
 
 
 

FÆLLESHUSET,  
SKRÆNTEN OG PLC 

JULI OG AUGUST 
2019 

”…..Hvem var det, der vandt i dag…..” 
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 JULI  AUGUST 

1  1 HELLE W. 

2   2 MICHAL  

3   3  

4                                                                          4  

5 TRINE 5  

6  6  

7 JØRGEN 7  

8                                         8 BODIL 

9 INGE LISE 9 MARIA 

10 BJARNE 10  

11                                                                            11  

12                                             12  

13  13  

14   14  

15  15 CARSTEN    

16                                   16  

17  17  

18 BENJAMIN                                                                      18  

19  19 BENT  

20   20  

21  21  

22  22  

23 BØRGE 23                                                                            

24  24  

25                                                                        25  

26 EVA S 26    

27  27  

28         28  

29  29  

30  30                                                                            

31  31  
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FÆLLESHUSET / PLC 

SKRÆNTEN  NYT 

Sommer, sommer, sommer. 
 

I skrivende stund buldre Sølund Festivalen derud af. Jeg håber I alle 
har haft en dejlig festival, med mange gode minder derfra.  
 
Jeg vil lige drage jer tilbage til en eftermiddag på grønsværen foran 
gymnasiet i Skanderborg, her havde vi vores fantastiske fodbold kamp.  
Tak for det store engagement, både til spillere og tilskuere. Det var en 
sjov eftermiddag, som vi gerne skal have mange flere af. Det er altid 
sjovt, når vi kan lege sammen og få en masse tilskuere til at skabe den 
gode stemning.  
Nu har vi endnu en vandre pokal, som forhåbentlig skal skifte ejer 
mange gange. 
Tak alle sammen :-)  
 
Sommerferie er lige for døren. Og de første ferie gæster drager på ferie 
i næste uge. God tur til ROM. 
Jeg håber alle får en fantastisk ferie, hvor end I skal holde ferie. 
I Støttecentret har vi en masse udflugter og dags arrangementer rundt i 
Støttecentret. Håber I får tilmeldt jer, til de forskellige arrangementer.  
Jeg ved, I alle har fået et katalog over udflugterne, og der er opslag på 
informationstavlerne omkring dags arrangementerne, her under som-
merfesten. 
VÆR OBS. 
 
Jeg vil lige minde jer alle om, at vi afholder Sundheds dag d. 21.08. 
2019.  
Dagen kommer til at foregå i det fri, ude omkring AC. 
Jeg har hørt lidt om dagen, og kan sige, det bliver skide sjovt.  
Mere om den dag efter sommerferien. 
 
Endnu engang rigtig god ferie til alle. 
Pas godt på jer selv og hinanden i sommer varmen. 
 
Lillian  
d. 13.06. 2019. 
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Mandagsklubben i  
Fælleshuset 

 
 

En varm forårs dag i 
haven i Fælleshuset. 
Nogle spillede  
petanque, vi lavede 
bål, ristede skumfidu-
ser, fik grillpølser og 
nød det lune vejr :-)  
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Mandagsklubben på PLC 

 
  

Ditte og Elise var klar til  
fodbold kamp som var mandag 
den 3. juni på fodbold  
banen ved gymnasiet. Der var 
kaffe, te, saftevand og kage. 
Personale vandt foldbold  
kampen den dag!  
Flere billeder kan ses på collage på 
plc.  
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Grillhygge ved Elises forældre. 

 
 

 
Mandag den 20. maj var mandagsklubben fra PLC  

i Hylke på besøg. Vi startede med en kop kaffe og kage. 
Elises storebror kom forbi med indsatsleder bilen  

fra Østjyllands brandvæsnet, vi fik lov at se blå blink og 
høre hornet. Der blev spurgt om mange ting. 

Nogle gik op for at se får, andre var ovre ved naboen og se 
motorcykler. 

Vi sluttede dagen af med lækker mad. 
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Hiv fat i en pædagog og kom ud i det blå. 

Vi vil sååååå gerne, og det ser slet ikke fjollet ud. 

 

 

Der cykles i støttecentret—
det er så sjovt. 
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Sommerfest i  
Højvangen 

2019 

 
Lørdag den 1. juni var der Sommer-
fest i Højvangen. Mange havde meldt 
sig som frivillige hjælpere til forskel-
lige opgaver til festen og de fik flotte  
t-shirts som tak for hjælpen :-)  
Der var loppemarked, tombola, hop-
peborg, mad og drikke, musik og un-
derholdning. Flere brandbiler var på 
besøg og Elise og Heidi kom højt op i 
brandstigen :-)  
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Møllegade Tirsdags  
samvær 

 
Tirsdags klubben er kommet godt i gang med aktivitetsplanen for foråret. Vi har på 
klubmøde aftalt at der altid er en aktivitet på programmet, udover madlavning og 

Eventgruppe  .  
Vi har bla fodret geder og rådyr ved Sølund, Øvet blomsterbinding, Spillet spil i haven 
og nydt en skøn sejltur med Dagmar.  
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Der er sommerfest i fælleshuset onsdag d. 24. Juli. 
( og ikke den 3/7, som skrevet i sidste avis—ups...) 
 
Festen er fra kl. 13 til kl.18, med fælles oprydning. 
Vi griller noget mad og der er sikkert også noget lækkert til 
kaffen. Vi spiller kongespil og der afholdes en  
petanque turnering, så husk at melde dig til turneringen også. 
Der er jo en dygtig petanque mester der skal forsøges vippes 
af pinden.  
Der er tilmeldingslister til petanque turneringen på PLC og i 
Møllegade. Sidste frist for tilmelding  fredag d. 19 juli. 
Tilmeldingen til selve festen var den 1 juli, så vi håber i har 
fået skrevet jer på. 

Sommerhygge  
i Fælleshuset. 

Har du  tid og lyst ?  

Pinsehygge. 

I Pinsen tog en flok afsted  på en hyggelig sejl tur med Dagmar. 
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Sommer ferie 2019 

 
 

Sommeren nærmer sig med hastige skridt :-)  
Der er sommer lukket i klubberne i uge 28,29,30,31 og 32. 
 
Svømningen starter op igen efter sommerpausen tirsdag den 10.9.19. 
 
I løbet af sommerferien er der udbudt 8 sommerudflugter og mange 
har tilmeldt sig de forskellige spædende ture. 
Da der er personale på alle dage, er der også muligheder for andre 
arrangementer og fællesskaber de dage, der ikke er udflugt.  
 
I løbet af sommeren er der personale både på Skrænten og på PLC 
27 og 29.  
Så der kan man altid tage kontakt til os enten på telefon eller ved et  
besøg.  
 
 
 

Kaffeåbent i Fælleshuset Møllegade 16 mandag i uge 
28, 29, 30, 31. 
Det er kl. 14.00-16.00: 
  
 Mandag den 8 juli 
 Mandag den  15 juli 
 Mandag den 22 Juli 
 Mandag den  29 Juli 
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Sundhedsdag  
Onsdag den  

21. august 2019 

 
Så er der Temadag for alle borgere og personaler i Bosteder-
ne Skanderborg  
Vi vil gerne inspirere hinanden i Bostederne til at have fokus 
på sundhed.  
 
De enkelte afdelinger præsenterer forskellige aktiviteter, hvor 
der tænkes sundhed. 
 
Alle har mulighed for at komme rundt og se alle de forskelli-
ge tilbud / aktiviteter.  
 
Det endelige program kommer senere på sommeren, men alle 
kan godt glæde sig :-) 
 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiom-u6h_TbAhVOqaQKHftGBnwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.mindmeister.com%2Fda%2F952551906%2Fsundhed&psig=AOvVaw1Vf_5iSHyO1b3TyH9QA57b&ust=1530196256317224
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Flot og fantastisk tur. 

Her nogle billeder fra en skøn tur. Christina kommer 

med en rejsefortælling i næste avis. 

 

 

ROM 
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SØLUND  
FESTIVAL      

2019 
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Referat af møde i pårørenderådet for Støttecentret tirsdag den 21.5.19 
klokken 17-19 på Poul la Coursvej 29 a, Skanderborg. 
 
Til stede: Lillian Skov, afd.leder, Anni Nielsen og Tove Jørgensen (pårørende Møllegade 
16) Birthe Jensen( PLC), Benedicte Müller (Skrænten). 
 
Lillian er både ordstyrer og referent. 

 
Siden sidst – orientering fra Lillian:  

Personalet skal til team sparring med undervisning de næste dage. 
I efteråret skal personalet også have indarbejdet et nyt IT system CURA det næste år. 
Der kommer en sundhedsdag – en halv dag – i september 2019. Aktiviteterne kommer 

til at foregå udenfor.  
    

Opfølgning på værdighedspuljen: 
Værdighedspuljen omkring livsførelse: 
Støttecentret har tilrettelagt flere musik arrangementer, hvilket er til stor glæde for 

de + 60 årige, og lidt af alle de andre borgere. Der bliver flere musik aftner i løbet 
af året.  

Sundhedsprojektet: 
Anette Fredriksen (sygeplejeske fra Sølund) har lavet en screening på alle +60 årige i 

Bostederne.  
Det er en utrolig god tilbage melding på alle borgeres sundhedstilstand.  
Anette oplever borgerne har en helbredsmæssig god tilstand.  
Personalet er meget omkring borgerne, søger for de får deres forskellige lægetjek 

fulgt op.  
Personaler er måske ikke så struktureret omkring dokumentationen, men de fysiske 

handlinger bliver gjort. 
Borgerne bliver rørt fysisk. Der er mulighed for fysisk træning og andre fysiske udfol-

delser.  
Anette vil påpege for kommunen, at der mange fysisk træning for vores borgere, som 

der er for andre ældre i kommunen. 
Anette vil også påpege, at vi måske skulle have nogle specialister inden for fysiotera-

peuter, sygeplejesker, psykiater og ikke mindst musisk terapeuter.  
Der kommer en skriftlig rapport. 

Kvalitetsstandarder for § 82abc, 85, 103, 104, 107 og 108. Udkast, som skal forelægges det 
politiske system. 

Alle udkast af kvalitetsstandarder er blevet drøftet. De store effektivitetspunkter er på 
§103 og 104 på AC området, samt på §85 for udeboende, hvor service niveauet 
på kørsel bliver meget forringet.   

Der blev en lang drøftelse, hvor der var store enighed om, det er borgerne på små 
taksterne, som bliver ramt hårdest.  
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2. Sundhed og sygdom, i det omfang det ikke allerede er berørt. Hvad sker der? Hvordan 
indarbejdes neuropædagogikken? 
Jf. punktet ‘Sundhedskultur’ i udviklingskontrakt 2019 for Bostederne Skanderborg. Pårø-
rendes rolle. 
Drøftelse omkring hvilke personer, borgerne har omkring sig, der kan være bidragende til 
at helhedsbilledet af borgerens sundhedstilstand bliver helt. Lillian vil gerne de relevante 
personer, der har en bred viden om borgerens sundhedstilstand høres, men samtidig skal 
borgerens ønsker om, hvem der ledsager til sundhedsvæsnet. Mange borgere ønsker ikke 
pårørendes deltagelse ved læge mm., og det skal vi respektere. Evt. gode observationer 
og oplysninger kan medtages uden pårørende deltager.  
 
Alle lægetjek skal være relevante, og ikke bare foregå på automatik.  
Alle læge besøg skal være forberedt således alle aspekter omkring borgerens helbred bli-
ver medtaget til lægekonsultationen.  
Benedicte har bemærket, at pårørende ikke er nævnt, som en ressource person omkring 
den enkelte borger i ‘Sundhedskultur’ i Udviklingskontrakten for Bostederne Skanderborg 
2019. 
  
3: Handleplaner: Inddragelse af borger/ pårørende. Rollefordeling pædagogiske medar-
bejdere/ sagsbehandlere. 
Er der en konklusion med målsætninger, som sagsbehandleren er ansvarlig for? 

I efteråret 2019 ønsker Myndighedsafdelingen at få gennemført status for alle bor-
gerne, således alle får en VUM og en status med mål for det næste år. Status 
møderne afholdes i sensommeren/efteråret.  

Kompetence centret afholder status møderne som hidtil, hvilket vil sige 1 gang årligt.  
  
 4: Økonomiske forhold for borgere, der ikke har førtidspension. 

PRISK vil se på Job og Beskæftigelse, som har stor indflydelse på mange af vores unge 
mennesker.  

Hvordan er deres økonomiske situation 
Hvordan håndtere Kompetence centret ” de udviklingshæmmede” 
De unge mennesker skal igennem en meget lang ”arbejdsprøvning”, får de evt. kan få 

pension, eller flexjob. Kan det være rigtigt? 
Prisk vil også arbejde med Sundhed og sygdom. 
 
Birthe:  
Dato for næste stor møde er d. 07.11. 
Central rådet fælles er d. 26.09. kl 17.00 – 19.00på PLC 
5: Evt 
  
6:  næste møde. 
 21.08. 2019 kl. 17.00 på PLC 
 
Ref. Lillian 24.05. 2019 
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Så blev det tid til at sige farvel til en skøn personale, som har været 
en stor del af støttecentret i mange år.  

Det var en rørende afsked, hvor mange kom og ville sige farvel. 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne G.  

afskedsreception. 
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Livsglæde 

 
 

Det er SÅ vigtigt at lave noget der gør dig glad.  
Det er sådan man passer på sig selv, og får et godt liv. 

Michal, som bor i Højvangen, har nogle gode eksempler på noget som 
gør ham glad. Han interesserer sig for Wrestling og for Star Wars film. 
Faktisk så meget, at han hvert år tager til Randers og har set shows og 

mødt diverse wrestlere og skuespillere, fra de originale film. 

Hvad gør du, som gør dig glad ? 
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        FÆLLESHUSET, PLC OG 
SKRÆNTEN 

FÆLLESHUSET  
MØLLEGADE 16, 8660 SKANDERBORG 
TLF: 87 94 21 10  
 
SKRÆNTEN 
SYGEHUSVEJ 5B - 5G, 8660 SKANDERBORG 
TLF: 87 94 21 20 
 
PLC 
POUL LA COURSVEJ 29A, 8660 SKANDERBORG 
TLF: 87 94 21 41 

ÅBNINGSTIDER:   -  I forbindelse med ferie kan der være ændringer. 

 
MANDAG: 15.00 - 20.00   Klub Fælleshuset / PLC 

 

TIRSDAG: 16.00 - 20.00  Svømning  
                        15.00 - 20.00   Klub i Fælleshuset  
ONSDAG:                         Åben på telefonen 

TORSDAG: 15.00 - 20.00   Klub i Fælleshuset  
FREDAG:   Åben på telefonen 

LØRDAG: 10.00 - 13.00   Morgencafé på PLC  
SØNDAG: 10.00 - 21.00   Åben på telefonen  
                          Skrænten / PLC 
 
 

ET SAMVÆRSTILBUD UNDER BOSTEDERNE SKANDERBORG 

Skanderborg Kommune 


