
 

 

  

  

  

13/06 

 
SOMMERFEST 

Vi havde som altid en dejlig tur 

på Bakken. 

 

30/07 

 
 

22/08 

GRØN KONCERT 

Se opslaget i Centralen 

 

OPGANGSMØDE KL. 19.00 

Skriv gerne punkter på 

dagsordenen i Centralen 

 

 

  

 

 Beboermål og dokumentation 

     

Vi er pr. 3. juli startet op med et nyt IT system kaldet ’Bostedet’ fra EG 

Team Online. Det er et gennemprøvet system for mindre og mellemstore 

bosteder, med fokus på arbejdet med bl.a. beboernes mål og 

dokumentationen herom. Derudover indeholder det moduler for medicin 

og mange andre ting. ’Bostedet’ er et system der lægger stor vægt på ’Det 

Sociale Tilsyns’ henvisninger for kvaliteten af bosteder i Danmark. 

Sammen med vores igangværende arbejde omkring værdier, metoder og 

udvikling, skal det være med til at kvalitetssikre LKbh. 

 

Søborg, juli 2017 

Nyhedsbrev 
Kære beboere, pårørende og samarbejdspartnere 

 
 

Så er sommeren allerede godt på vej. Det betyder dog ikke at der er stille på LKbh  
 

Vi er fortsat i gang med vores udvikling af værdier og pædagogiske metoder og er nu tillige startet op med 
et gennemprøvet IT system, med fokus på alt det beboere og medarbejdere samarbejder om.  

Herunder, mål, delmål, resultatdokumentation, udvikling, medicin, værdier, aftaler, Socialtilsynet m.m. 
 

Derudover har vi atter fornøjelsen af at kunne byde velkommen til nye beboere og medarbejdere  

Nyhedsbrev nr. 2, 3 kvt. 2017 

MED ØNSKET OM EN FORTSAT RIGTIG GOD SOMMER  

Rikke, Jesper, Mikael, Dorte, Lone, Louise T, Patrick og Dan 

samt Pia, Vania, Mette, Michael og Jakob 

ASPERGERS • OCD • TOURETTES • ANGST 

Velkommen til ny beboer 
Pr 19. juli har vi kunnet byde velkommen til Frederik fra Høje-Taastrup   

Åbningstider i sommerferien: 
 

Vi holder åbent som normalt i  
hele sommerferieperioden. 
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Tak til gamle medarbejdere og velkommen til nye 
Først og fremmest retter vi mange varme tanker til vores gamle souschef                                                   

Louise Massesson (LM), som har valgt at starte op i sin mands virksomhed 

her i sommer. Vi har været utrolig glade for LM og hendes store engagement 

gennem de sidste 4 år. Vi ønsker LM og hendes mand alt det bedste ♡  

Patrick har tillige valgt at skifte til andet arbejde, med mere fordelagtige arbejdstider. Patrick skal også have en stor tak for  

den tid han har været i LKbh og vi ønsker ham alt det bedste i hans nye job.  

Efterfølgende har vi ansat Jesper Jørgensen som vores nye souschef. Jesper har i forvejen været ansat som pædagog og er 

uddannet pædagog og sociolog. Vi er meget glade for at Jesper, med hans baggrund, har valgt at takke ja til sin nye stilling. 

Til at dække Jespers og Patricks gamle stillinger har vi pr 24. juli ansat Rasmus, samt Lone M., der starter 1. september. 

Pr. 1 september har vi tillige valgt at ansætte Mette i en nyoprettet stilling som servicemedarbejder. Velkommen til jer alle  

”ORD ER INTET – HANDLING ER ALT” 

Beboer kalender 

 


