Nyhedsbrev fra Solskin Forår 2014
Kære pårørende,
Det er snart lang tid siden, at det var vinter. Da vi jo ikke har kunnet bruge tiden på at klage over forårsvejret,
har vi i stedet lavet planer. Lad os derfor starte med det vigtigste:
I inviteres hermed til Tour de Solskin d. 28. juni klokken 11 – 16.
Det er en tradition, som vi alle glæder os til. Ikke mindst fordi vi så får mulighed for at hilse på hinanden. Selv
om vi holder fast i traditionen, bliver i år alligevel lidt anderledes: I vil nemlig kunne vælge, om I vil deltage i
den traditionelle cykeltur, eller i stedet som noget nyt deltage i f.eks. kongespil eller aerobics! Vi fordeler os på
aktiviteterne - og løjerne, herunder cykelturen, sættes i gang klokken 12. Alle tohjulede bedes venligst huske
at spænde cykelhjelmen. Der er også ændret på en ting mere i år, nemlig menuen. Så i år skal vi have gang i
grillen. Giv venligst besked hvor mange I kommer senest den 20. juni.

Ferie og jura
I har måske hørt eller læst i dagspressen, at der er ændringer i fortolkningen af love vedrørende ledsagelse.
Det består af adskilte ting forhold. Det første er, at borgere i bofællesskaber ikke skal betale for personalets
udgifter til ledsagelse, f.eks. på ture eller festivaler. I nogle kommuner har det betydet store omvæltninger.
Kommunerne har måttet skære ned på ferier og aktiviteter. Det er ikke tilfældet i Hørsholm og Solskin. Her
følger vi allerede den praksis, at borgerne kun afholder egne udgifter. Det betyder også, at vi igen i år tilbyder
tur til Sølund i juni måned.
Den anden ting drejer sig om fortolkning om loven af ledsagelse i udlandet. Her er det kommet frem at vi kun
må ledsage i Danmark. Alle udlandsrejser er derfor sat i bero, mens jurister og politikere afklarer om det fortsat
skal være sådan.
Det har ingen indflydelse på den ferie som Solskin igen i år afholder i den første uge i september. Vi plejer at
tilbyde en ferie til Bornholm med mulighed for at deltage i cykelløb. I år, som noget nyt, kan boeboerne vælge
mellem turen til Bornholm eller en anden samtidig tur i sommerhus.
I løbet af året er der stadig ledsagelse til forskellige aktiviteter. Der har været tur med kanalrundfarten, musical
i Tivoli, ligesom traditionen for cirkusrevy. Vi tager stadig cirka en gang om måneden sammen på restaurant
med ’spisekuverten’. Som noget nyt har beboerne ønsket at besøge det nye søfartsmuseum i Helsingør til
sommer. Et andet nyt tiltag er et forsøg på at undersøge om der er tilslutning til at oprette en aftenklub.
Det vil sige, at selv om man måske kan læse i aviserne, at udflugter og aktiviteter er beskåret for
bofællesskaber, så gælder det ikke for Hørsholm og dermed Solskin. Den eneste forskel er, at vi ikke har planer
om en ny udlandstur. Vi kan i øvrigt fortælle at udlandsturene vi gennemførte i vinters til hhv. Tenerife og
Vinterlege i Norge var en stor succes. Men det har I sikkert hørt alt om.

Nyt social tilsyn
Der er fra nytår indført et nyt socialt tilsyn i hele landet. Tilsynet der følger Solskin er lokaliseret på
Frederiksberg Man kan læse mere om tilsynet på www.frederiksberg.dk/socialtilsyn. Solskin har endnu ikke haft
besøg af det nye tilsyn, det er planlagt til sommer.
En ting, som vi her vil gøre opmærksom på, er den nye whistle-blower ordning. Det betyder, at der er et
telefonnummer (38 21 37 70), hvor man anonymt fortælle om forhold på et socialt tilbud, som man finder
bekymrende.
Nyt om personale
Mens Line Nielsen fra Højmose Vænge er på barsel, har vi rokeret lidt rundt. Så nu vil man bl.a. kunne møde
nogle nye navne, Betina Petersen Marcussen og Flemming Mortensen, hvis man kommer forbi Solskin.
Velkommen til dem. De er her desværre i en begrænset tid, men hvor har alle taget godt imod dem. Det har
været spændende for Solskin at få nye indtryk i form af nye ansigter, mens vi stadig holder fast i det, som vi
alle kender.
Lad os afslutte dette nyhedsbrev med at ønske jer en dejlig dansk sommer, vi glæder os til at ses.

