Nyhedsbrev april 2019
Kære alle
Foråret mener det for alvor – det er den lunere og lysere tid
vi går i møde – hvor er det dejligt spørger i mig.
Jeg tænker det er lidt tid siden I har hørt fra mig, så derfor har jeg samlet lidt sammen.
Jeg har brugt lidt tid på at være i aftenvagter for at danne mig et øjeblik over rutinerne – og sikre
arbejdsgang for de rette kompetencer til de mere komplekse borgere vi har. Der arbejdes desuden med et
overbliksskema, som alle skal anvende i aftenvagten – således at alle hensyn opfyldes bedst muligt i de
situationer hvor der er afløsere inde. Det har været nogle gode vagter hvor jeg har nydt stor glæde af den
gæstfrihed som borgere byder mig ind i deres bolig med, det er jeg utrolig glad for.
Personalemæssigt rustes der op. Vi har været igennem ansættelsessamtaler og til den næste første så
starter der yderligere to nye faste ind i huset. Desuden har jeg ansat én i et vikariat helt frem til jul – alt
sammen for at sikre kontinuitet og bedre plejemæssige forhold for vores borgere. Vi har også fokus på
sommerferieplanlægningen – og afdelingsleder Nønne arbejder for at få alle ferievagter besat med ’kendte
afløsere’ i huset. På denne front ruster vi også op. Jeg ønsker et mere fast afløserkorps for vores hus, så vi
slipper for de mange eksterne vikarer, og det begynder at se lovende ud.
Foråret kalder på udendørs fokus. Det ser ud til, at der snart kan landes aftale om et drivhus, en
udendørsbænk, vores egen flagstang og et hegn ude foran hvor alle havemøblerne står. Alt sammen til
glæde og fornøjelse for udemiljøet.
Der har været og er stadig en motionscykel til afprøvning i huset, lad mig få nogle tilbagemeldinger. Jeg
har set rigtig mange anvende cyklen, og synes også det kunne være et dejligt tiltag, med en cykel, til mere
permanent anvendelse i vores hus.
Aktivitetsmæssigt modtager alle beboere i disse dage, et kort fra
mig, hvor jeg beder om, at I alle kommer med deres eget
personlige bidrag og ønsker til, hvad hver de hver især kunne
ønske sig af stjernestunder. Det kan være, hvilke ting man ønsker
helt personligt eller noget til gavn for fællesskabet. Vores
personale vil være behjælpelige med at udfylde kortene, hvis I
som pårørende være behjælpelige, er I naturligvis meget
velkomne til det.
Byggeriet til Plejecenteret Den Gamle Lyngby Statsskole går i
nyt udbud snarest, så snart jeg har en dato for igangsætning af
byggeriet for produktionskøkken og administrationsbygning, vil
jeg lade jer det vide.

