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Velkommen til din nye bolig.  

Plejecentret har i alt 124 lejemål fordelt i 12 bo- grup-

per. De 5 bo- grupper drives af en privat leverandør, 

de 7 bo-grupper drives af kommunen alle på helt ens 

vilkår. 

 

De fysiske rammer 

Hele plejehjemmet drives efter leve- bomiljø tanken, 

hvor hver bo- gruppe har sin helt egen rytme, som en 

familie. Der købes selvstændigt ind til døgnets målti-

der, der tilberedes og indtages i fællesskabet.  

Lejlighederne ligger på hver side af en central kerne i 

hver bo- gruppe, der består af køkken og spise- op-

holdsrum.  

Hele plejehjemsbyggeriet er opført i 3 etager. 

Hver plejebolig er et selvstændigt lejemål, der består 

af en lille indgang med et trinette (te- køkken), samt 

en bolig der indrettes efter eget ønske med egne 

møbler og de hjælpemidler der er behov for, samt 

eget badeværelse. Der er et flytbart klædeskab på 

hjul, der kan anvendes som en form for rumdeler.  

Alle boliger er 1 rumsboliger, de har store vinduespar-

tier med udsigt til grønne områder. I hver bo- gruppe 

er der i tilslutning til fælles spise- opholdsrum en ter-

rasse/ altan. 

Der tilbydes grundpakke til TV med mulighed for til-

køb af større pakke og opkobling til internet. 

 

 

 

Bolig og bo-gruppe 
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Husholdningskasse 

Beboeren betaler til en husholdningskasse, der dæk-

ker alle udgifter til måltider, rengøringsartikler, vaske-

pulver til tøjvask af det personlige tøj, samt i et vist 

omfang aktiviteter. Der er mulighed for at leje dyne, 

pude, sengelinned og håndklæder. 

 

 

Måltider 

Alle måltider tilberedes individuelt i hver bo- gruppe. 

Der drøftes og bestemmes hver uge en plan for den 

kommende uges menu. Til understøttelse af den drøf-

telse er der laminerede billeder af mange forskellige 

retter. 

Beboerne forsøges inddraget mest muligt i de aktivi-

teter der knytter sig til et måltid. Nogen kan være 

med til at ordne grøntsager, nogen kan medvirke ved 

borddækning, mange kan medvirke ved afrydning. 

Det handler om at være sammen om de daglige gøre-

mål. 

Da beboerne har forskellig døgnrytme foregår mor-

genmåltidet på den måde den enkelte ønsker eller 



 

 

magter. Det betyder at nogen vil spise morgenmad i 

egen bolig, nogen i fællesskabet, nogen tidligt andre 

senere. 

Til frokost og til aftensmåltiderne forsøges det i videst 

muligt omfang, at spise ude i fællesskabet beboere og 

personale sammen. 

Op til 2 pårørende fra hver bo- gruppe har mulighed 

for at kunne spise med ved tilmelding dagen før. Be-

boer og deres pårørende spiser sammen i beboers 

bolig. 

Priserne for pårørende er fra 1. januar 2019 

Frokost inkl. drikkevarer   45kr 

Aftensmad, op til 2 retter inkl. drikkevarer  61kr. 

Måltid inkl. drikkevarer ved højtid 111kr 

Drikkevarer er altid uden kapsel 

 

 
 

 

Aktiviteter 

Der foregår dagligt mange forskellige aktiviteter. Det 

kan både dreje sig om aktiviteter hvor en mindre 

gruppe beboere er sammen, til større arrangementer. 

Der er aktiviteter med en terapeut, træningsassistent, 

aktivitetsmedarbejder og eller med nogle personaler 
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fra bo- gruppen. Til alle aktiviteter får vi dagligt stor 

støtte fra en dejlig gruppe af frivillige der utrætteligt 

stiller op til aktiviteter ude og inde. 

Vi har frivillige der kommer fast og kører tur med be-

boere i Rickshaw. Nogle kommer for at være danse-

partnere i dansegrupperne, opråber ved banko og at-

ter andre kommer for at hjælpe til med praktiske op-

gaver ved større arrangementer.    

Der er gå- gruppe, dansehold, diverse spil man kan 

sidde ned til, herunder Wiie- spil. Der er højtlæsning/ 

bogcafé, håndarbejdsgruppe, blomsterbinding, kage-

bagning med mere. 

Der er et samarbejde med den lokale folkekirke og 

hver måned afholdes der en andagt, ligesom præsten 

tilbyder at komme ud til den enkelte beboer for en 

dybere samtale. 

Af større arrangementer er der fast banko og fredags-

bar med sang og levende musik. I det hele taget er 

der rigtig mange sang og musik arrangementer, det 

er noget de fleste kan lide.  

Plejecentret har egen bus til almindeligt kørekort og 

der køres flittigt små ture og større udflugter med 

madkurv. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Relation til beboerne  

Hele plejehjemmet drives efter leve- bo miljø tanken, 

hvor hver bo- gruppe har sin helt egen rytme, som i 

en familie. Der købes selvstændigt ind til døgnets 

måltider, der tilberedes og indtages i fællesskabet. 

Det er beboerens lejlighed, de ansatte støtter beboe-

ren. Vi værner om beboerens værdighed og arbejder 

rehabiliterende. Der stilles kærlige krav, alt det man 

kan skal man.  Hver beboer tilknyttes en kontakt 

person, der i videst muligt omfang understøtter bebo-

eren i at videreføre og fastholde de værdier beboeren 

vægter. Pleje og støtte til aktiviteter foregår i dialog 

mellem beboeren og personalet. I hver bo- gruppe er 

der tilknyttet fast personale dag og aften/nat, der vil 

udgøre den faste kerne. Der er social- og sundheds-

hjælpere og social- og sundhedsassistenter dag og 

aften alle dage.  

To sygeplejersker understøtter det faglige tværgå-

ende samarbejde. En træningsassistent der vejledes af 

terapeuter og en diætist, samt en pædagog der er ak-

tivitetsmedarbejder og som styrer aktiviteterne på 

tværs af bo- grupperne. Vi har ansat en rengøringsas-

sistent der i samarbejde med beboer, forestår den 

Vi stiller kærlige 

krav, alt det 

man kan skal 

man. 
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grundige rengøring af beboernes lejligheder jævnfør 

kvalitetsstandarden, plejepersonalet tager sig af det 

daglige vedligehold af den hygiejniske standard. Ni-

veauet for hjælp sker ud fra et møde med deltagelse 

af visitator. 

 

Uddannelsessted 

Vi er uddannelsessted for hjælper- og assistentelever, 

samt for sygeplejestuderende, derfor vil der i store 

træk året rundt være 1 – 2 under uddannelse i hver 

bo- gruppe. 

De frivillige vil ikke komme i bo- grupperne med min-

dre den enkelte beboer inviterer ind til sig, men ude-

lukkende være i café området. 

 

 

Samarbejde med de pårørende 

I forbindelse med indflytningen opfordres de pårø-

rende til sammen med beboeren at udfylde nogle si-

der med beboerens livshistorie. Det er af stor be-

tydning for personalets mulighed for at understøtte 

Sammen udfyl-

des nogle sider 

med beboerens 

livshistorie 



 

 

beboeren i at fastholde sine principper, hvis mindet 

blegner. 

Vi oplever generelt at have et varmt og åbent forhold 

til beboernes pårørende, hvor personalet via dialogen 

har et frugtbart samarbejde til glæde og gavn for be-

boerens daglige liv. Det handler om alt fra at kunne 

sige at beboeren mangler noget, eksempelvis tøj, som 

de så er behjælpelige med at få indkøbt, til at de på-

rørende kommer med æbler fra egen have til grød og 

æblekage. 

Bruger- pårørenderåd  

I huset har vi et beboerråd med deltagelse af både 

beboere, personale og pårørende og med en obser-

vatørpost fra kommunens ældreråd. Her er ordet frit 

og alt kan drøftes og vendes.  

 

Faciliteter ude og inde 

Til højre for hovedindgang A, er der et caféområde, 

hvor der dagligt afholdes arrangementer. Længere 

henne ad gangen er der en frisør og et stort lyst lo-

kale der bruges til dans, gymnastik og anden bevæ-

gelse. Foran hovedindgangen er der en sø, hvor 

mange beboere og børn fra daginstitutionerne dag-

ligt kommer for at fodre ænder.  

Rundt om plejecentret er der generelt grønt med be-

plantning af ældre dato. Ved en stor donation anlæg-

ges der en stor og spændende sansehave der forven-

tes at kunne indvies i foråret -19. 

Haven kommer blandt andet til at rumme, en skov-

have, en musikhave, en træningshave, et stort oran-

geri, en strandhave og en udsigtsbakke, samt spæn-

dende stisystem der indbyder til at gå tur. 
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Årets gang understøttes 

For at følge rytmen i året, tales der om det tidstypiske 

for året. Måltiderne tilberedes med de råvarer der 

knytter sig til årstiden og der pyntes op i bo-grup-

perne svarende til den højtid der kommer eller det 

tidstypiske der er for årstiden. 

  
 

 



 

 

 

Huskeliste ved indflytning 

 

 Egen seng eller plejeseng 

 Bevilgede hjælpemidler 

 Personligt tøj og sko der er skridsikre. 

 Engangsvaskeklude. 

 Toiletartikler som showergel, shampoo, creme, 

tandbørste, negleklipper, barbergrej, føntørre osv.  

 Skraber til badeværelsesgulv (efter bad) 

 Vaskefade til personlig pleje. 

 Affaldsspand max. 25cm i diameter 

 Medicin og doseringsæsker til 2 uger (midi-max 

ugedoseringsæsker) 

 Termometer 

 

 

 
 

 

Velkommen 

 



 

 

 

 

PLEJECENTERET CHRISTIANS HAVE 

Solrød Kommune 

Christians Torv 124 

2680 Solrød Strand 

christianshave.solrod.dk 

Administrationen har åbent  

mandag - torsdag kl. 8- 15 

fredag kl. 8-13 

Telefon 56182470 

 

Daglig leder Jonna Danielsen  

Daglig leder Mette Jønch 

 

Leder af pleje- og rehabiliteringscenter  

Kirsten Bjerregaard 


