 Åmot 

 

 

 

 

DEN POSITIVE LOV. 

Tenk positive tanker… 

Bruk positive ord… 

Gjør positive handlinger… 

Og det positive gror…  

 

 

 

 

 

 

 

Kom gjerne innom oss for prat 

Eller ta kontakt på tlf. 32 77 89 16. 

VELKOMMEN! 

Saksgang - dagopphold 

Modum kommune 

Telefon: 32789300 

Hjemmeside:  

http://www.modum.kommune.no 

01-11-12 



 

 
 

Tun Modumheimen er en del av Helse- og 

sosialetaten i Modum kommune og ligger 

sentralt plassert i Åmot.  

Tun Modumheimen består av Modumhei-

men sykehjem, Furulund bofellesskap for 

demente, Åmot bofellesskap og Furulund 

trygdeboliger.  

Som en del av tilbudet ved tun Modumhei-

men finnes frisør og fotpleie, dagsenter, 

dagaktivitetstilbud for personer med  

demens, kafeteria og sansehage. 

Tunet har egen musikk– og kulturmedarbei-

der, som bidrar til et rikt kulturtilbud for 

beboere og pårørende. 

Målet for Tun Modumheimen er å sørge for 

at beboerne og pårørende, gjennom en  

brukertilpasset faglig god tjeneste, opplever 

å få dekket sine grunnleggende behov. 

Tun Modumheimen Dagsenteret Modumheimen 

Fakta om Dagsenteret Dagsenteret har noen 

faste aktiviteter: 

Sangstund to ganger  

i uka, Trim, Boccia, 

Bingo og Quiz. 

I tillegg er det mulighet for å holde på 

med diverse håndarbeid, vev og sløyd 

for de som ønsker det. 

 

Gavebutikk 

Konvallen er en gavebutikk som drives 

av frivillige. Der selges produkter som 

er laget av trygdede og pensjonister i 

Modum. 

 

 

 

 

 

Dagsenteret på Modumheimen er et åpent 

tilbud til trygdede og pensjonister i  

Modum Kommune.  

Her kan du delta i et fellesskap med  

andre. 

Dagsenteret har som målsetting at vi skal 

bidra til økt livskvalitet hos brukerene 

gjennom sosial kontakt, samvær, felles-

skap, aktivitet og gode måltider. 

 

 

 

 

 

 

Vi har egen bil til transport av de som har 

behov for det. Brukerne hentes på morge-

nen og kjøres hjem på ettermiddagen.  

Transport krever vedtak fra kommunen.  

Rullestol og rullator er ingen hindring. 

Vi serverer frokost, formiddagskaffe og 

middag under oppholdet. 


