Søborg, november 2017

Nyhedsbrev
Glædelig november fra LKbh § 107
”Så er vinteren atter over os alle. Og julens bjælder snart vil gjalde” 
Over efteråret er vi nået i mål med udviklingen af vores værdier og pædagogiske metoder.
Samtidig er vi blevet fortrolig med vores nye IT journal system; Bosted, der er med til at sikre den forsatte
kvalitet af blandt andet arbejdet med mål og delmål.
Nyhedsbrev nr. 3, 4 kvt. 2017

Kalender
15/12

15/12

19/12

JULEHYGGE
Beboere og pårørende samt
personalet inviteres fra 15-17
til vores årlige hygge med gløgg
og æbleskiver i Centralen
JULEFROKOST
Beboere og personale samles
fra 18-22 til julefrokost med
julemad, konkurrencer,
pakkeleg og masser af hygge 
JULEMARKED
Beboere og personale følges
kl. 15-20 til den årlige hyggetur
til Julemarked på Christiania og
efterfølgende buffet på
Dalle Valle.

Åbningstider for Jul og Nytår:
Søndag d. 24/12
Mandag d. 25/12
Tirsdag d. 26/12
Søndag d. 31/12
Mandag d. 01/01

kl. 10-15
kl. 12-21
kl. 12-21
kl. 10-(22)
kl. 12-22

Værdier og metoder

Efter ca. et år er arbejdet med vores 2 tilknyttede konsulenter nu i mål. Der
er blevet stillet skarpt på LKbh’s værdier, pædagogik og metoder, så vi nu
og i fremtiden kan sikre en endnu mere målrettet indsats.

Bosted

Vores nye IT journalsystem - Bosted - er kommet godt fra start. Det er
bl.a. med til at sikre løbende og statistisk dokumentation for mål og
delmål, men også mange andre ting, der sikre kvaliteten i dagligdagen.

Snart er det Jul og Nytår

Og som altid afholder vi julearrangement på LKbh 
Fredag d. 15 dec. afholdes julehygge fra kl. 15-17 for beboere og deres
pårørende. Alle personaler vil være til stede. Vi hygger med gløgg og
æbleskiver. Invitationer sendes ud de kommende dage. Samme aften
kl. 18-22 afholder vi julefrokost for beboerne. Traditionen tro får vi en
masse god julemad og der er som altid arrangeret pakkeleg og quiz.
Er der tilslutning fra et par beboere eller flere, holder vi åbent og hygger
med god mad Nytårsaften 

Velkommen til ny medarbejder

Pr. 1. januar har vi valgt at ansætte yderligere en pædagog, der sammen
med det øvrige personale, skal være med til at sikre den kvalitative helhed,
i kølvandet på de nye initiativer vi har arbejdet med i det forgangne år.
Samtidig vil det sikre at beboerne får mere én-til-én tid.

MED ØNSKET OM EN KOMMENDE DEJLIG JUL OG ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR 
Rikke, Jesper, Rasmus, Lone M, Dorte, Mikael, Lone K, Louise T, Mette og Dan
samt Pia, Vania, Michael og Jakob
ASPERGERS • AUTISME • OCD • TOURETTES • ANGST
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