Samværsgruppen

” Samværsgrupperne ”
Plejecentret Sjælsø
Soldraget 37
3460 Birkerød.
Vi er et daghjemstilbud der henvender sig til
hjemmeboende borgere som har en demensproblematik
eller er under udredning for demens.
Tilbuddet er et visiteret tilbud efter gældende regler
i Lov om Social Service § 84.

Telefonnumre:
Samværsgruppe 1

46111694

Samværsgruppe 2

46111695

Daghjemsleder
Dorthe Liljengren

46 11 16 91

Plejecentret Sjælsø

46 11 16 16

Frisør

46 11 16 15

Fodterapeut

46 11 16 06
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Samværsgrupperne har tilknytning til daghjemmet,
som vi samarbejder med ved fælles arrangementer.
Hver gruppe har plads til syv borgere
og 2/3 personaler.
Et daghjemstilbud i samværsgrupperne kan være
fra 1 – 5 dage om ugen.
Der findes endvidere tilbud om aftengruppe med plads
til 6 borgere.
Åbningstider:
Dag
Aften

alle
hverdage

10.00 – 15.00

mandag
tirsdag
onsdag
torsdag

14.45
14.45
14.45
14.45

–
–
–
–

20.00
20.00
20.00
20.00

Hvis du er forhindret i at komme, skal du ringe ml.
kl.8-8.30. Vi sørger for, at chaufføren får besked
om afbud.
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Der holdes lukket alle søn- og helligdage.
Der er transport til og fra samværsgruppen.

Der betales for ophold i samværsgruppen efter
gældende takst som kommunen fastsætter.

Pris i 2019.
kr.108,00 inkl. forplejning og transport begge veje.
kr. 86.00 inkl. forplejning og uden transport.
kr. 55.00 Aftengruppen inkl. Let måltid og transport.
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Dagligdagen kan f.eks. gå med:
Kaffe og the fra morgenstunden med lunt brød. Her
samler vi op på hvordan den enkelte har det og hvilke
ønsker /behov der er for, at alle får en god dag med
de rigtige tilbud.
Vi har fokus på den enkelte og samspillet i gruppen.
Oplæsning, samtale om dagen i dag, musik og sang er
noget der vægtes højt.
Vedligeholdelse af daglige færdigheder er væsentligt
og vi lægger vægt på, at hver enkelt deltager mest
muligt ex ved borddækning, let tilberedning af
måltider, oprydning.
Vi bibeholder og træner færdigheder, gennem f.eks.
stolegymnastik, gåture, havearbejde, diverse fysiske
og cognitive spil.
Vi har en ”Reminisenskuffert”, som giver anledning til,
mange gode samtaler og mindestunder.
Vi modtager gerne ting til kufferten.
Det vigtigste for os er, at gøre din dag til en rigtig
god dag.
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Vi arrangerer planlagte og spontane ture ud af huset.
Ved særlige arrangementer og ture opkræves et
beløb.
Plejecentret Sjælsø har 2 busser vi har meget glæde
af.
Der er tilbud om frisør og fodterapeut på
Plejecentret Sjælsø. Afregning direkte til frisør eller
fodterapeut.
Du er velkommen til selv at bestille tid og personalet
vil også gerne formidle kontakten.
Derudover holder vi:
Aviser dagligt
Ugeblade
”Fest” sommer og vinter hvor pårørende er inviteret
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Medarbejderne har forskellige sundhedsfaglige og
pædagogiske uddannelser. Det skaber den bedste
forudsætning for, at se det hele mennesker og
tilbyde dygtig faglige indsatser/observationer og
aktiviteter.
Lige i øjeblikket har vi ansat Social og sundheds–
hjælper og -assistent, fysioterapeut, pædagog og
sygehjælper.
Vi glæder os alle til at samarbejde med dig og din
familie.
Venlig hilsen
og på gensyn
Daggruppen
Dorthe, Elisabeth og Merete: gruppe 1
Gerda,Merete og Lene: gruppe 2
Aftengruppen
Lotte som den gennemgående figur suppleret af en af
dagvagterne.
Afdelingsleder Dorthe Liljengren
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Som pårørende til borger med demens kan vi tilbyde
deltagelse i støttegruppe.
Vi mødes og taler om alle de udfordringer, problemer,
gode oplevelser, som hverdagen kan være fyldt med.
Vi er rådgivere og I er eksperterne.
Dorthe Friedrichsen SSA deltager som fastmedarbejder og
tilmelding er til Dorthe Friedrichsen 46111694 eller på mail
daghjemmet-sjaelsoe@rudersdal.dk

Møderne foregår den sidste tirsdag i måneden kl.
16.00 – 18.00 i samværsgruppen Soldraget 37,
Birkerød.
(dog ikke juni, juli og december).
Du er altid velkommen til at ringe hvis du spørgsmål i
dag og aftentimerne.
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Rudersdal Kommune
Plejecentret Sjælsø
Soldraget 37
3460 Birkerød
www.rudersdal.dk/daghjem-sjaelsoe
www.rudersdal.dk/plejecenter-sjaelsoe
Telefon 46 11 16 16
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