Nyhedsbrev forår 2015
At det er blevet forår, kan ingen vist være i tvivl om. Vintergækkene er allerede forlængst blomstret af,
træerne har fået knopper, urene er stillet frem til sommertid, og der er blevet klippet påskepynt og spist
karrysild. Selv kirsebærtræerne er blevet lyserøde.
Vi har jo en tradition for at sende et nyhedsbrev til jer pårørende her i foråret og et igen til efteråret. Vi
plejer at benytte anledningen til at invitere til et arrangement i Solskin. Her i foråret er det invitationen til
Tour de Solskin, som i år falder

lørdag den 20. juni 2015 klokken 12.

Sidste år lavede vi et nyt tiltag: man kunne vælge mellem at cykle eller deltage i aktiviteter i haven f.eks.
konkurrencer og popcorn over bål. Tilbagemeldingerne lød, at det skulle vi helt sikkert gentage. Så nu skal
komiteen i gang med at arrangere dagens aktiviteter. Så vi kan næsten kalde det en Sommerfest med
indlagt cykeltur. Komiteen er allerede begyndt at tale om at det kunne være rart at grille igen. Men skynd
jer at sætte kryds i kalenderen. I må gerne give besked, hvor mange I kommer. I får en opfølgende mail, når
vi nærmer os dagen.
Så selv om nogle ting er næsten som de plejer, ligner Solskin ikke helt sig selv. Det længe lovede projekt
med udskiftning af tag og vinduer på bygningerne på Gutfeldtsvej er gået i gang. Så hele vejen ligner lidt en
byggeplads. Men da vi især glæder os til at få nye vinduer, så vi lever med, at der er stilladser og jernplader
over det hele.

Hjemmeside
Hørsholm kommune har lavet et nyt hjemmesidesystem. Det betyder også, at vi har måttet opdatere
Solskins hjemmeside. Den ser altså nu anderledes ud. Den har samme adresse som den gamle
(http://solskin.horsholm.dk/) og forhåbentligt vil I stadig kunne finde de oplysninger I skal bruge. Det er en
let måde at finde Solskins kontaktoplysninger, de nyeste nyhedsbreve, link til tilsynsrapporter,
kvalitetsstandarder og lignende.

Tilsyn
I slutningen af 2014 fik Solskin besøg af det nye socialtilsyn. De har udarbejdet deres rapport og der er lagt
link til rapporten på hjemmesiden. Det var en fin rapport, hvor tilbagemeldingen (udover en formel
godkendelse af tilbuddet) ligger i forlængelse af de tilsynsrapporter som Solskin tidligere har modtaget. Der
var også nogle formelle lovgivningsmæssige spørgsmål omkring hvilken paragraf i Serviceloven Solskin
hører under. Juristerne er ved at opklare sagen og vi lover at melde tilbage, når der er kommet en afklaring.
I er velkomne til at henvende jer til os, hvis I har spørgsmål til rapporten, ligesom man altid kan henvende
sig anonymt med bekymring til socialtilsynet til deres whistleblower-ordning på telefonnummer:
38213770.

Rehabilitering
Center for Børn og Voksne er navnet på den del af Hørsholm kommunes organisation som Solskin hører
under. Det er blevet besluttet, at i løbet af 2015 skal hele centeret arbejde ud fra en faglig tilgang, der
kaldes ’en rehabiliterende tilgang’. Det vil medføre, at der kommer en del undervisning, koordinering og
møder. Det vil forhåbentligt medføre, at vi bliver bedre til at samarbejde målrettet og tværfagligt.
Nyt om personale
Til marts fik bofællesskaberne Højmose Vænge og Solskin en ny medarbejder, Marie Martekilde. Tendensen
har i løbet af de sidste år været, at medarbejdere løser opgaver både hos borgere i eget hjem, i Solskin og i
Højmose Vænge. Stort velkommen til Marie, som altså også kommer til at arbejde noget af sin tid i Solskin.
På vores nye hjemmeside kan man endda se et billede af Marie under ’personale’, hvis man ikke kan vente
på at møde hende.
Derudover byder vi også velkommen til Ann Rotto, som skal være i Solskin i en periode på 4 måneder til-ogmed juli måned. Vi glæder os over at byde Ann velkommen og vise vores bofællesskab frem.

Aktiviteter og ferieplaner
Beboerne har I år haft mulighed for at vælge, hvordan de gerne vil på ferie i Danmark. Halvdelen har valgt
at tage til Bornholm og den anden halvdel har ønsket at komme på ferie i Jylland, der er blandt andet
forslag om Sønderjylland. Så vi har bestilt Solskin i hele Danmark i starten af september!
Sølundfestivalen er allerede den 9. til 12. juni. Der er jubilæum i år og et imponerende program med
masser af god musik. Vi er så heldige, at vi har lejet nogle hytter på vandrerhjemmet ved søen i
Skanderborg og når vi samtidig har lidt telte med er der plads til alle – da der er mange som tager med i år.
Ellers er der de mange små planer om ture til Bakken, til musical, i biografen eller Tivoli, hvor beboerne kan
melde sig til. I løbet af året kommer vi også afsted og afprøver sammen nogle af de lokale restauranter med
Spisekuverten. En gang imellem arrangerer vi aftenklub, med musik mad og aktiviteter. Deltagerne
kommer fra begge bofællesskaber og folk som bor i egen lejlighed. Der er stor tilslutning fra beboerne i
Solskin. Næste aftenklub er den 27. maj.
Lad os slutte nyhedsbrevet med at minde om at næste forår kommer nyhedsbrevet nok til at indeholde en
invitation til Solskins 25 års jubilæum den 1. juni.

