Lidt nyheder og sommerhilsen 2019
Kære alle
Jeg skriver ud til jer nu, da den skønne danske sommer er i gang – og pludselig er der
sommerferie over land.
Der sker mange ting her på vores plejecenter – aktuelt kan vi glædes over at have holdt en
fantastisk midsommerfest for vores borgere, hvor alle bidrog til at gøre det til en dejlig eftermiddag
og aften. Denne tradition vil nu være en tilbagevendende begivenhed, som vi kan se frem til igen
næste år. Tak til alle som var med – alle I vores borgere, var i den grad med til at gøre festen god
– vi sang alle med på de herlige melodier som musikeren fristede os med.

Midsommerfesten var også dagen, hvor vi kunne sige goddag til Den Gamle Lyngby
Statsskoles flagstang. Den har vi nu fået reetableret og Dannebrog vejrer flot over
matriklen.

Der er etableret skilte nede ved vores parkeringsplads og indkørsel – så alle kan se,
hvor Den Gamle Lyngby Statsskole ligger – og så ambulancer og chauffører bedre kan
orientere sig.
Vi har haft besøg af tilsynet fra Styrelsen for Patientsikkerhed – det kaldes et
Ældretilsyn – hvor vi som organisation er blevet målt på parametre som:
Selvbestemmelse og livskvalitet, trivsel og relationer, ledelse og kompetencer,
dokumentation og aktiviteter samt rehabilitering. Vi klarede det rigtig flot – og fik den
næsthøjeste score – nemlig: ”Mindre problemer af betydning for den fornødne
kvalitet”. En flot præstation som vi med rette kan være stolte af.
Vi arbejder fokuseret på at sikre fast personale og kendte ansigter hos vores borgere
– og har etableret plejeteams – så dette bedre kan sikres. Vi vil løbende arbejde med
konceptet og lytter til vores borgere for behovet omkring justeringer.
Men her nu hvor sommeren for alvor er i gang, kalder det også på ferie for personalet.
Det vil sige, at der kan komme medarbejdere i huset som I ikke har set før, men også
her har vi bestræbt os på en god introduktion og oplæring. Der vil altid i alle vagtlag
være kendt tilbage tilstede.
Administrativ Helle Hjelm holder ferie i ugerne: 28 – 29 – 30
Afdelingsleder Nønne Jaltoft holder ferie i ugerne: 30 – 31 – 32
Plejecenterleder Charlotte Mathiesen holder ferie d.31.07.19 – 07.08.19 (som I kan se
kun 1 uge – i mit fravær vil Plejecenterleder Tina Bardrum være back up.)
Af personalemæssige forhold kan jeg fortælle at:
Aftenassistent Sanne har sagt op. Vi går ud og annoncerer medio august.
Vi får en ny assistent i dagvagten, som også vil få ansvar for vagtplanlægning – hun
hedder Lea Gebert.
Nu vil jeg ønske alle en rigtig god sommer – det er en fornøjelse at samarbejde med
jer alle.

Venlig hilsen
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