
 

 

  

  

  

XX/XX 

 
FORÅRSTUR 

Se efter kommende opslag i 

Centralen. 

De penge vi fik retur for 

julefrokosten, bruger vi til noget 

andet sjovt  

 

25/04 

 
OPGANGSMØDE 

Skriv gerne punkter på 

dagsordenen i Centralen. 

13/06 

 
SOMMERFEST 

Beboere og personale 

Drager atter på Bakken. 

 

Værdier, metoder og udvikling 

     

Ord er intet, handling er alt: Da vi ønsker at blive et endnu bedre bosted, 

har vi startet et langt forløb omkring videreudvikling og præcisering af 

LKbh’s kerneværdier. Det skal være medvirkende til et endnu mere klart 

og gensidig respektfuldt arbejde mellem jer vore kære beboere og os. Vi 

startede i december og fortsætter langt ind i 2017 med et samarbejde 

med 2 eksterne konsulenter, der skal bistå os i et udviklingsforløb, med 

fokus på værdier, pædagogiske metoder samt opsætte en mere klar og 

systematisk struktur for arbejdet hermed. Der vil være fokus på alle 

involverede parter hvor alle vil blive hørt, ledelsens og medarbejdernes 

rolle og ansvar heri, akkurat som I beboere vil blive inddraget af flere 

omgange. Der har her i februar allerede været interviews med nogle af 

jer beboere over flere dage, akkurat som I beboerne løbende vil blive 

informeret og inddraget i processen via vore opgangsmøder m.m. 

 

Søborg, marts 2017 

Nyhedsbrev 
’Forårshilsner’ fra LKbh § 107 

 
 

Kære alle sammen. 2017 er godt i gang  
 

Vi ser rigtig meget frem til et endnu større fokus på værdier, pædagogiske metoder og gennemskuelighed i 
støtten og arbejdet mellem beboere og personale… 

 

Fortsat fokus på kost og motion er ligeledes hvad vi ønsker at støtte endnu mere op om i 2017 

Nyhedsbrev nr. 1, 1 kvt. 2017 

MED ØNSKET OM ET BÅDE HJERTE OG –VEJRLIGT VARMT FORÅR  

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

samt Pia, Mette, Michael og Jakob 

ASPERGERS • ADHD • OCD • TOURETTES • ANGST 

Velkommen til ny beboer 
Der er fortsat en støt stigende interesser fra kommuner og fra borgere 

der ønsker at flytte ind og modtage støtte på LKbh. Pr 1. marts er vi rigtig 

glade for at kunne byde velkommen til Melissa   
Åbningstider i Påsken: 
 

Skærtorsdag d.  13/04 kl. 10-22 
Langfredag d.  14/04 kl. 10-22 
Lørdag d.  15/04 kl. 10-22 
Påskedag d.  16/04 kl. 10-22 
2. Påskedag d.  17/04 kl. 10-22 
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Velkommen til ny medhjælper 
Vi har været så heldige at få en ny medhjælper tilknyttet LKbh.  

Velkommen til Mette  

”ORD ER INTET – HANDLING ER ALT” 

 

Beboer kalender 


