Søborg, maj 2016

Nyhedsbrev
Velkommen til det nye LKbh § 107
Endelig blev vi godkendt under den nye paragraf. Det betyder arbejdsro og udvikling på ny.
Denne lange proces har betydet at vi ikke har kunnet indskrive nye beboere. Derfor har vi
en tid måtte skrue lidt ned for blusset. Christian har derfor valgt at benytte lejligheden, til
at prøve noget nyt. Om ikke andet så blot for en tid. Vores søde vikarer er på midlertidig
hold. I samme øjeblik vi indskriver nye beboere, vil personale normeringen blive som før.
Nyhedsbrev nr. 1, 2 kvt. 2016

Kalender
26/05

13/06

Uge 26-33

SJÆLLANDSFESTIVAL:
Vi tager på heldagstur til
musikfestival

Mere synlighed – større indblik

SOMMERFEST:
Beboere og personale
drager atter på Bakken.

Fremadrettet vil vi være mere til stede på internettet. Først og fremmest
på vores Facebook. Ikke mindst i forhold til hvad der rør sig på LKbh nu
og her. Herunder ture ud af huset, arrangementer, madplan,
weekendplaner m.m.

Personalets sommerferier
ligger i denne periode.

Nye beboere

Interessen for samarbejdet fra eksisterende og nye kommuner er atter
stigende, nu hvor vi er blevet godkendt under den nye paragraf.
Lige nu er vi i tæt dialog omkring to nye beboere, der ventes at flytte ind i
løbet af sommeren.

Stor tak til Lotte

Minder fra tigeranlægget i Zoo

Uden Lotte og hendes enorme pædagogiske kompetencer og kærlighed
til psykisk sårbare, havde LKbh ikke været en realitet i dag. Men Lotte er
en iværksætter og føler tillige ikke længere nødvendigheden af hendes
tilstedeværelse på LKbh. Lotte har derfor valgt at fortsætte på egen hånd
med hendes bøger, foredrag og eksterne konsulentbistand. Vi retter en
meget stor og dybfølt tak til Lotte for at have været en væsentlig faktor
for det LKbh vi kender i dag. Lotte er derfor ikke at finde på LKbh i
dagligdagen fremadrettet.



ASBERGERS

MED ØNSKET OM EN DEJLIG SOMMER 



ADHD

Rikke, Louise M, Mette, Mikael, Louise T,



OCD



TOURETTES



ANGST

Lone, Thomas & Dan
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