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Center for Sundhed og Omsorg  
Plejehjemmet Falkenberg 
Falkenbergvej 30A, 3140 Ålsgårde 
www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

Kontakt os  

Mail - falkdemens@helsingor.dk 

Telefon 

Pusterummet direkte 4928 1733 (kl. 9-15) 

Samværsgruppen direkte 4928 1731 (kl. 9-15) 

Adresse 

Plejehjemmet Falkenberg, Falkenbergvej 30A,  
3140 Ålsgårde 

Medarbejdere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Katrine Lene Jytte 

 
foto 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pernille Ulla Marianne, leder 

  

 

Velkommen  
i Dagcenter Demens   

 

Pusterummet og Samværsgruppen 

Plejehjemmet  
Falkenberg  

et godt sted at være ! 

Center for Sundhed 
og Omsorg  
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Fra 1. januar 2016 er begge Helsingør Kommunes 
dagcentre for hjemmeboende borgere med demens 
placeret på plejehjemmet Falkenberg i to grupper, 
der i det daglige kaldes henholdsvis Pusterummet 
og Samværsgruppen. 

 

Med denne pjece vil medarbejderne i Team Aktivi-
tet og træning gerne give dig og dine pårørende et 
indtryk af hvordan hverdagen foregår i vores Dag-
center Demens, og hvad vi sammen foretager os.  

 

Umiddelbart efter du er blevet visiteret til Dagcen-
ter Demens på Falkenberg, vil vi kontakte dig med 
henblik på, at vi gerne vil besøge dig, inden du be-
gynder i hos os. 

 

Har du spørgsmål, efter du har læst denne pjece, 
er du altid velkommen til at kontakte os.  

Du kan se telefonnumre, mailadresse samt foto af 
os medarbejdere på bagsiden af denne pjece. 

 

Hjertelig velkommen 

Jytte, Katrine, Lene, Pernille og Ulla 

 

  

Velkommen  
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Generel information  

Afbud  

Hvis du er syg eller af anden grund ikke kommer en 
dag eller periode, skal du huske at  melde afbud til 
medarbejderne i Dagcenter Demens. 

Du skal så vidt muligt melde afbud dagen før eller 
senest selve dagen mellem kl. 8.15 og 8.45.  

Du skal ringe afbud til plejehjemmet Falkenberg på 
tlf. 4928 1731.  

Du skal udelukkende ringe til medarbejderne på 
Falkenberg. Medarbejderne sørger efterfølgende for 
at melde afbud til kørslen. 

 

Udmeldelse 

Hvis du ønsker at ophøre i Dagcenter Demens, kan 
du eller din familie enten kontakte Helsingør Kom-
munes demenskonsulenter Vibeke Schønwandt tlf. 
4928 3056 / Rie Skovgaard-Eliasen tlf. 4928 3057, 
eller give besked til medarbejderne i Dagcenter De-
mens her på Falkenberg på tlf. 4928 1731 eller 
4928 1733. 

Du betaler kontingent og kørsel til og med dit sidste 
fremmøde. 

 

Rygning 

Du skal være opmærksom på, at det ikke er tilladt 
at ryge på Falkenberg - hverken inden døre eller 
udenfor på matriklen/plejehjemmets grund. 
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Generel information  

Betaling (2017 priser)  

Dagcenterkontingent 

Når du visiteres til at komme i Dagcenter Demens  
koster det 112 kr. pr. måned.  

 

Kørsel 

Hvis du også visiteres til at blive kørt til og fra 
dagcentret koster det 492 kr. pr. måned.  

 

Uanset hvor mange gange om ugen du er visiteret 
til at komme, eller hvor mange gange du reelt   
møder op i dagcentret om ugen, betaler du fast  
ovenstående beløb hver måned. 

For at gøre betalingen så enkelt som muligt træk-
ker plejehjemmet hver måned ovennævnte beløb i 
din pension.  

 

Forplejning og udflugter 

Du betaler 60 kr. for pr. gang, du  møder op enten 
i Pusterummet eller i Samværsgruppen.  

For dette beløb får du morgenmad, frokost og ef-
termiddagskaffe, og en gang i mellem tager vi 
sammen på tur. 

Det samlede beløb for en måned trækkes i din 
pension den efterfølgende måned. 
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Generel information  

Antal mødedage 

Du bliver af Helsingør Kommunes visitatorer visite-
ret til, at komme et bestemt antal dage i Dagcenter 
Demens hver uge.  
Det er efterfølgende personalet på Falkenberg, der 
ud fra en faglig vurdering finder ud af, om du til-
knyttes Pusterummet eller Samværsgruppen.  
 

Mødedage og tidspunkt 

Dagcenter Demens har åbent i tidsrummet 9.00 - 
14.30 alle ugens hverdage. Du bliver sammen med 
de øvrige borgere i Dagcenter Demens hentet om 
morgenen og kørt hjem om eftermiddagen i en mini 
bus. 
 
Mødested 

Pusterummet og Samværsgruppen har hver sin   
lejlighed med terrasse samt et lille køkken, stue og 
toilet.  

Alle ugens hverdage er I seks borgere, der mødes i 
hver gruppe. 

 
Medarbejdere 

Du vil komme til at møde alle fem medarbejdere 
der er tilknyttet Dagcenter Demens, da de skiftes 
til at være i henholdsvis Pusterummet og Sam-
værsgruppen. 
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Generel information  

Hvad laver vi? 
 

Både i Pusterummet og i Samværsgruppen begyn-
der vi altid dagen med fælles morgenbord. 
 
Når vi har drukket kaffe/te og spist morgenbollen, 
hygger vi os sammen resten af dagen. Alt efter 
hvad I har lyst til, kan vi f.eks.  
 

 tage på tur med ”Falkeekspressen” som er   
plejehjemmets bus 

 se en god film 

 quizze eller spille diverse spil 

 læse dagens avis eller ugeblade 

 gå en tur  

 bage til kaffen 

 spille billard eller i godt vejr petanque i haven 

 

Hver dag er det fast, at vi spiser sammen omkring 
kl. 12.30, ofte køber vi dagens ret i caféen.        
Efterfølgende hjælper vi hinanden med at rydde og   
vasket op, inden vi slutter dagen af med fælles    

eftermiddagskaffe. 
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Generel information  

Hvem mødes du med? 
 

Ud over medarbejderne mødes du i enten Puste-
rummet eller Samværsgruppen med fem andre 
borgere, der ligesom dig alle bor i egen bolig et 
sted i Helsingør Kommune. 

Der vil i det daglige være stor kontakt mellem de 
to grupper, Pusterummet og Samværsgruppen,  
både i forbindelse med fælles gå- og/eller køreture 
samt fælles hygge over en kop kaffe.  

 
Hvorfor mødes vi? 
 

Vi mødes bl.a. fordi du har svært ved at huske, 
hvilket du har til fælles med alle de øvrige borgere, 
du møder i Dagcenter Demens. 
 
Vi mødes for at hygge os med hinanden, men også 
for at medarbejderne kan støtte dig til bedre at 
kunne klare hverdagen.  
 
Derudover giver det både dig og dine pårørende et 
afbræk og ny energi i hverdagen. 
 


