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Kære alle,
Så er det endelig blevet forår, og på Kamager nyder vi de - nu grønne gåture på sansestien, og at vejret giver opholdstid på terrasserne og
dejligt grønt at se på ud af vinduerne.
Sommerfesten den 8. juni 2018
Med sommeren kommer også sommerfesten, som vi alle glæder os til.
Som sidste år stiller vi festteltet op på parkeringspladsen og skaber
festlig stemning med vores faste band og Kammerjunkerne. På sidste
beboermøde blev grill-menuen fastlagt til pølser, helstegt pattegris og
kold lakseanretning. Mie og Lena tager igen i år plads i isboden – og
som Stephanie pointerede til beboermødet, så skal der være både vafler
og bægre, så man kan spise med én hånd. Kurt synes, det er vigtigst
med krymmel, så det kommer der selvfølgelig også. Vi har i år bestilt en
fotograf til at tage billeder til festen, som pårørende og beboere får
mulighed for at købe.
Sansestol / gyngestol
Efter en prøveperiode over julen købte vi i januar en fælles sansestol til
Kamagers beboere - og den er allerede et hit! Stolen giver beboerne ro
og afslapning, og det gode er, at den kan bruges af alle beboere. Man
kan liftes ned i den, og den kan bruges både i egen bolig og på
fællesarealerne alt efter, hvad man har lyst til.
Kvalitetsvurdering og uanmeldt tilsyn – med stor ros
Kvalitet i tilbuddet og arbejde med den enkelte beboer betyder jo utrolig
meget både for medarbejdere og for pårørende. Derfor er vi også glade
for de ”kontroller” og besøg, vi får fra regionen med fokus på læring og
forbedringsmuligheder.
I forrige uge havde vi et såkaldt tracer-besøg af Danske Regioners
kvalitetsenhed, der havde til formål at spore, hvorvidt de regionsbestemte kvalitetsstandarder afspejles i vores daglige pædagogiske
praksis. Vi fik generelt stor ros. Særlig positiv opmærksomhed og anerkendelse fik vores måde at arbejde med beboernes kommunikation på.
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Sansestolen på
Kamager

Arrangementer

08/10 l 18.30-21.00
Pårørende-møde med
Hanne Veje, på Cafe
Kystens Perle.
08/06 l 16.30-21.30
Sommerfest på Kamager.
08/09 l 11.00-13.00
Loppemarked

- Et godt sted at bo
At beboerne blive hørt og forstået har jo betydning, når vi ønsker at
have fokus på selvbestemmelse og indflydelse på eget liv.
Kvalitetsfolkene kunne tydeligt se beboernes indflydelse i alle aspekter
af vores mål, indsatser og resultater. Meldingen var faktisk, at det var
inspirerende. Det gør os stolte!
Vi har også haft et uanmeldt besøg af Det Sociale Tilsyn. Som altid føler
vi os trygge ved de uanmeldte besøg, da vi ved at Kamager er et godt
sted at bo. Det fik vi bekræftet. Den eneste bemærkning gik på, at vi
mangler plads til administrative arbejdspladser. Det er jo en kendt
problemstilling, da vi allerede for 3 år siden anmodede om udvidelse og
bygning af 1. sal på administrationen. Afgørelsen ligger desværre ikke
hos os. Vi kan kunne skubbe på, og så sent som i sidste uge rykkede vi
Den Sociale Virksomhed for at få skub i sagen. Vi håber, vi snart får en
afklaring, så vi får de fysiske rammer, vi har brug for.
Begge rapporter kommer på hjemmesiden, så snart de er klar.
Populære aktiviteter med vores aktivitetsmedarbejder Annette
Nu hvor sommeren er kommet, er der især rigtig mange,
der nyder pandekager og hygge ved bålpladsen. Dette
hyggelige og meget populære arrangement laves af vores
tidligere medarbejder, Annette, der siden januar har været
ansat som aktivitetsmedarbejder. Og alle elsker Annette –
Anette
både beboere og personale! Udover bålhygge laver hun
rytmik, står for beboerfællesmøderne, arrangerer mooncar,
og meget mere. Det bliver til 2-3 hyggelige og kreative
arrangementer om ugen for alle beboere der vil være med.
Kamager som en del af Tårnby Kommune
Vi er for en måneds tid siden blevet bekendt med, at Tårnby Kommune
har planer om at blive selvforsynende på Handicapområdet og overvejer
at købe os hjem fra Regionen. Samarbejdet med både sagsbehandlere
og ledelse i Tårnby er blevet utrolig godt, med gensidig og stor respekt
og tillid. Derfor er vi trygge og ved godt mod, om end det vil være en
stor omvæltning for os. Vi har løbende dialog med Tårnby om deres plan
og vil løbende videreformidle al information til jer. Udmeldingen fra
Tårnby er, at overtagelsen tidligst vil være fra 2020.
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