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Her er et lille udpluk af det, vi forventer, du som elev,     
afløser eller praktikant går i gang med på eget initiativ. 

OBS på Falkenberg har vi ALTID fokus på at inddrage og løse 
opgaverne sammen med beboerne!  

Mange beboere kan helt eller delvist, via din guidning,    
deltage ved løsning af hverdagens opgaver både i køkken og 
vaskeri samt i deres egen bolig.  

F.eks. kan beboeren være med til at dække borde, rydde op, 
tørre borde, komme vasketøj i maskinen, lægge tøj sammen 
og på plads, hente varer og madvogne i Centerkøkkenet og 
mange, mange flere ting. 

Primære opgaver i plejen  

Indtil du får C-kørekort i forflytning, kan du selvstændigt løse 

opgaver hos beboere, der ikke skal forflyttes samt  være      

anden person sammen med kollega med kørekort. 

 Toiletbesøg - hjælpe beboer på toilettet eller med bleskift 

 Personlig hygiejne - hjælpe beboer med bad, vask ved hånd-

vask eller i seng 

 Hjælpe beboeren med at vælge tøj og få det på 

 Spørge om ønsker til og hjælpe med morgenmad 

 Gå medicinrunde, når du har erhvervet C-kørekort i medicin 



Opgaver i enhedens køkken 

 Dække borde  

 Rydde op / vaske borde af efter måltiderne  

 Fylde og tømme opvaskemaskine 

 Fylde op i køleskabet, hvis der mangler saft, mælk,          
yoghurt eller andet. 

 Husk at skrive  dato på varen, når du åbner nye varer 

 OBS! Når du tager det sidste af noget, hentes nyt i 
bryggerset f.eks. kaffe, sukker, havregryn, rugbrød samt 
mælkevarer mm 

Opgaver i enhedens vaskeri 

 Er der maskiner færdige med vask / tørring, tager du tøjet 
videre fra vask til tørring / fra tørring til lægge sammen  
Vedlæg bolignummer  

 OBS! – Inddrag beboeren så I begge, i boligen, lægger     
tøjet sammen  

Opgaver i enhedens fællesstue 

 Hygge sammen med beboerne f.eks. 

 Hjælpe med valg af musik eller TV 

 Hyggesnak, læse op fra avis eller FalkePosten 

 Følge beboere til frisør, Dagcenter eller arrangement på 
Centertorvet 



Plejehjemmet Falkenberg 

Et godt sted at være 

Opgaver i beboernes boliger 

 Sættes frem på plejebord inden plejen påbegyndes:  

 vaskefad, papirvaskeklude, Tenna vaskelotion, handsker, 
håndsprit  

 Affaldsstativet sættes på gulvet 

 Rede seng og rydde op i boligen 

 Lufte ud – husk at lukke for varmen mens du lufter ud 

 Lys – slukke eller tænde lys i boligen alt efter vejr og        
tidspunkt 

 Oprydning i boligen sammen med beboeren 


