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Plejecentrene i Nordfyns Kommune
”Hjemlighed” Hjemmet er det faste
ståsted, hvorfra vi kan orientere os.
Hjemmet er den trygge ramme, hvor
vi kan være hvem vi er. Når vi vågner om morgenen behøver vi ikke at
starte helt forfra med at definere os
selv, men vi kan kigge rundt og få
bekræftet hvem vi er. Det som hører
til et hjem og dets nære omgivelser,
der hvor der er hjemfølelse og hvor
man befinder sig godt.
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VELKOMMEN TIL VESTERBO

Vesterbo plejecenter er plejeboliger bygget ud fra leve-bo-miljø
tanken i huse af 10-12 lejligheder med fællesarealer. Der er 74
lejligheder fordelt i 3 teams. Vi arbejder tværfagligt og der er
udover social og sundhedshjælpere og social og sundhedsassistenter (SSH og SSA) tilknyttet centersygeplejersker, terapeuter og vi har et godt samarbejde med de praktiserende læger.
Lejlighederne i Hus 1 og 2 er på ca. 64m2 inkl. fællesarealer.
Lejlighederne i Hus 3,4,6,7 og 8 er på 70m2 inkl. fællesarealer.
Lejlighederne er indrettet med opholdsstue/soveværelse, stort
badeværelse og et lille køkken med køleskab. Lejlighederne er
placeret med adgang til fælles opholds- og spisestue, og med
udgang til stor fælles terrasse.

Vores vision
Vi vil gerne give dig en god indflytning samt den bedste tid i
vores hus.
På Vesterbo arbejder vi på at undgå ensomhed. Vi vil gerne
medinddrage dig som beboer i din egen hverdag, så du ikke får
følelsen af at være tilskuer til dit eget liv, men derimod er en
aktiv deltager.
Vi er glade for jer som pårørende, og i er velkomne til at komme med gode ideer og input. Føl jer hjemme hos os i huset.
Byd ind med alt hvad i har overskud til.
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Vi vil gerne tilbyde jer;
- Personlig kontakt
- Tillid og tryghed
- Åben og ærlig Kommunikation
- Individualitet når det er muligt
- Effektivitet
- Høj faglighed og handlekraft
Vi vil gerne holde fast i de gode traditioner, samt lave nogle
nye sammen med jer.

FAKTA OM VESTERBO PLEJECENTER
Adresse og telefon
Vesterbo Plejecenter
Vesterled 42
5471 Søndersø
Kontor/Hovednummer:
Tlf. 64 82 83 50
Centerleder Susanne Holm 6482 8917
Teamleder Anette From 6482 8916
Vestervænget
Hus 1
Hus 2
Hus 3
Hus 4

Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

Vesterled
Hus 6
Hus 7
Hus 8

Tlf. 64 82 89 06 / 64 82 89 36
Tlf. 64 82 89 07 / 64 82 89 37
Tlf. 64 82 89 08 / 64 82 89 38

64
64
64
64

82
82
82
82

89
89
89
89

01
02
03
04

/
/
/
/

64
64
64
64

82
82
82
82

89
89
89
89

31
32
33
34

Aftal gerne med huset i hvilket tidsrum det passer bedst at
ringe.

ANTAL BOLIGER

Der er 74 lejligheder fordelt i 7 huse.
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PERSONALE
Udover det faste personale vil du møde andre personer, idet Vesterbo er uddannelsessted for social- og sundhedshjælpere og
assistentelever.
I perioder har vi praktikanter samt ansatte i skåne- og flexjob.

KONTAKTPERSON

Hver beboer har en kontaktperson blandt det faste personale. Kontaktpersonen vil være din primære kontakt, der er bindeleddet til bl.a. dine pårørende og andre relevante samarbejdspartnere og kontaktpersonen er den der sammen med dig
får koordineret dine ønsker og behov i hverdagen. I Huset er
der faste personaler, der vil blive bekendt med dig på lige fod
med kontaktpersonen i hverdagen.

LEJLIGHEDERNE

Lejlighederne er opført som ældreboliger efter boliglovgivningen. Lejlighederne er 1 værelses m. 3 flytbare skabe der
muliggør at man kan indrette så man kan opdele rummet i opholdsstue, soveværelse hvis det ønskes, samt et stort badeværelse og en lille køkkenniche med køleskab og egen terrasse.
Man er velkommen til at indrette og møblere efter eget ønske.
Dog er det vigtigt, at der indrettes, så der er godt med gulvplads for personalet til at kunne hjælpe dig med pleje og omsorg
Afhængigt af hvilke hjælpemidler der er behov for, er der forskellige pladskrav hovedsagligt omkring sengen. Tag en snak
med personalet i huset hvis du/i er i tvivl.
Lejligheden er indrettet med trægulve eller linoleumsgulv. Vi
anbefaler at undgå små tæpper i lejligheden, da det øger til risikoen for fald/snubleulykker, også selvom de forsøges fastgjorte.
Behov for ændringer i indretningen kan komme ved ændringer i
dit funktionsniveau samt ved ændringer i dit hjælpemiddelbehov/plejebehov. Der udarbejdes arbejdspladsvurdering, så personalets arbejdsmiljø tilgodeses.
Det er en god idé at snakke med husets personale inden
indflytning af møbler.
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Lejlighederne er placeret med adgang til fælles opholds- og
spisestue, og med udgang til stor fælles terrasse.
Der er lagt vægt på meget lysindfald.

BOLIGSELSKAB/HUSLEJE

Lejlighederne ejes af boligselskabet Domea, som du lejer dig
ind hos og der laves lejekontrakt. Indskud, husleje, varme og
el, betales direkte til Domea.

INDFLYTNING

Du får udleveret 2 nøgler til din lejlighed. Det er Domea, der
står for udlevering af nøgler i forbindelse med indflytningssynet.
Der skal finde et indflytningssyn sted inden der flyttes møbler
ind. Når lejekontrakten er underskrevet og indskuddet betalt,
syner du lejligheden sammen med Domea.
Opsigelse af lejemålet er til den 1. eller 15. i en måned.

VED INDFLYTNING

Vesterbo stiller følgende til rådighed:
Seng (ekskl. topmadras), hvis du har behov for pleje i sengen. Ønskes egen seng, er det nødvendigt at man selv kan ligge lagen på denne. Er der behov for pleje i sengen skal sengen
kunne hæves op til arbejdshøjde.
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Samtidig skal egen seng kunne fjernes, hvis der akut opstår
behov for plejeseng. Det kan være pga. akut ændret behov af
hjælpemidler, eller grundet fald eller lign. Erfaringsmæssigt vil
der komme behov for en plejeseng, derfor bør det overvejes
om behovet er der for at flytte egen seng ind i lejligheden.
Køleskab (afrimes, afvaskes m.v. af dig selv/dine pårørende.
Personalet holder ikke øje med holdbarhed mm. på varer i køleskabene i lejligheden. Undlad derfor at stille fødevarer ind i køleskabet der er anbrudt eller med kort holdbarhed når du som
pårørende kommer på besøg.
Potteplanter er flotte, når de bliver vandet. Potteplanter vander du selv, eller med hjælp fra dine pårørende, når de besøger
dig.

FÆLLESRUM

Fællesarealet er med køkken, hvor der er hæve/sænke bord
med alt køkkenudstyr samt opvaskemaskine. Der er ligeledes i
fællesarealet opholdsstue med spisebord, radio og TV, samt
bryggers med vaskemaskine og tørretumbler.
På Vesterbo vægter vi ro omkring hovedmåltiderne, så meget
som det er muligt. Derfor prioriterer vi at personalets fokus er
på beboerne, da der er nogle beboere, der skal have hjælp til
indtagelse af føde, og andre, der skal have støtte til at fastholde fokus på måltidet.
Middagshvile i huset omk. 12:30-14:30
Er det kun muligt at komme som pårørende i tidsrummet omkring måltiderne, henstiller vi til, at man så evt. spiser i lejligheden med sine pårørende for at undgå unødigt uro i fælleskøkkenet.
Alkohol nydes bedst i lejlighederne, uro/højrøstethed, grundet
overindtag af alkohol, er ikke hensigtsmæssigt i fællesarealerne. Ved højtider og festlige arrangementer vil der være alkohol
på bordet.
Der må, grundet arbejdsmiljøet samt hensyn til øvrige beboereikke ryges på fællesarealerne. Der henvises til egne lejligheder
med lukket dør og/eller terrasser.
Der er god mulighed for aktiviteter og socialt fællesskab i fællesarealerne i hvert hus.
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KALDEANLÆG
Det er muligt at tilslutte nødkald i alle lejligheder, men hvorvidt
man får et nødkald tilsluttet, er baseret på en individuel vurdering af den enkelte beboers behov.
Man får altså ikke automatisk et nødkald, når man flytter ind på
Vesterbo, selvom man har været visiteret til dette hjælpemiddel
i egen bolig inden man flyttede. Nødkald anses som et hjælpemiddel, hvor der ligesom i eget hjem laves en individuel vurdering, og gives afhængigt af eksempelvis faldtendens eller anden risikovurdering. Hvis et nødkald ikke benyttes til det egentlige formål vurderer plejepersonalet i samråd med centersygeplejerske og centerlederen det fortsatte behov, samt hvilke tiltag, der vil kunne ydes i stedet, for at give en tryghed. Nødkald
er ikke tiltænkt som tryghedskald jvf. Nordfyns Kommunes kvalitetsstandard. Ved hver enkelt beboer vurderes der, hvad behovet er. Vi har flere muligheder udover nødkald, vi har eksempelvis GPS eller ringemåtte mv, derudover kan behovet være flere kig/toiletbesøg i perioder. Det er altid muligt at finde en
løsning der passer til dig.

POST

Den daglige post bliver delt rundt af personalet når posten har
været forbi. Ønsker pårørende, at blive inddraget i posten, aftales der ved indflytning, hvordan dette kommer til at fungere
bedst i praksis.
Ang. Digital Postkasse, har vi erfaret, at det er en fordel at fravælge dette, da der kan gå sygehus indkaldelser o.lign. tabt.
Husk at melde din flytning til postkontoret og til folkeregisteret!
Du opfordres til at afmelde reklamer ved indflytning hvis du ikke ønsker at modtage reklamer. Vesterbo modtager diverse lokalaviser. Du er selvfølgelig velkommen til at abonnere på din
sædvanlige avis eller ugeblad.

TELEFON

Der er telefonstik i alle lejlighederne. Du skal selv sørge for at
få installeret telefon.

RADIO/TV

Du skal selv medbringe TV/radio, hvis du ønsker at benytte
dette i din lejlighed. Du skal forsat betale licens – husk derfor
at melde adresseflytning til licenskontoret.
Du skal kontakte Søndersø Antenne- og kabelnet for valg af
tv-pakke. Se mere på www.saknet.dk
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KØKKEN
I forbindelse med stuen er der etableret et mindre køkken og et
lille køleskab.

BAD

Lejligheden har et stort badeværelse med
bruser, toilet og håndvask. Øvrige toiletmøbler skal du selv
medbringe. Tal med personalet i huset om hvad der vil være en fordel at indkøbe. En stor rummelig pedalspand er oftest nødvendig.
Derudover evt. en toiletbørste med langt skaft. En plejevogn/afsættevogn til vaskefad mm kan være en stor hjælp til personalet.

HUSDYR

Det kræver at du selv kan varetage pasningen 100% samt rengøringen der medfølger.

RYGEPOLITIK OG BRUG AF ÅBEN ILD

Er du ryger, så anbefaler vi, at man ved indflytning tilkøber
brandhæmmende sengetøj/lagner mv. , rygeforklæde, cigaretholder/beskyttelsesplade til gulv o.lign for brandsikring.
Personalet må ikke opholde sig i lejlighederne under rygning,
desuden skal der luftes ud 30 min inden, der kan ydes pleje.
Personalet kan derfor heller ikke hjælpe med at tænde cigaret/holde cigaret. Her bør plaster /e-cigaret overvejes.

ÅBEN ILD

Grundet episoder og den store risiko, er det besluttet i sikkerheds-/ledelsesgruppen, at det ikke er tilladt at have åben ild på
plejecentrene i Nordfyns Kommune. Der kan købes rigtig mange pæne og realistiske batteri-stearinlys og lign. Dette anbefaler vi og benytter selv på fællesarealerne.

FORSIKRING

Ved indflytning tilbydes du en privat ansvars- og løsøredækning.
Administrationen
Administrationen, på Vesterled 42, kan være behjælpelig med
mange af de spørgsmål I kan sidde med. Kan de mod forventning ikke give et svar, har de som oftest et forslag til, hvor du
kan henvende dig med spørgsmålet.
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ØKONOMI

Økonomi/opbevaring af penge og værdigenstande.
Vi opfordrer alle nye beboere på Vesterbo til at have en aflåst
skuffe/skab, eller at anskaffe sig en aflåst pengekasse eller lign.
til opbevaring af forskellige værdigenstande såsom kontanter,
smykker, værdipapirer og lign. Der vil også være beboere, der
har ønske om hjælp til administration af cigaretter/alkohol.
Hvis dette er tilfældet, opfordrer vi til at der købes en boks til
dette formål. Vi kan ikke deponere/sikre dine cigaretter/alkohol
i andre lokaler/skabe/rum end dem der er i din lejlighed.
Vi opfordrer til, at pårørende har opgaverne med pengesager,
det være bl.a at sørge for at der er kontanter til transport, til
ture, aktiviteter, småindkøb o.lign. Da vi ikke varetager pengeanliggender, opfordrer vi til at betaling af fodpleje, frisør o.lign
bliver via regning eller anden betalingsaftale, aftalt med frisøren/fodplejen.
Hvis man ikke selv er i stand til at varetage økonomiske anliggender eller ikke har pårørende hertil, bedes de pårørende søge
om at få en økonomisk værge.
Indkøb
Personalet kan ikke købe ind/hæve penge mv. Pårørende kan
evt. også selv sørge for indkøb af diverse og tage varerne med
ved besøg. Det aftales til forventningssamtalen.
Boligstøtte
Hvis du – eller en, du bor sammen med – er folkepensionist,
kan du søge boligstøtte hos Udbetaling Danmark. Det er den,
der er pensionist, som skal være ansøger. Boligstøtte afhænger af din situation
På Borgerservice kan de være behjælpelige med at udregne og
vejlede i forhold til din eller jeres økonomi ved indflytning på
plejecenter, idet der er forskellige forhold omkring pension og
boligsikring som har indflydelse på den samlede økonomi.

HVERDAGSLIVET PÅ VESTERBO

Vores vision er at skabe et hjem, hvor den enkelte kan leve et
værdigt liv med mulighed for at bruge sine evner og kræfter
bedst muligt, i en atmosfære præget af tryghed og menneskelig
varme og under hensyntagen til den enkeltes personlighed og
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livsværdier.
Vi har fokus rettet mod at understøtte færdigheder, interesser
og værdier, som er med til at skabe livskvalitet for den enkelte.
Det er vigtigt, at den enkelte føler sig set, hørt og forstået, og
har muligheden for at vælge til og fra i alle henseender, også
ved livets afslutning.

INDFLYTNINGSSAMTALE / FORVENTNINGSSAMTALE
Afholdes indenfor ca. 1 mdr. efter indflytning. Samtalen er et
tilbud (kontaktperson + centersygeplejersken + evt. SSA i huset deltager). Opfølgende tilbyder vi forventningssamtale hvert
år eller ved behov.
Du vil få udleveret et inspirationsark til samtalen, har du
spørgsmål udover dette, er de selvfølgelig velkomne. Vi vægter
åbenhed og respekt højt, og vi vil gerne løbende opdatere dig
som beboer og pårørende.

Beboermøder

Beboermøder har vi hver 3-4 måned. Her kommer Centerlederen og Teamlederen rundt i hvert hus og får en snak med beboerne omkring hverdagslivet i huset.

REHABILITERING, SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE

Der er de sidste par år sket rigtig meget på ældreområdet. Der
er fokus på en helhedsorienteret pleje og hverdag på plejecentrene. Det betyder at plejecentrene åbnes op for flere samarbejdspartnere, samt mere inddragelse end man tidligere har
været vant til.
I hverdagen har vi på Vesterbo fået centersygeplejersker, pædagogisk samarbejde, trænende fysioterapeuter, ernæringsassistent, samt tilknyttede praktiserende læger og aktivitetsmedarbejdere. Formålet med dette, er at højne fagligheden og højne Nordfyns Kommunes grundlæggende principper på ældreområdet; Sundhedsfremme, Forebyggelse og Rehabilitering.
Det betyder samtidigt, at vi kan arbejde individuelt, og man
som beboer medinddrages og har medbestemmelse i langt højere grad. At man er en aktiv deltager i eget liv. Vi vil i langt
større grad inddrage dig som beboer og pårørende.
12

MAD OG MÅLTIDER
Er et centralt element i alles hverdagsliv, og vi ønsker at vores
beboere skal være involverede i måltidsfremstillingen. Dette
både i forhold til beslutninger om hvad og hvordan måltiderne
skal tilberedes ift. muligheder for at deltage i fremstilling og øvrige køkkenfunktioner efter ønske.
Det står den enkelte frit for, om man ønsker at spise i fællesskabet, eller man ønsker at være selv.
Servicepakke
Gennem servicepakken træffer du aftaler vedrørende de ydelser, du ønsker at benytte, mens du bor på Vesterbo
Aftale omkring servicepakken laves i samarbejde med dine pårørende inden for den første uge, efter at du er flyttet ind. Du
vil få udleveret en blanket, der skal udfyldes og underskrives,
hvorefter det returneres til administrationen.
Gardiner skal du som udgangspunkt selv sørge for, men ofte
er det muligt at træffe aftale om, at overtage dem fra den foregående beboer mod et mindre beløb. Snak med personalet, om
dette er en mulighed.
Belysning
Vær opmærksom på at få sat lamper op, så personalet kan arbejde hensigtsmæssigt i god belysning alle døgnets timer samt
i vinterhalvåret. Vi har ikke reservepærer liggende, når en pære
springer, og vi vil derfor som oftest kontakte pårørende.

RENGØRING

I Nordfyns Kommune bliver lejlighederne gjort rent hver 2. uge
efter et fastlagt skema. Som pårørende er man velkommen til
at gøre rent udover dette. Spørg gerne personalet hvis der ønskes lånt klude/rengøringsmidler/kost/fejeblad/støvsuger eller
lign. Rengøringen forestås af vores fastansatte rengøringsassistent og plejepersonalet.
Vinduespudsning
Der bliver pudset vinduer udvendig x 4 årligt. Indvendigt x 2
årligt.
Pasning af terrasse/have
Hver lejlighed har havedør med udgang til egen terrasse. Det er
13

Domea, der forestår græsslåning og beskæring af hække mv.
på udendørs fællesarealer.
Ukrudt, oprydning, beplantning, vanding på egen terrasse opfordrer vi dine pårørende til at stå for. Personalet/Domea ordner ikke terrasser. Terrassen afleveres som modtaget. Terrassen besigtiges derfor også under indflytningssynet.

TØJVASK

Vask/mærkning af tøj
Du har mulighed for at få dit personlige tøj vasket af personalet
i huset. Du bedes være opmærksom på, at dit tøj skal kunne
tåle vask i vaskemaskine.
Tøj bliver indimellem udsat for forskellige forureningskilder og
der er indimellem behov for vask ved høje temperaturer.
Har du noget, der skal håndvaskes/special vask/special pleje
beder vi dine pårørende vaske dette. Tøj, der skal stryges eller
på renseri til særlige lejligheder sørger pårørende selv for vask
og pleje af.
Der vaskes meget tøj dagligt og indimellem kan dette blive forvekslet mellem beboerne, derfor anbefales det at tøjet mærkes
med lejlighedsnummer ved indflytning. Større ændringer og reparationer af dit tøj kan plejecentret ej heller påtage sig.
Ved indflytning må tøjet gerne gennemgås, så det, der kommer
til at ligge i skabene, passer i størrelsen, samt at der er tøj,
specielt undertøj og nattøj nok.
Der vaskes som hovedregel kun x 1 ugentligt jf Nordfyns Kommunes Kvalitetsstandart, samt det beløb der betales til tøjvask.
Vil behovet være meget højere end dette, vil vi tage en snak
med dig og dine pårørende om indkøb af egen vaskemaskine til
eget badeværelse.
Sengelinned
Du skal selv medbringe dyne x 2 og hovedpude x 2 (disse skal
mærkes med navn), samt sengelinned og håndklæder.
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SAMARBEJDE MED DIG OG DINE PÅRØRENDE
KONTAKTPERSON

Når du flytter ind på Vesterbo får du tildelt en midlertidig indflytningskontaktperson, til du er faldet lidt til, og vi har lært
hinanden bedre, at kende. Ved indflytningssamtalen vil du blive
informeret omkring din faste kontaktperson. Du vil få en eller to
faste medarbejdere tilknyttet som din/dine faste kontaktperson/-er.
Som nævnt tidligere er kontaktpersonen den, der primært har
den tætte kontakt til dig og dine pårørende samt til samarbejdspartnere såsom sygeplejerske, ernæringsassistenten, aktivitetskoordinatoren, læge, speciallæge og lignende.
Kontaktpersonen er også den, der løbende ser til, at du har de
fornødne hjælpemidler, eller sørger for at få ansøgt om sådanne, hvis behovet opstår, og har dialogen med forflytningsvejlederen og hjælpemiddelgruppen.
Ved indflytningssamtalen træffer du nærmere aftale om, hvilke
ting og forhold, du ønsker din kontaktperson skal tage sig af,
og hvilke ting og forhold du selv eller dine pårørende tager sig
af.
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LÆGE/TANDLÆGE
Du kan beholde din egen læge, så vidt muligt det kan lade
sig gøre.
Du kan søge om at blive visiteret til omsorgstandpleje, hvis
du på grund af eksempelvis nedsat førlighed ikke kan benytte
din egen tandlæge. Det er kommunens visitatorer, der bevilger
denne ydelse.
Ledsagelse til læge mm.
Vi opfordrer til at pårørende tager med til læge besøg m.m.
samt er behjælpelig med transport/transportbestilling. Vi kan
ikke ledsage til læge/sygehus o.lign. Vi har behov for at inddrage jer som pårørende i det omfang, det er muligt. I må gerne
som pårørende selv aftale lægetider / kontroltider / tandlæge /
øjenlægetider mv. så det passer ind i jeres program og herefter
informere personalet om aftaletidspunktet.

Læge/medicin

Hvis du flytter til Nordfyns Kommune fra en anden kommune,
kan du frit vælge læge blandt alle de praktiserende læger, der
har tilgang for nye patienter. Vi vil ved indflytning bede om dit
samtykke til eksempelvis varetagelse af medicinadministrationen og indhentning af diagnoser ved egen læge. Der vil også
blive drøftet, hvem der varetager dine helbredsmæssige interesser i tilfælde af, at du en dag ikke selv vil være i stand til
dette.
Vi doserer ustabil medicin. Når medicinen er stabil overgår man
til dosisdispensering i Nordfyns Kommune. I samråd med egen
læge vurderes det, om den ordinerede medicin er egnet til at
komme i dosisdispensering.
Der aftales ved indflytningssamtalen, om pårørende selv henter
medicin på apoteket, eller om personalet bestiller medicin, og
du ønsker det leveret fra apoteket. Dette koster et gebyr som
apoteket fastsætter. Der aftales også, hvem der afhenter akutmedicin når apoteket eksempelvis er lukket. Personalet kan ikke afhente medicin på apoteket.
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FODPLEJE OG FRISØR
Fodpleje/Frisør
Du kan frit vælge frisør / fodpleje. På Vesterbo kommer der en
mobilfrisør og mobile fodterapeuter og fodplejere. Ved indflytningssamtalen, kan vi snakke om disse muligheder samt dine
ønsker. Det kan være, du vil fortsætte hos en, du havde før du
flyttede ind hos os. Personalet ledsager ikke til frisør mm. Opret
betalingsaftale med frisøren/fodplejeren, eksempelvis regning,
regning over mail, eller mobilepay o.lign.

FØDSELSDAGE OG MÆRKEDAGE
Mærkedage
På fødselsdage hejses flaget. Ved dødsfald flages på halv. Ved
sammenfald af fødselsdag og dødsfald flages for fødselaren.
Fødselsdage
Bliver markeret efter dit ønske og aftales med personalet. Flaget bliver hejst, hvis du ønsker det. Traditionerne er forskellige
fra hus til hus, så spørg ind til dette i dit Hus.
Ved større sammenkomster f.eks. fødselsdage, skal I selv sørge
for arrangementet, men i har mulighed for at låne et lokale,
service osv.

PÅRØRENDE/GÆSTER

På Vesterbo vægter vi samarbejdet med din familie meget
højt. Dine pårørende er naturligvis altid velkomne uanset tidspunkt.
Det er vigtigt for os som personale at kende de forventninger, som du og din familie har til os. Det er bl.a det vi taler
om ved indflytningssamtalen. De er ligeledes meget velkomne
til at deltage i de forskellige arrangementer.
Din familie er meget velkommen til at hjælpe med de opgaver, I altid har udført sammen, f.eks. indkøb, rengøring og
beplantning på terrasse.
Din familie er meget velkommen til at bruge alle husets faciliteter, og i den forbindelse er du velkommen til at have
gæster til spisning i lejligheden. Dette aftales med personalet et par dage i forvejen.
Du betaler et beløb pr. kuvert til husets madkonto, som du afregner med personalet.
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Kaffe er der altid på kanden, og det er frit for pårørende. Så tag
gerne en kop i skabet og betjen dig på kaffemaskinen i huset.

BRUGER- OG PÅRØRENDERÅD

Bruger- og pårørenderåd
På plejecentret er der nedsat et bruger- og pårørenderåd, der
har til formål at være forum for dialog mellem beboere, pårørende samt kommunen. Bruger- og pårørenderådet består af
mindst 2 brugere, og 2 pårørende. Der holdes 3 årlige møder
og centerlederen er ansvarlig for at indkalde til møderne.

AKTIVITETER.

Vesterbos Venner
I tilknytning til Vesterbo har vi en frivillig forening, Vesterbos
Venner. Foreningen, der vælges for et år ad gangen på en generalforsamling, består af pensionister og andre frivillige fra lokalsamfundet, som har tid og lyst til at engagere sig i frivilligt
arbejde.
Vesterbos Venners primære opgave er at skabe liv og aktiviteter på plejecenteret til glæde og gavn - ikke blot for beboerne,
men også for udeboende pensionister fra lokalområdet. Blandt
de mange arrangementer Vesterbos Venner står bag, kan nævnes; Banko, koncerter, bibeholde mærkedage f.eks skt. Hans,
høstfest, Lucia og forskellige udflugter.
Der er løbende aktiviteter på Vesterbo. Plejecentrets aktiviteter
kan ses på månedsplanen. Aktiviteterne er både i formiddagstimerne, om eftermiddagen, aftenen og i weekenderne. Aktiviteterne kan være ud af huset, i cafeen, på udendørsarealerne
samt i de enkelte huse. Orienter dig på husets opslagstavle.
Vi kan godt lide, at man kan se forskel på årstiderne, derfor
pynter vi gerne og afholder de aktiviteter, der er velkendt i årstiden. Lejlighederne pyntes af pårørende, hvis man selv ønsker
dette.
Vi har en aktivitetskoordinator ansat, der tilrettelægger og er
tovholder på den månedlige aktivitetskalender og disse aktiviteter. Det er alt fra Mandeklub, til besøg af forskellige dyr, dans,
gymnastik og hockey, sæsonaktiviteter, udflugter, besøg af
børnehaver og afholdelse af OL. Det er desuden aktivitetskoordinatoren der organiserer kontakten og brugen af alle de frivillige, der er tilknyttet Vesterbo.
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Rickshaw cykler / cykelpiloter.
Frivilligcenter Nordfyn har frivillige cykelpiloter, der tilbyder ældre på plejecentrene at komme ud og få vind i håret og komme
på cykeltur rundt i lokalområdet. Cyklerne kan medtage 2 passagerer og er el-cykler.
Klippekortsordningen 2018/2019
Vi har 2 aktivitetsmedarbejdere tilknyttet, der tilbyder beboerne, deres støtte til aktiviteter, der ligger udover den indsats og
de aktiviteter, der i forvejen er på plejecentret. Det er individuelt valgte aktiviteter, der giver mening og livskvalitet for den
enkelte.
Gudstjeneste
Der afholdes gudstjeneste hver 14. dag på skift i husene.
Gudstjenesterne, der afholdes af områdets præster, bliver efterfulgt af kirkekaffe. Der hænger et opslag i dit hus.
Hver måned laves en aktivitetskalender så du og din familie kan
se hvad der forgår i den kommende måned.
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Afslutning
Vi håber, at dette velkomsthæfte har givet dig svar på nogle af
de spørgsmål, der melder sig ved flytningen fra dit eget hjem til
en plejebolig på Vesterbo. Personalet og ledelsen står selvfølgelig til rådighed med yderligere oplysninger.
Vi ser frem til samarbejdet med dig og dine pårørende. Dine
pårørende er naturligvis altid velkomne uanset tidspunkt. Dine
pårørende er et meget vigtigt bindeled mellem dit tidligere og
nuværende liv. Det er derfor vigtigt at kontakten og samværet
mellem dig og dine pårørende ikke forringes efter indflytningen.
Vi håber, at du vil blive glad for din nye lejlighed.

Hjertelig velkommen på Vesterbo, Vi håber at du og
din familie vil finde jer godt tilrette og får oplevelsen af at være
hjemme her.

Senest revideret medio Maj 2018
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EGNE NOTATER;
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