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Demenscenter Kristiansminde

TLF.: 46 31 67 00
__________________________________________________
Ledelse:

Træffes på hverdage og efter aftale
Konstitueret centerleder
Anders Christensen
Tlf. 30 84 13 88
Afdelingsleder
Hus 4 + 6
Annica Prehn
Tlf. 24 90 70 88
Afdelingsleder
Hus 8 + seniorhøjskole
Naja Nilsson
Tlf. 30 80 13 39
Afdelingsleder
Hus 10 + 12
Rasmus Andersen
tlf. 30 58 64 48

Hovednummer til husene:
Hus 4:

46 31 68 31

Hus 6:

46 31 68 33

Hus 8:

46 31 68 35

Hus 10:

46 31 68 37

Hus 12:

46 31 68 39
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Nyt fra ledelsen
Kære beboere og pårørende.
Sommeren nærmer sig med hastige skridt og dermed også sommerferie
for alle medarbejdere på Demenscenter Kristiansminde. I ledelsen er vi i
fuld gang med at planlægge sommerferien, for at gøre det bedst muligt for
alle vores kære beboere. I vil formentlig opleve, at vi henover sommerferien har flere afløsere på arbejdet end normalt, men samtidigt vil vi arbejde
med at der er kendt fast personale i alle huse også.
For mange hænger sommeren sammen med udendørs aktiviteter og ikke
mindst blomster og andre planter i haven. Vi har en del krukker rundt omkring i husene, som vi i den kommende tid vil plante blomster i. Ligeledes
vil vi indkøbe sommeraktiviteter, som kan bruges i haverne. Vi er allerede
begyndt at bruge terrasserne i husene en del, når vejret tillader det.
I en periode har vi været uden sygeplejersker om dagen, men vi har nu ansat Cecilie, som arbejder på tværs af hele Demenscenter Kristiansminde.
Cecilie vil primært være omkring de komplekse beboerforløb og sammen
med de faste social- og sundhedsassistenter sikre god behandling og pleje
for den enkelte beboer. I juli kommer sygeplejerske Pernille tilbage fra barsel og vil sammen med Cecilie dække hele Demenscenter Kristiansminde.
Målet er fortsat, at vi skal have en sygeplejerske til hvert hus.
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Nyt fra ledelsen—fortsat
Over de seneste uger har en stor fælles kampagne om rekruttering for vores område og socialområdet kørt på forskellige platforme. Der har været
og er fortsat kampagnemateriale i lokalaviser, på de sociale medier, i busstoppestederne, mm. I forbindelse med kampagnen afholdes der tre åbent
hus arrangementer. Det første blev afholdt her på Demenscenter Kristiansminde i maj. Målet med hele indsatsen er, at der skal ansættes 100 nye
faglærte medarbejdere på hele området på 100 dage – og vi er allerede
godt på vej, så jeg føler mig overbevist om, at vi når det inden for de 100
dage.
I maj havde Kristiansmindes Venner arrangeret søndagsunderholdning ved
Ublu Grassband. En festlig eftermiddag, som skabte smil og glæde hos rigtig mange beboere og deres pårørende. Jeg kan ikke takke Kristiansmindes Venner nok for disse skønne oplevelser. Det glæder mig oprigtigt, at vi
har frivillige kræfter, som i den grad gør en forskel for vores beboer og pårørende. Næste arrangement bliver med Leif Druedahl søndag d. 19. juni
kl. 14.30 i caféen.
Med venlige sommerhilsner
Anders Christensen
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Præsentation af afdelingsleder Rasmus Andersen
Hej til personale, beboere og pårørende på Kristiansminde.
Jeg hedder Rasmus Bøje Andersen og er 43 år jeg er gift og har to børn på
22 og 21 år. jeg er nystartet afdelingsleder i hus 10 og 12. jeg bruger min fritid i haven og med min hund Leopold samt min kat Kosten. Jeg er mere til at
rejse i Danmark end at rejse verden rundt. Og nyder den danske natur.
I mit arbejdsliv kommer jeg fra Københavns Kommune og har arbejdet som
afdelingsleder inden for Social psykiatrien, hvor jeg har arbejdet med unge
voksne, med multidiagnoser og svær autisme.
Inden det kommer jeg fra Holbæk kommune hvor jeg har arbejdet som koordinator og planlægger for det udekørende personale i hjemmeplejen.
Mit arbejde har bestået af en del koordinering og hovedsaglig personaleadministration. Og jeg har været med i at ændre og omstrukturere i store om
flytninger.
Jeg glæder mig til at bruge tid på at støtte personalet i hus 10 og 12 og hjælpe med at sikre den gode pleje og omsorg. Og understøtte det gode hjem
vores beboere har på Kristiansminde.
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Underholdning v. Søren Westerholm
Søren kommer en gang om måneden og besøger alle dagligstuer. Her vil
han synge og sprede god stemning blandt medarbejdere og beboere. Søren starter i et hus og bevæger sig rundt i husene. Søren kommer følgende dage:

Tirsdag den 28. & onsdag den 29. juni.
Tirsdag den 26. & onsdag den 27. juli.
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