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Plejecentre, hjemmepleje og botilbud
ruster sig til sommerferien
Rudersdal Kommune ser ind i en sommerferietid, hvor ferieperioden for de
faste medarbejdere i plejecentre, hjemmepleje og botilbud betyder øget brug
af vikarer og eventuelt lidt færre medarbejdere end normalt.
Rudersdal Kommune må i denne sommer navigere på et knivsæg for at få
tilstrækkeligt med medarbejdere til bemanding af kommunens tilbud
indenfor social- og sundhedsområdet.
Det er de generelle rekrutteringsudfordringer, som er gældende for hele
landet, der giver ekstra udfordringer i sommerferieperioden, hvor de faste
medarbejdere også afholder ferie. Selvom de forskellige centre har arbejdet
på at finde afløsere til de faste medarbejdere, vil bemandingen de kommende
uger flere steder være afhængig af vikarer fra vikarbureauerne.
Borgmester i Rudersdal Kommune Ann Sofie Orth og formand for Social- og
Sundhedsudvalget Randi Mondorf appellerer derfor til lidt ekstra
overbærenhed og rummelighed hos de berørte borgere og pårørende i
sommerferieperioden,
”Vi vil i den kommende periode opleve lidt flere nye ansigter i form af vikarer i
både plejecentre, hjemmepleje og botilbud, som skal hjælpe med at løfte
opgaverne hen over sommeren. Alle tilbud har lagt en rigtig fornuftig plan, og vi
vil ved fælles hjælp og godt humør også komme godt igennem denne sommer.
Men vi håber på, at alle vil udvise lidt ekstra rummelighed, for så glider tingene
nemlig meget nemmere for alle”, siger Ann Sofie Orth.
Plejecentre, botilbud og hjemmepleje ser generelt ind i en fremtid med et
arbejdsmarked med mangel på både faglærte og ufaglærte

sundhedsmedarbejdere. Tendensen ser nu ud til også at gælde for
ferieperioder, hvor det viser sig svært at finde afløsere og vikarer. Formand
for Social- og Sundhedsudvalget Randi Mondorf har derfor en opfordring til
dig, som måske ser ind i en ferietid uden ferieplaner,
”Hvis du i den kommende tid alligevel ikke har nogle planer, kunne du overveje at
bruge din sommer på at give en hånd med på et af vores plejecentre, botilbud
eller i hjemmeplejen. Måske bliver du denne sommer student og har planer om et
sabbatår eller du kan også være en frisk pensionist, som gerne vil fortsætte med
at bidrage, hvor der er behov. Så er du meget velkommen til at kontakte vores
plejecentre og botilbud og høre om mulighederne. Det kan jo også betragtes som
en bonus, at du dermed samtidig får et vigtigt job, hvor du kan gøre en positiv
forskel for nogle af de mest sårbare borgere i vores samfund” siger Randi
Mondorf.

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø,
arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 57.000
indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove,
søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke
kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs
Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Kontaktpersoner
Jens Gregersen
Pressekontakt
Head of Communications
jegr@rudersdal.dk
46 11 11 50

