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Kære Alle

Så er vi på vej ind i sensommer månederne og samtidig har vi igennem
sommeren været vidne til store begivenheder.
Tour de France kom til Danmark og Roskilde, der var fest og farver i
hele landet. Det hele toppede med, at Jonas Vingegaard vandt touren.
En fantastisk bedrift og dejligt at se.
Vi er snart igennem sommerferiens udfordringer og vi håber selvfølgelig på, at Coronaen bliver holdt nede, her i efteråret og at vejret bliver
smukt.
I forhold til Coronaen, skal jeg lige minde om, at alle pårørende, kan få
en kviktest udleveret, hvis de henvender sig til det nummer der står på
døren ved hovedindgangen inden besøg hos jeres kære.
Vi kigger formentlig ind i et efterår, hvor krigen i Ukraine stadig vil
fylde, dels pga. gas mangel, men også fordi den forsætter og vi kigger
også ind i et folketingsvalg, hvor store samfundsmæssige udfordringer
nok vil være på programmet.
Her på Hyrdehøj har vi indkøbt en retro popcorn maskine, til sensommerens varme og salt behov hos vores borgere og til efterårets biograf
dage.
Samtidig vil vi arbejde videre med vores små teams, der gerne skulle
udmønte sig i mere selvstyring og mindre skiftende medarbejdere hos
den enkelte borger.
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Så ja, der er masser af spændende opgaver forude. Jeg vil som sædvanlig slutte af med et digt, som her er et uddrag af H.C Andersens August:
Ja, Øieblikket ene er det just,
Der med sit friske Grønt din Vandring smykker,
Thi nyd det, som den duftende August,
Der mellem Vaaren og din Vinter bygger.

See Dig omkring, flyv ei saa vildt afsted,
Fra Livets Sol det gaaer til Gravens Skygge,
Og Sorgen sidder nok paa Hesten med,
Thi pluk hver Frugt, der skabtes for din Lykke.
Hvad Hjertet har, det har Du, søde Trøst!
Det Tabte findes ikke ved at græde;
Nei nyd! thi Livet er en evig Høst,
Og Øieblikket er saa riigt paa Glæde
God sensommer

Centerleder
Vinni Rasmussen
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Velkommen til nye beboere

Ttil

Niels Finn Hansen, bolig 102
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Bruger– og Pårørenderådets medlemmer

Bruger- og
pårørenderåd.
Vor opgave er hovedsagelig
at være et bindeled mellem
beboer – pårørende og ledelsen.
BPR er med til at fastlægge
retningslinjer for dagligdagen på plejecentret og rådet planlægger og arrangerer aktiviteter for beboerne.
Til disse aktiviteter, søger vi
frivilligmidler fra kommunen, der kan bruges som
tilskud, til aktiviteter i og
uden for huset.
Enhver er velkommen til at
kontakte os pr. telefon eller
email.
Venlig hilsen
Formand BPR

Medlemmer til Bruger– og
Pårørenderådet.

Kirsten Alvang
(pårørende—Blomsterhuset)
Henning Lüthjohan (borger
i Skovkvarteret)
Gert Jensen (pårørende—
Magnolie Kvarteret)
Vibe Andreasson
(pårørende—Skovkvarteret)
Formand Elin Jørgensen
(pårørende—Skovkvarteret)
Leif Walther Petersen
(borger i Magnolie Kvarteret)
og
Eva Kousholt Mikkelsen
(pårørende—Magnolie
Kvarteret.

Repræsentant for Ældrerådet
:

Judith
Fjelstrup

judith.fjelstrup@webspeed.dk
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ROSKILDE KOMMUNE
Hyrdehøj plejecenter
BPR
Beslutningsreferat af for BPR-mødet
d. 7. juni 2022 kl. 13 på Vinnies kontor

Dagsorden
1.

Nyt fra Vinni
Økonomi
Indsatser
Udfordringer

15 min

orientering

2

Pårørende samarbejde, hvordan
kan vi fremme det?
Vinnie og
arbejdsmiljørepræsentanter indleder punktet

20 min

Drøftelse og beslutning

3.

Aktiviteter
vision for HH
kor
arrangementer

15 min

Drøftelse og beslut-

4.

Omsorg og pleje
vision for HH, ældre politik
nødkald
kompetenceudvikling personalet

5.

Årshjul møder
Aftalte punkter til møder i 2022
Kvalitet og faglighed
Kommunikation og dialog
Frivillige og Hyrdehøjsvenner

6.

ning

30 min

Drøftelse

30 min

Drøftelse og beslutning

Evt.
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ROSKILDE KOMMUNE
Hyrdehøj plejecenter
BPR
Beslutningsreferat af for BPR-mødet
d. 7. juni 2022 kl. 13 på Vinnies kontor
I mødet deltog: Vibe, Gert (Kasserer), Leif, Vinnie og Elin (Formand og referent)
Afbud fra: Eva og Kirsten
Ad. 1
Vinnie orienterede om
at økonomien for Hyrdehøj plejecenter kommer til at balancere for året. Der
er ok aktivitetsbudget for efteråret.
at indsatserne i forhold til personalet er godt i gang. Personalet kan nu hurtigere nå ud til den enkelte borger om morgenen og der er øget fokus på at
observere og foretage basale undersøgelser af borgerne for at undgå indlæggelse.
at der er brug for at gennemføre personlige samtaler med pårørende for at
kvalificere dialogen mellem pårørende og ansatte på plejehjemmet og afstemme forventninger.
Desuden blev orienteret om Ældrerådets møde d. 30. maj. På mødet blev der
skabt kontakt til BPR på Kristiansminde.
Ad. 2
Arbejdsmiljørepræsentanterne var desværre forhindrede i at deltage i mødet.
Efter en drøftelse, der blev indledt af Vinnie, besluttede vi følgende:

Der er behov for:
En indflytningssamtale med borgere og pårørende for at
En supplering af velkomstmaterialet til borger og pårørende med oplysninger
om hvilken service og pleje, man kan forvente på Hyrdehøj plejecentret
og
Kaffemøder med pårørende 1 til 2 gange om året, hvor centrale emner kan
tages op og hvor dialogen mellem pårørende kan bidrage til erfaringsudveksling og forventningsafstemning. Se link til ældresagens materiale om
at flytte på plejehjem.
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ROSKILDE KOMMUNE
Hyrdehøj plejecenter
BPR
Beslutningsreferat af for BPR-mødet
d. 7. juni 2022 kl. 13 på Vinnies kontor
Ad. 3

Visionerne for Hyrdehøj Plejecenter er, at det skal være et aktivt center, hvor respekt,
frihed, tryghed og medborgerskab er de centrale værdier og pejlemærker. Se link til
visionspapir.
Mulige besøg fra kirkekor er undersøgt, men vil desværre ikke kunne lade sig gøre.
Arrangementer på plejecentret fremgår af månedsavisen. Pt. er der brug for at sætte
filmvisning mere system. Formålet er at få mulighed for at vise flere forskellige film.
Ad. 4
Punktet om visioner for Hyrdehøj Plejecenter blev der orienteret om under punkt 3.
En undersøgelse af brugen af nødkald, som Vinnie havde gennemført, viste, at der
var 1099 nødkald pr. måned i hhv. skov- og magnolie-kvarteret. 4 – 5 borgere stod for
450 til 500 nødkald tilsammen. Derfor vil ledelsen nu overveje om nødkaldet kan erstattes af andre løsninger for nogle borgere. Nødkaldet bliver prioriteret højt og personalet svarer så hurtigt som muligt, men mange nødkald giver stressede situationer for
personalet.
Kompetenceudvikling af personalet prioriteres højt på Hyrdehøj Plejecenter. Der er
faste basisopgaver, som hele personalegruppen skal kunne. Derudover arbejdes der
både med sidemandsoplæring og kurser for at kvalificere personalet til at varetage andre mere specielle opgaver. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen er den ansattes lyst, evne og talent og målet er at opbygge teams, hvis kompetencer svarer
godt til den pleje og omsorg borgerne har brug for.
Ad. 5
Vi aftalte at prioritere følgende opgaver i BPR i løbet af 2. halvår 2022:
Styrke samarbejdet med pårørende gennem bedre information, forventningsafstemning og et til to pårørendemøder hvert år.
Søge penge til aktiviteter for plejehjemmets beboere i 2 halvår.
Vi besluttede at holde møde d. 29. august kl. 13 og d. 28. november kl. 13. Begge møder holdes på Vinnies kontor.
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ROSKILDE KOMMUNE
Hyrdehøj plejecenter
BPR
Beslutningsreferat af for BPR-mødet
d. 7. juni 2022 kl. 13 på Vinnies kontor
Ad.6

Under eventuelt spurgte Leif, om det var blevet godkendt, at personale må tage hunde
med. Vinnie kunne oplyse, at Hyrdehøj Plejehjem er godkendt til besøgshund fra Røde
Kors.
To do liste
Vinnie sender velkomstmateriale til BPR
Elin kontakter BPR på Kristiansminde for at arrangere et møde og undersøger, hvordan
man søger om midler til aktiviteter.
Nyttigt materiale i det videre arbejde:
Tips til en god indflytning på plejehjem og ældrebolig
https://www.bing.com/search?q=n%c3%a5r+%c3%a6ldre+flytter+p%c3%
a5+plejehjem+%c3%a6ldresagen&qs=HS&pq=n%c3%a5r&sc=83&cvid=AED15DD2CF4446B0B64A07247C503F7D&FORM=QBRE&sp=1#
Ældre og værdighedspolitik 2020 – 2023 Roskilde Kommune
https://www.bing.com/search?q=%C3%A6ldre+og+v%C3%A6rdighedspolitik+20202023+roskilde&cvid=b4081314562f4bf4baf4a9fee3ed783c&aqs=edge.0.69i59j0j69i57j6
9i59j0l5.3966j0j1&pgltB=41&FORM=ANSPA1&DAF1=1&PC=U531#
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Interne kontaktoplysninger på Plejecenteret
Hovednummeret til Plejecenteret:46 31 36 50
Kontaktinformation
Redaktør på Husavisen
Helen Ghauri heleng@roskilde.dk
Ledelse
Centerleder
Vinni Lau Rasmussen
Afdelingsledere
Charlotte I. Petersen
Afdelingsleder for
Magnoliekvarteret (lejl. 11-42)

30841461

23826788

vinniras@roskilde.dk

charlotteip@roskilde.dk

Træffes bedst i hverdagene
Britt Melgaard
Afdelingsleder for
Skovkvarteret, lejl 43-74 + lejl. 99-104

23826480

brittsi@roskilde.dk

Træffes bedst i hverdagene
Lone Blach
Afdelingsleder for
Blomsterhuset, lejl. 1-10
Træffes bedst i hverdagene

23826793

Vaskeri :
Gitte Rosenkilde

24457832

Teknisk Service:
Steen Juliussen
Kim Berlin

24669379
40253293

Vagttelefon Skov kvarteret

24447910

Vagttelefon Magnolie kvarteret

24447917

Vagttelefon aften og nat
Vagttelefon Blomsterhuset

loneblach@roskilde.dk

gitteros@roskilde.dk
steenju@roskilde.dk
kimmb@roskilde.dk

24450138
24454435

Aktivitetskoordinator:
Helen Ghauri

24 45 46 97

heleng@roskilde.dk

Ernæringsansvarlige:
katrinels@roskilde.dk
camillaer@roskilde.dk
lailad@roskilde.dk

Katrine og Camilla (Magnolie kvarteret)
Laila (Skovkvarteret)
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Eksterne kontaktoplysninger

Omsorgstandplejen:

46 31 71 00

Roskilde Kommune

46 31 30 00

Husavisen kan downloades på vores hjemmeside : plejehyrdehoej@roskilde.dk
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Praktisk information
Fødselsdage
Ved fødselsdage kan beboeren bestille lagkage eller andet.
Køkkenet skal have besked 2 dage før.

Afbestilling af mad
Mad afbestilles senest kl. 12 dagen før. mail sendes til de ernæringsansvarlige i de respektive kvarterer.
Se mails i interne kontaktoplysninger.

Rickshawcykler
pårørende har mulighed for at benytte vores cykler. Gå ind og
meld dig til på cyklingudenalder.dk som pilot på Hyrdehøj
Plejecenter. Det kræver en kort oplæring i brug af cyklerne. Tag
kontakt til Helen Ghauri på heleng@roskilde.dk.

Indlæg til husavisen
indlæg til næste måneds husavis skal sendes til Helen Ghauri heleng@roskilde.dk, sidste mandag i måneden, inden kl. 12

Bestilling af mad til pårørende
To dage inden deltagelse i måltidet (morgen, middag eller
aften) skal deltageren kontakte personalet. Personalet vil give
køkkenet besked.

Husk P-skive på parkeringspladserne.
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Årshjulet for større begivenheder

September/
Oktober

Høstfest

November:

Hyrdehøjs fødselsdag
Onsdag den 16. november

December:

Julefrokost
december
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Borgermøde i Skovkvarteret

Næste møde er
Torsdag den 15. september 2022

Kl. 12.45-13.15.

Vel mødt!

Dagsorden:








Hvad røre sig
Aktiviteter
Plejen
Mad & måltider
Ønsker
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Borgermøde i Magnolie Kvarteret

Næste møde er
Mandag den 26. september 2022
Kl. 12.45-13.15.

Vel mødt!

Borgermøde denne vej
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Aktivitet i juli måned
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Redaktionen på Hyrdehøj

Billede er på vej

Næste redaktionsmøde bliver snarest planlagt.
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Gudstjeneste

Kære alle.
I denne måned er der ingen gudstjeneste.
Mange sommerhilsner fra præsten.

19

Årets gang i Blomsterhuset

GOD SOMMER
TIL JER ALLE
FRA OS I
BLOMSTERHUSET!!
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Vi søger fortsat beboere
der vil deltage i husavisens redaktion og eller
være klummeskrivere.

Vi vil så gerne, at denne avis afspejler jer, der
bor på Hyrdehøj. Det kan være tanker, holdninger, faglige indlæg eller opfordringer til
grupper og samvær.
Chefredaktøren er Helen Ghauri, som også er
en af vores ergoterapeuter.
Er du en forfatter, debattør eller bare en, der
har noget på hjertet, så henvend dig enten til
plejen eller Helen.
Der vil blive afholdt et redaktions møde hver
måned.
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I denne måned har vi fødselarer i huset:

Tillykke til alle fødselarer,
vi kipper med flaget
Alice—1. august,
Jens-Juel—2. august,
Jens Aage—6. august,
Karen—6. august,
John Ingolf—9. august,
Niels-Erik—19. august og
Jørn—28. august.
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Vi sender en tanke til dem vi har taget afsked
med i sidste måned:

Æret være Deres minde

23

Aftenmenu august

24

Aftenmenu august

25

Aktivitetskalender

26

Aktivitetskalender

Der tages forbehold for corona og andre uforudsete hændelser.
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KOM FRIT FREM ! FRIVILLIGE SØGES.

ER DET DIG/JER?
EFTERLYSNING!
Vi kunne godt tænke os flere frivillige, som kan komme
og være med til at gøre dagen endnu bedre for vores borgere.

Fortæl os hvad du kan byde ind med!
Vi kan bruge alles hænder og hoveder.
Vær med til onsdagsarrangementer, banko, søndagsarrangementer, gudstjeneste, læs op fra aviser/bøger, tale
om stort og småt.
Kontakt Helen på heleng@roskilde.dk
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KOM FRIT FREM ! FRIVILLIGE SØGES.

” Søges: Omsorgsansvarlige frivillige:
Vi mangler frivillige “varme hænder” på
plejecentrene.
Som frivillige kan vi løse nogle af de omsorgsopgaver, som personalet ikke har tid nok til. Vi er så småt i
gang med dette arbejde på to plejecentre, men behovet
er langt større, så vi har brug for dig.
Hvad kan du bidrage med? Du kommer som almindelig borger med hjertet på rette sted og hjælper med de
opgaver, som personalet beder dig om. Det kan fx være at sludre lidt med borgerne på plejecentret, drikke
en kop kaffe med dem, læse højt, gå en kort tur eller
blot være til stede og lytte.
Er du interesseret? Så send en e-mail til: Frivilligcenter@roskilde.dk.
Skriv dit navn, e-mailadresse og telefonnummer.
Du er også velkommen til at ringe på 21 16 90 26.
Venlig hilsen Frivilligcentrets Plejecentergruppe, en
del af Fælleskabs Formidlerne”
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Navn: _____________________ Bolignummer: —————

Kryds og Tværs

Løsning inkl. navn og bolignummer afleveres til Helen
Ghauri senest torsdag den 26. august kl. 12.00 eller
giv den til et personale.
Vinderne af månedens opgave offentliggøres i næste
måneds husavis.
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Svar på kryds og tværs

Vinder af månedens opgave
Og vinderen er:
Kirsten Nielsen
Stort tillykke.

Jeg er meget glad for de mange svar jeg modtager. Bliv endelig ved med
at sende ind.

Præmie:
En æske chokolade
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EFTERLYSNING
Hvis I har spil, perler, garn, strikkepinde og hæklenåle og
lignende, som I ikke længere bruger, må I gerne donerer
dette til borgerne på Hyrdehøj.
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Besøgshunden
Balou

Så har Balou været på sit første besøg i Skovkvarteret. Og
borgerne er vilde med ham.
Så hvis I ved at jeres pårørende ikke bryder sig om hunde,
eller meget gerne vil have besøg af en, så send gerne en
mail til mig (heleng@roskilde.dk).
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BESØGSHUNDEN FENJA

Blomsterhusets besøgshund fra Tryg Fonden
startede op med at besøge os i foråret. Fenja er en
lille, venlig og rolig norsk lundehund.

Hun har indtil nu været her 4-5 gange, og beboerne
glæder sig hver gang til besøget.
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BANKO
HUSK
AT DER ER SPILLES BANKO
GERNE ET PAR GANGE OM
MÅNEDEN—KIG I AKTIVITETSKALENDEREN FOR AT
SE HVORNÅR VI SKAL
SPILLE.
HUSK AT DET KOSTER 10
KR. PR. PLADE, SÅ HUSK
PENGE!
VI SER FREM TIL AT DU
KOMMER OG DELTAGER.

BUSTURE

Vi planlægger ugentlige busture.
(se aktivitetskalenderen).
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