Plejecentret Solbjerghaven

Værdigrundlag

Dagligdagen

Solbjerghaven består af 2 bofællesskaber med plads til 10 beboere i
hvert bofællesskab.

Værdigrundlaget hviler på et tværfagligt helhedssyn med fokus på det borgeren kan og i mindre grad på det, der
er gået tabt.

Den fornemmeste opgave på Solbjerghaven er at skabe et trygt, overskueligt og roligt hverdags miljø, hvor
borgerne gives optimale muligheder
for at udnytte egne ressourcer og deltage i dagligdagen efter evne.

Solbjerghaven er beliggende i
Værløse Vest og er et et-plans
byggeri, inddelt i 2 afdelinger. Hver
afdeling har et stort fællesrum, der
indeholder køkken med spiseplads og
opholdsstue.Fællesrummet står til
rådighed for den enkelte borger,og det
er her det daglige samvær foregår.
Boligerne er 1 rum’s lejligheder på 32
kvadratmeter.Lejligheden indretter
man efter eget ønske og behov, dog
med hensyntagen til eventuelle
hjælpemidler.

Individualitet, respekt og værdighed
er fokus områder i vores daglige arbejde.
Dagligdagen, omsorgen, plejen og
aktivitetstilbud tilpasses borgerens
aktuelle behov, således at individualiteten og identiteten bevares.

Alle opgaver, det være sig fra opvask,
blomstervanding, mad tilberedning,
indkøb, tøjvask, daglige pleje og omsorgs opgaver, medicin, en gå tur, til
pleje /omsorg ved livets afslutning
varetages af det faste personale.

Der arbejdes målrettet med respekt
for borgerens specielle situation.
Personale
Personalegruppen er en tværfagligt
sammensat gruppe, med vægt på faglig kompetencer indenfor pleje/
omsorg, pædagogik, demens viden
og beskæftigelse / sansestimulering.

FURESØ KOMMUNE
Vi er en lille stab på 20 fastansatte
medarbejdere fordelt på flg. faggrupper : sygeplejersker, plejehjemsassistenter, social-og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælper, sygehjælper og ejendomsfunktionær.

Samarbejde med pårørende
Vi har et tæt samarbejde med de pårørende. De er en vigtig forudsætning,
for at beboernes livshistorie og personlighed kan understøttes så meget
som muligt i dagligdagen.
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