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 Plejehjemmet Falkenberg 
”et godt sted at være” 

 

Som medarbejder på plejehjemmet Falkenberg er vores kerneop-
gave, at skabe den bedst mulige ramme om den enkelte beboers 
ønske om livskvalitet. 

Der er mange veje til at sikre dette. En af dem er, at give beboerne 
mulighed for mere socialt samvær og flere oplevelser end det er 
muligt via Helsingør Kommunes serviceniveau og  kvalitetsstan-
darder. For at kunne tilbyde dette har vi brug for dig som frivillig. 

I Falkenbergs vision tilkendegiver vi vores ambition om, at være 
førende som plejehjem både når man bor, besøger eller arbejder 
på Falkenberg. Derfor vil det selvfølgelig også inkludere dig som 
frivillig. 
Vi oplever din og de øvrige frivilliges indsats som et kærkomment 
supplement til den store indsats, som medarbejderne yder for 
beboerne hver dag, og du vil aldrig blive betragtet som en erstat-
ning. Det er dog vigtigt, at du er lydhør over for råd og vejledning 
fra medarbejderne, ligesom vi forventer, at du er loyal overfor 
den kultur, vi har på Falkenberg. 

Via denne pjece med mange forskellige informationer, prøver vi, 
at give dig en viden om plejehjemmet som forhåbentlig kan være 
med til, at du føler dig tryg og dermed bedre kan sætte fokus på 
beboerne i dit frivillige virke her på Falkenberg. 

Hjertelig velkommen som frivillig på Plejehjemmet Falkenberg. 

Venlig hilsen Helle Lund, plejehjemsleder 

 

Læs om plejehjemmet på hjemmesiden 
www.plejehjemmetfalkenberg.dk 
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 Godt at vide - Praktisk information 

Din kontaktperson er Herdis Hansen, og du kan træffe hende på 
tlf.  4928 1502.  

Er Herdis ikke tilstede, kan du kontakte Mette Weltzer på tlf. 4928 
1745. 

ID-kort - Du vil få udleveret et ID kort, som du skal bære synligt, 
når du færdes på Falkenberg.  

Tavshedspligt - Du er som frivillig underlagt tavshedspligt i hen-
hold til straffeloven § 264 d. Loven siger, at det er strafbart ube-
rettiget at videregive oplysninger og/eller billeder om en anden 
persons private forhold - både beboere, brugere og personale. 

Straffeattest - Du skal vise en staffeattest, inden du kan begynde 
som frivillig på Falkenberg, det kan eventuelt ske via din mobil. 

Dette er ikke nødvendigt, hvis du er frivillig via Ældresagen, da du 
herfra har et ID-kort, som kan anvendes på Falkenberg. Ældre-
sagen sikrer ligeledes i forhold til tavshedspligt og straffeattest. 

Adgangsforhold -  Hovedindgangen er åben alle ugens dagen  
mellem kl. 7 og 16. Udenfor dette tidsrum benyttes klokken til    
venstre for hoveddøren. Ring kun på til den enhed, du skal         
besøge, og giv personalet tid til at besvare kaldet. Personalet kan 
være i gang med en opgave sammen med en beboer. 

Parkeringsforhold -  Hvis du er i bil, kan du parkere på de to par-
keringspladser foran plejehjemmet.  

Er du på cykel er der også cykelparkering på begge sider af pleje-
hjemmet.  

Brandalarm -  Når du hører brandalarmen, skal du straks gå til 
hovedindgangen, hvor personalet vil instruere i det videre forløb.  
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 Godt at vide - Praktisk information 

Giv personalet besked om, at du er i Huset - Sig goddag og farvel 
til personalet også hvis du blot går en tur med beboer/beboere 
eller opholder dig/drikker kaffe i en beboers bolig. 

Toilet - Der findes toilet og garderobe i stueetagen på begge sider 
af Torvet. 

Køb af mad  - Du kan købe mad i caféen på Torvet. Caféen har 
åbent mellem kl. 11 og 14. Du kan også medbringe din egen mad. 

Kiosk - Der kan købes slik, is med mere i kiosken. Kiosken har 
åbent mellem kl. 11 og 14. 

Kaffe/the - Du kan drikke kaffe/the i enhederne sammen med  
beboerne eller hente din kaffe/the på Torvet ved caféen. 

Hygiejne - Det er vigtigt, at du sikrer din egen håndhygiejne ved 
god håndvask med sæbe efterfulgt af håndsprit.                            
Ligeledes bør du tilbyde at hjælpe beboerne inden hver aktivitet. 

Rygning - Plejehjemmet Falkenberg er en røgfri arbejdsplads, og 
der må ikke ryges på matriklen.                                                         
Beboerne må ryge i egen bolig og på tilhørende terrasse/altan. 

Brug for hjælp inde på plejehjemmet - Hvis en beboer bliver   
dårlig under din aktivitet skal du STRAKS kontakte personalet.  

Brug for hjælp væk fra plejehjemmet - Hvis en beboer bliver   
dårlig under din aktivitet skal du STRAKS ringe 1-1-2 og herefter 
orienterer personalet/SSA vagten på plejehjemmet på telefon 
4928 1746. 
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  Aktiviteter 
 

 Kortspil, Rafling, Ludo, 
Huskespil, Billard,        
Petanque … ... 

 Højtlæsning 
 Fællessang 
 Bagning 
 Dans 
 Bus–, cykel- eller gåtur 
 Tegning/maling 
 Værkstedaktiviteter 
 Kaffehygge og snak 
 
Og meget, meget mere… ... 

 

Det er vigtigt, at du henter 
inspiration hos beboerne - 

hvad er det, beboeren/    
beboerne har lyst til? 

 Ofte skal du sætte dine   
egne gode ideer i spil, da 

beboerne måske ikke ”ved”, 
hvad det er, at de har lyst 

til… ... 
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  Når du er sammen med beboerne på Falkenberg 

 Husk at dit samvær med beboerne er på beboernes vilkår,  
da du er på  ”besøg” hos dem… … …  

 Vær positiv og nysgerrig - beboerne har ligesom dig og mig 
brug for, at blive set, hørt og anerkendt… … …  

 Respekter beboernes ønsker og beslutninger, og gør brug af 
deres ressourcer i jeres samvær… … … 

 Nogle beboere har nok i , at være tilstede uden at deltage   
aktivt i aktiviteten. F.eks. Nyder de bare at lytte til at andre 
synger, se på at andre bager, spiller eller… … … 

 Vær tålmodig - giv tid til at beboerne kan tænke sig om inden 
de svarer - måske svares der først efter ét minut… … … 

 Giv ikke for mange valgmuligheder… … … 

 Anvend korte sætninger… … … 
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 Hvad må, kan og skal jeg som frivillig på Falkenberg 
 

Arbejdet som frivillig er et supplement til og ikke en erstat-
ning for det fastansatte personale. 

 Vi forventer, at du er loyal i forhold til Falkenbergs kultur 
Læs mere om os på vores hjemmeside 

 Vi forventer, at du er lydhør overfor råd og vejledning fra 
personalet 

 Vi forventer, at du agerer neutralt i forhold til etniske, 
religiøse og partipolitiske områder 

 Vi forventer, at du IKKE modtager betaling, arv og/eller 
gaver fra beboere eller dagcenterbrugere 

 Vi forventer, at du IKKE håndterer beboeres eller dag-
centerbrugeres penge, Nem-Id og/eller medicin  

 Vi forventer, at du IKKE udfører pleje– , forflytnings- eller 
træningsopgaver - det er opgaver personalet løser 
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