Nyhedsbrev
efterår 2015

Når vi tænker på året 2015, er der én ting, som har fyldt rigtig meget på Gutfeldtsvej. Mens vi skriver dette
nyhedsbrev, er stilladsarbejderne i gang med at fjerne det metalskelet, som bygningerne gennem mange
måneder har været pakket ind i. Alle lejligheder har fået nye vinduer, bygningen har fået nyt tag og døre.
Der er dermed også kommet fine nye nøgler. Vi glæder os til, at det er endeligt overstået, så vi kan nyde
lyset strømme ind af vores vinduer. Forhåbentligt vil vi også nyde, at vinduerne her til vinter er mere tætte
end de gamle.
Julearrangement
Den 27. november inviterer vi som altid til pårørendejul i Solskin klokken 19-21.30. Giv gerne besked, når I
ved, hvor mange I kommer.
Personale
Der er også nyt med hensyn til det personale. Christina Louise Hansen har afsluttet sin uddannelse i
Alternativ og supplerende kommunikation. Vi nyder allerede godt af Christinas kompetencer i at
understøtte borgernes kommunikation.
Den 26. oktober starter Søren Busch-Petersen i 3 måneders praktik i Solskin. Der er ikke kun tilgang af folk
til Solskin. Christian K. Larsen har valgt at sige farvel til Solskin. Christian startede i Solskin for 14 år siden, så
det er rigtig mange gode oplevelser og godt samarbejde, der nu vinkes farvel til – tak for en god tid.
Christian har sidste arbejdsdag d. 30. oktober. Indtil nytår har vi aftalt, at Ann Rotto arbejder fuld tid i
Solskin. Alle beboere i Solskin kender Ann og er rigtig glade for hende.

Sommerferier og aktiviteter
I første uge af september var Solskin igen på to sommerferier. Cirka halvdelen af beboerne var efter eget
ønske på Bornholm, mens resten havde ønsket at komme på bondegårdsferie i Højer i Sønderjylland. Det
blev to gode ture, som I sikkert har hørt om. Nils tog bl.a. nogle flotte billeder i Højer, som han gerne viser
frem på sin computer. Der er flere, der allerede er begyndt at glæde sig til næste år.

Vi afholder stadig aftenklub en gang imellem. I september holdt vi en bålfest med blandt andet
velkomstdrink, snobrød og popcorn over bål. Det er populært og aftenklubben vender tilbage med
uregelmæssigt interval.
Solskin har også haft besøg af nogle tandlæger og en sygeplejerske der underviste os alle sammen i
hygiejne og tandbørstning. Det er altid godt at blive klogere.

Rehabilitering
Vi startede med at tale om Bygningerne på Gutfeldtsvej. Det er ikke kun bygningen som har været igennem
et størrr arbejde i 2015.
Som vi skrev i foråret, har vi i år været en del af et projekt om at arbejde med en rehabiliterende tilgang.
Det har betydet, at vi skal blive bedre til at koordinere og arbejde tværfagligt i kommunen og hele tiden
have fokus på borgernes egne resurser. Det har medført, at der har været en del dage med kurser og
møder for personalet, så en del dage har set anderledes ud for beboere end de plejede. Vi er nu ved at
afslutte projektperioden, så fremover skal vi forhåbentligt høste frugten af projektet i en mere genkendelig
hverdag i Solskin. På de kommende handleplansmøder kan vi måske hjælpe hinanden med at være gode til
at koordinere, samarbejde, arbejde tværfagligt og altid med udgangspunkt i alle de resurser, som dem der
bor i Solskin har.

Vi ses

