
 

2. marts 2023 

 

Kære beboere, familie og pårørende. 

 

Fastelavn på Søndersøhave 

Der var stor tilslutning til fastelavnsfesten, hvor rigtig mange beboere hyggede sig og var med til at 

slå katten af tønden. Der var kaffe og fastelavnsboller til alle.  

Efter mange slag på fastelavnstønden, fik Søndersøhave endelig en kattedronning og en kattekonge. 

       

Katrine sætter krone på Inger, som blev kattedronning ved festen. 

                             

Forår og mulighed for gåture i haven og sansehaven 

Lige om lidt er det forår. 1. marts og det er muligt at komme udenfor og gå en tur i den dejlige 

have, rundt om Søndersøhave og husk også muligheden for at gå i sansehaven. Sig til hvis der er 

Gentofte Kommune. Pleje . og.  Sundhed.



brug for, at din kære skal have hjælp til at få overtøj på, så det er muligt at komme ud og nyde den 

spæde sol, eller finde læ i en krog for at sidde et øjeblik. 

 

Personcentreret omsorg. 

I januar er der uddannet ca. 20 værdighedsambassadører. De skal sammen med afdelingslederne 

implementere personcentreret omsorg. Personcentret omsorg er en grundlæggende tilgang, som 

du kan bruge til alle mennesker, der har behov for støtte, pleje og omsorg. De næste to uger 

arbejder vi med Blomsten ud fra Tom Kitwoods teorier, om personcentret omsorg. 

 

Er du interessert i at vide mere om Personcenteret omsorg. Kontakt da venligst afdelingslederen 

der, hvor din kære bor eller klik på linket 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ah

UKEwiK6qvrrX9AhVYVPEDHSqBBh4QFnoECAwQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.sst.dk%2Fda%

2Faeldre%2Fdemens%2F~%2Fmedia%2F9788110A480145719E922349139B1270.ashx&usg=AOvVa

w3DQmMiMhgF-UDmsdHJauGK 

 

Højskolesangbogen 

30 eksemplarer af højskolesangbogen med stor skrift er indkøbt efter ønske fra beboerne. 15 

eksemplarer er placeret i stueetagen i skabet i havestuen og 15 eksemplarer er placeret på 1. sal i 

grønt team i opholdsrummet på C gangen. Højskolesangbogen kan brugs af alle på Søndersøhave. 
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Nyt fra Sundhedsstyrelsen 28.2.2023.  

Så er vaccine-sæsonen slut. Ikke flere booster-vaccinationer mod covid-19 og farvel til influenza-

vaccinationer for denne gang 

Siden 1. oktober har alle over 50 år og udvalgte målgrupper, kunnet blive booster-vaccineret mod 

covid-19 og influenza. Tilbuddet om vaccination udløber den 1. marts, herefter er det kun muligt at 

blive vaccineret, hvis man stadig mangler de to første stik og en booster, samt hvis din læge 

vurderer, at du har behov for det. 

 

Små nye tiltag 

Hovedindgangen har fået nye lette gardiner til at skabe lethed i rummet. I blåt team er der sat et 

støjdæmpende gardin op på C-gangen op til tv-stuen, med ønsket om at reducere støj og skabe 

mere hygge omkring TV stuen. 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Telefonisk kontakt til afdelingen i aftenvagten. 

Ledergruppen anmoder familie og pårørende om, i aftenvagten primært at ringe til ens kære som 

det første. Er der brug for at tale med en medarbejder i teamet, beder vi om, at man via 

telefonsvaren trykker sig ind på medarbejderen i teamet, i stedet for at kontakte den 

ansvarshavende. Den ansvarshavende har ofte mange opgaver på tværs af hele huset, der optager 

hendes arbejdstid.  

 

Goddag til nye medarbejdere. 

Tag godt imod alle vores nye medarbejdere. Vi vil gerne have, at de bliver i rigtig lang tid. 

I orange team: Pr. 1.2.-23 er Saleem og Tine ansat som social- og sundhedsassistenter i dagvagt - 

Tine er også ansat som gruppeleder.  

Pr. 1.3.-23 er Arvin ansat en social- og sundhedshjælper i aftenvagt.  

Der er ansat flere faste uuddannet afløser: Louise, Nabil, Massoumeh og Niclas i første omgang til 

weekendvagter. Alle kommer i introduktion i løbet af februar og marts måned. 

I grønt team: Pr. 15.2.-23 er Bente ansat som social- og sundhedsassistent i dagvagt.  

Pr. 1.3.-23 er Dorthe og Zebib ansat som social- og sundhedshjælper i dagvagt.  

I gult team: Pr. 15.2.-23 er Yasmin ansat som sygeplejerske i dagvagt. Derudover er der ansat 

flere afløsere, der primært skal arbejde i weekendenerne. De kommer alle i introduktion i 

afdelingen, inden de kommer på arbejde i weekenden. Det er Sara, Vincent, Salaam og Melike som 

er uuddannet.  

I blåt team: Pr. 1.2.-23 er Cecillie ansat i 3 måneders vikariat som uuddannet social- og 

sundhedshjælper i aftenvagt.  

Pr. 1.3.-23 er Sarah ansat som social- og sundhedshjælper i dagvagt og Danielle som uuddannet 

afløser, der kommer på arbejde i weekenderne.  

Rengøringsteamet: Pr. 15.2.-23 er Fadumo ansat i stedet for Ellis, som gik på pension 1.2-23. 

Vi har sagt farvel til: Sygeplejerske Ann Cathrin og social- og sundhedshjælper Fazana i 

aftenvagt, begge orange team. 

 

Mange hilsner 

Forstander Hanne-Lene Hedegaard 

Mail: hhnl@gentofte.dk, Mobil:  24664280. 
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Gentofte Ejendomme. 

1.3.-23 

Gentofte Ejendomme har planlagt at udskifte alle dørlåse på hele Søndersøhave i løbet at 2023. 

På nuværende tidspunkt er der indhentet tilbud på låsesystemet og næste skridt, er udarbejdelse af 

en tidsplan. Når tidsplanen foreligger, vil der blive sendt information ud om tidspunkt for 

udskiftning af dørlåse. Udskiftning af dørlåse forventes ikke at få indflydelse på beboernes husleje. 

2023 

Gentofte Ejendomme prioriterer i år bl.a. en større opgave med udskiftning af tagrende på en 

af fløjene på Søndersøhave. 

HedeDanmark har ansvaret for vintervedligehold på Søndersøhave. I denne vintersæson har der 

været saltet ved hovedindgangen hver dag. Er der andre oplevelser omkring forebyggelse af glatte 

indgange og snerydning, vil jeg gerne orienteres og videregive det til Gentofte Ejendomme. 
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