Velkommen
til
Strandgården

Til nye borgere
2017

Jeg vil gerne byde dig og din familie velkommen til
Strandgården. Håber du vil blive glad for at bo her, og
vi håber denne lille pjece kan hjælpe dig og din familie
til at få afklaret evt. tvivlsspørgsmål. Du/I er altid
velkomne til at kontakte os, såfremt der skulle være
yderligere informationer eller andet du/I ønsker
uddybet.
Strandgården er oprindeligt bygget i 70’erne, men
gennemgik en total renovering og tilbygning fra 20052007. Huset har nu 31 tidssvarende lejligheder, hvoraf
de 3 er forbeholdt til aflastning.
Huset består således af 31 lejligheder fordelt på flg.
måde:
 Rosenhaven – 13 lejligheder
 Bøgehaven – 9 lejligheder hvor de 3 er
gæsteboliger
 Solkrogen – 9 lejligheder
Alle lejligheder indeholder køkkenniche med
køleskab, stort badeværelse med egen
vaske/tørretumler.
Vi arbejder efter EDEN alternative, som betyder, at du
inddrages i hverdagen, således at du oplever nærvær,
nærhed og samvær.

Desuden har vi ”Fællesstuen” hvor der vil være
forskellige aktiviteter. Dette kan f.eks. være
gudstjeneste eller banko.
Her er omkring 30 ansatte og i plejen er det personale
med en sundhedsfaglig uddannelse. Strandgården
har en sygeplejerske, som arbejder på alle hverdage.
Desuden har vi en pædagog, som arbejder mandag til
torsdag kl. 15-19.30. Hun laver forskellige aktiviteter i
huset. Vi har i perioder elever i praktik, som er under
uddannelse til social- og sundhedsassistent. Desuden
kan vi have afløsere som ikke har en
grunduddannelse, men har gennemgået en praktisk
oplæring i huset.
Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende og
håber du bliver glad for at være her på Strandgården.

Mange hilsner fra
Leder Lene Jørgensen

Dit nye hjem!
Før og lige efter indflytningen vil vi gerne tale med
dig og din familie omkring din dagligdag, vaner og
interesser, så du føler dig tryg og hjemme her i
Rosenhaven/Bøgehaven/Solkrogen.
Vi betragter Strandgården som dit hjem og lægger
stor vægt på at du bibeholder dine færdigheder.
Dette kunne f.eks. være at hjælpe med at dække
bord, lave kaffe, lægge tøj sammen. Desuden
arbejder vi jo efter ”Eden-principperne”, som vil sige,
at vi har fokus på at afhjælpe følelsen af
hjælpeløshed, ensomhed og kedsomhed. Eden
hjælpere er dyr, planter og børn. Strandgården har
to katte – Sille og Felix som er i hele huset. I
Bøgehaven er der et akvarium. Nogle medarbejdere
tager deres hund med på arbejde.
Din familie og venner er altid velkomne i dit nye
hjem.
Din familie er velkomne til at tage del i din hverdag
og fortsat være en ressource for dig.
Har din familie brug for at tale med personalet, står
vi gerne til rådighed.

Vi håber samarbejdet mellem dig, din familie og
personalet bliver præget af varme, tillid, forståelse
og gensidig respekt.
Vi vil bede dig og din familie om at udfylde udleveret
materiale ”Min gode hverdag samt min livshistorie”.
Det er et meget vigtigt led i at kunne hjælpe og
støtte dig i din hverdag. Meget gerne inden du flytter
til Strandgården, da det er vigtigt for os at vide
noget om dig og hvad du f.eks. tidligere har
beskæftiget dig med. Der vil blive arrangeret en
”indflytningssamtale”.

Gæstebolig.
Når du flytter ind på Strandgården i en gæstebolig,
er det med det formål at afklare dit brug for fremtidig
hjælp.
Opholdet er tidsbegrænset og i samarbejde med
visitator. Når du kommer i aflastning er dette et
tilbud til dig, hvis du f.eks. ikke kan klare dig
derhjemme efter en indlæggelse.

Vi håber samarbejdet mellem dig, din familie og
personalet er præget af varme, tillid, forståelse og
gensidig respekt.

Når du kommer i en gæstebolig er der nogle ting du
selv skal medbringe:









Tøj/undertøj
Evt. penge til f.eks. frisør/fodpleje
Toiletsager
Medicin/æsker
Termometer
Hjælpemidler f.eks. rollator, kørestol
Sygesikringsbevis
Kommunikationsbog

I gæsteboligen forefindes:







Plejeseng
Sengelinned
Håndklæder
Engangsartikler
Hovedpude/dyne
Lift

GENEREL INFORMATION.

Bus.
Plejehjemmet har rådighed over en handicapvenlig
bus. Der er mulighed for at du kan låne bussen.
Dyne/hovedpuder.
Du skal selv medbringe din egen dyne/hovedpuder.
Dåbsattest/vielsesattest.
Det er en god idé, hvis du har disse lagt i en kuvert
til opbevaring i f.eks. det aflåste skab eller hos din
familie.
Fraflytning.
Ved fraflytning/dødsfald kontaktes Boligforeningen
af pedellen eller din familie og opsigelsen træder i
kraft fra først komne 1. og løber en måned.
Lejligheden skal stå tom min. 14 dage til
istandsættelse. Synsrapport udarbejdes i
samarbejde med pedellen og fraflytter/familien.
Indkaldelse til dette syn sker via Boligforeningen.
Frisør/fodpleje.
Der kommer frisør og fodplejer til Strandgården
1 gang om måneden, men det er frivilligt om du vil
bruge dem. Såfremt du ikke selv er i stand til at
betale kontant, vil der blive lagt et girokort

Frivillige på Strandgården.
Støtteforeningen.
Der er en Støtteforening, som består af frivillige
hjælpere. De laver arrangementer som f.eks. banko,
sang og musik samt ture ud af huset. Der kan forekomme egenbetaling til nogle arrangementer.
Caféen.
Frivillige som hygger og drikker kaffe sammen med
en lille gruppe borgere.
Gæster.
Der er mulighed for at låne ”Fællesstuen” til f.eks. at
holde fødselsdag. Lokalet skal reserveres i samråd
med personalet. Service kan lånes. Borddækning,
servering, opvask, oprydning og rengøring sørger
du og dine gæster selv for.
Husavisen.
Husavisen er en lille nyhedsavis, som udkommer én
gang om måneden, hvor du også har mulighed for
at komme med et indlæg.
Højtider.
Plejehjemmet følger danske traditioner.

Indflytning.
Ved indflytning udfyldes en indflytningsrapport i
samarbejde med pedellen og lejere/familie.
Desuden udleveres en fejl- og mangelliste, som skal
udfyldes inden 14 dage. Diverse målere aflæses
ved indflytning. Du står selv for indretningen af
lejligheden, herunder ophængning af billeder og
lamper.
I hver lejlighed er der et aflåst skab til evt.
opbevaring af værdier samt medicin. Se udleveret
vejledning ”Vilkår for sikring og opbevaring af
værdier for beboere i plejeboliger/ bofællesskaber”.
Du bedes medbringe et tørrestativ, en pedalspand
samt en vasketøjskurv og en gulvsvaber til
badeværelset. Ligeledes har vi brug for at du har et
termometer, hvis du skulle blive syg.
Indboforsikring tegner du selv.
Vi anbefaler, at du køber en kinabog eller et hæfte
til f.eks. beskeder. Ellers vil vi meget gerne om din
familie evt. har en mail-adresse.

Indretning af lejligheden.
Dette bestemmer du selv, men indretningen skal
være således at personalet har den fornødne plads
til at kunne hjælpe dig og vi er forpligtet til at lave en
arbejdspladsvurdering (APV) i din lejlighed. I er
velkomne til at rådføre jer med personalet. Det kan
evt. blive nødvendigt at nogle af dine møbler skal
flyttes/fjernes.
Kost.
Til frokost får du kold mad og om aftenen bliver der
serveret varm mad.
Der kan bestilles gæsteportioner og dette skal
bestilles 8 dage før. Afbestilling af mad skal
ligeledes ske senest 8 dage før. Skal aftales med
personalet.
Lægebesøg.
Din familie/bekendte må meget gerne følge dig til
f.eks. læge, tandlæge eller sygehus, da vi
sædvanligvis ikke har mulighed for det. Kontakt
personalet såfremt du ikke i forvejen har en
kørselsbevilling.

Rygepolitik.
Huset er røgfrit på nær i egen lejlighed. Vi opfordrer
til at døren holdes lukket. Der må ryges i
gårdhaverne eller i haven. Skodder skal placeres i
rygestationerne.
I nogle lejligheder findes en luftrenser.
Vi gør opmærksom på, at der skal være luftet ud
inden personalet kommer ind i din lejlighed.
Sundhedsstyrelsen.
Sundhedsstyrelsen anbefaler at du tager tilskud af
D-vitamin og kalcium. Du kan evt. spørge din egen
læge eller personalet.
TV.
Vi er koblet til Stofanet, hvor der kan vælges mellem
flere kanaler. Dette er ikke inkluderet i huslejen.
Kontakt pedellen og hun vil være behjælpelig med
oprettelse/flytning.
Telefon/pc.
Der er mulighed for at medbringe egen telefon. Der
er IT-stik i alle lejligheder. Du betaler selv for telefon
og IT.

Telefonnumre.
 Leder 24 86 20 95
 Kontor 64 74 77 05
 Pedel 29 60 08 03
 Rosenhaven 64 74 60 81
 Bøgehaven 64 74 60 84
 Solkrogen 64 74 60 86
 Fax nr. 64 73 33 06
Tøjvask.
Personalet kan være behjælpelige med tøjvask.
Som udgangspunkt vasker vi en gang om ugen, så
du skal have tøj, således at det passer med dette.
Det vil kun i yderst begrænset omfang være muligt
at få vasket uldtøj. Vær opmærksom på, at
bomuldstøj kan krybe.
Vi kan desværre ikke yde erstatning for tøj, der
bliver beskadiget.
Økonomi.
Din personlige økonomi varetages fortsat af dig
selv/familie. Hvis der ingen familie er, skal der
søges en økonomisk værge. Se udleveret ”Vilkår for
sikring og opbevaring af værdier for beboere i
plejeboliger/ bofællesskaber”.

