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Velkommen på Åbygård: 

 

Velkommen til plejehjemmet Åbygård 
 
Plejehjemmet på Lokalcenter Åbygård er en del af Område Midt.  Vi ligger 
placeret lige midt i hjertet af Åbyhøj med dejlige grønne omgivelser og en 
have til fri afbenyttelse. 
Vi har også høns i haven.  
 
På plejehjemmet er der 36 lejligheder med plads til ægtepar.  
Her er ansat social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, 
sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæringsassistenter, 
elever og ufaglærte afløsere. Derudover har vi 2 husassistenter og 2 pe-
deller.  
 
Vi vil med denne pjece informere dig og dine pårørende om praktiske 
ting, der er godt at vide, når du flytter ind. Det er vores mål, at du oplever 
trygge rammer, høj faglig kvalitet i din pleje og et godt hverdagsliv her på 
Åbygård. Hvis du har ideer, ris eller ros, er vi åbne overfor det.  
 
Vi arbejder respektfuldt med borgeren i centrum - støtter og hjælper bor-
geren i det omfang det er nødvendigt, for at borgeren bevarer en god 
livskvalitet. Vi arbejder rehabiliterende og sundhedsfremmende med fo-
kus på borgerens ressourcer og arbejder på at styrke og bevare borgerens 
funktioner. 
Vi har fokus på at skabe gode rammer for beboere og personale fysisk, 
psykisk og socialt. 
Vi respekterer borgerens privatliv og selvbestemmelsesret.  
                             
Hvad skal du have med ved indflytningen 
Du og dine pårørende skal selv sørge for flytningen. Vi kan bestille en spe-
ciel seng til dig, hvis det er nødvendigt ellers skal du have dine møbler, tøj 
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og personlige artikler med samt hjælpemidler hvis du har sådan nogle.  
 
Indflytningssamtale 
Indenfor de første 4 uger tilbyder vi dig en indflytningssamtale så vi kan 
lære dig at kende med dine ønsker og behov samt få lagt en god plan for 
din hjælp i hverdagen. Til samtalen deltager din kontaktperson samt sy-
geplejerske og terapeut. Dine pårørende er meget velkomne.  
 
Terapeutisk vurdering ved indflytning 
Vores fysioterapeut og ergoterapeut skal i samarbejde med dig finde ud 
af, om du skal tilbydes en form for træning/genoptræning samt vurdere 
om du har de rette hjælpemidler. Dette gøres i starten af din indflytning.  
 
Kontaktpersoner  
Du får tilknyttet 2 kontaktpersoner, som sammen med dig skal planlægge 
din hverdag og tage udgangspunkt i de ønsker og behov du har. Det er 
primært de 2 kontaktpersoner, som skal varetage din hjælp men ved fe-
rie, kurser og sygdom, vil du møde andre i personalegruppen.  
 
Husleje 
Alle spørgsmål vedrørende husleje og andre økonomiske spørgsmål ved-
rørende lejemålet skal rettes til Boligadministrationen i Århus Kommune 
 
Rengøring, bad og tøjvask 
Byrådet har besluttet serviceniveauet og det betyder at vi kan tilbyde 
rengøring hver 2. uge medmindre der er helbredsmæssige grunde der gi-
ver belæg for oftere. Der er dog den daglige rengøring efter toiletbesøg, 
tørre køkkenborde af, spildt mad osv.  Desuden kan vi tilbyde bad én gang 
ugentligt og ellers ved behov. Tøjvask sker hver 14. dag eller efter behov.   
Der er mulighed for at have din egen vaskemaskine og tørretumbler med. 
 
Spisestuen på 1. sal 
Der serveres varm mad og dessert til middag og smørrebrød til aften. Til 
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morgenmad er der mulighed for næsten alt: havregrød, øllebrød, rug-
brød, franskbrød, yoghurt osv. Hvis du har behov for speciel kost, efter-
kommer vi også det, ellers spørg. 
De beboere der ønsker at spise fælles, har mulighed for at spise i spise-
stuen på 1 sal. Morgenmaden starter fra kl. 7.30 og frem. Middagsmaden 
starter kl. 12 og aftensmaden starter kl. 17.30. 
Vi har ernæringsassistenter, som tilbereder maden i samarbejde med 
personalet og maden anrettes på bordene på fade. Vi har fokus på rehabi-
litering, hvilket betyder, at du som borger skal gøre de ting, du selv kan.   
 
Forplejning 
Borgeren har mulighed for at tilmelde sig en forplejningsaftale med mål-
tider hele døgnet. I aftalen medfølger skumklude, kropssæbe, toiletpapir, 
køkkenruller, rengøringsmidler og affaldsposer. Skemaet udfyldes og afle-
veres i forbindelse med din indflytning. 
 
Aktiviteter 
Vi har mange aktiviteter i huset. Se Aktivitetsoversigt i forhallen eller på 
opslagstavlerne rundt omkring i huset. Det er vores mål at prioritere ar-
rangementer og aktiviteter højt sammen med dig. 
Hvis du eller dine pårørende på nogen måde kan bidrage til aktiviteter for 
beboerne her på Åbygård – hører vi gerne fra dig/jer. Eller du kender nog-
le, der har lyst til at arbejde som frivillig i forhold til aktiviteter for borger-
ne – kontakt da venligst personalet eller undertegnet. 
Vi har flere frivillige i huset. 
 
Medicin 
Vi administrerer din medicin ved behov og bestiller det via Åbyhøj Apo-
tek. Det er en fordel for dig at være tilmeldt PBS-betalingsservice. Vi får 
som regel sendt medicinen ud til vores kontor og tager det med til dig, så 
du sparer udbringningsgebyr.  
Som udgangspunkt skal du modtage dosispakket medicin fra apoteket. 
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Elever 
Vi er med til at uddanne elever på forskellige uddannelser og har derfor 
ofte mange elever i hverdagen.  
 
Kontakt med personalet 
Skal du eller pårørende i kontakt med plejepersonalet, benyttes tlf.: 
51576036. 
 
Bestyrelsen på Plejehjemmet Åbygård 
Vi har et råd som mødes min. 4 gange årligt. Her sidder beboere, pårø-
rende, personale og ledelsen på stedet. Hvis du ønsker at deltage eller har 
gode råd, hører vi det gerne. Sig det til din kontaktperson. Rådet arrange-
rer flere arrangementer i løbet af året gerne til påske, forår, sommer og 
jul. På skærmen på Torvet (ved indgangen) hænger der en oversigt med 
medlemmerne. 
 
Bestyrelsen for lokalcenter Åbygård 
Denne bestyrelse er meget interesseret i dine meninger og synspunkter, 
eller emner du mener, bør tages op. Bestyrelsen sender løbende informa-
tioner ud og er vært ved forskellige arrangementer på lokalcenteret. På 
Torvet v/ indgangen hænger der en oversigt over bestyrelsens medlem-
mer. 
                
Caféen  
Caféen har åbent på hverdage + lørdage fra kl. 9.00 – 14.00. Her kan alle 
købe mad både borgere, familie og personale. 
 
Pulterrum 
Alle borgere har et pulterrum. På rummet står der et lejlighedsnummer.  
 
Genbrugsen 
I kælderen på lokalcenter Åbygård findes en genbrugsbutik, som passes af 
frivillige. Åbningstiden for salg og modtagelse af ting står på deres dør.  
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Have / græsplæne 
Lejlighederne i stueplan har et lille stykke jord og en hæk. Entreprenør-
firmaet Danjord sørger for pasning af hæk og græs og generelt arealerne 
udenfor.  
 
Hoveddøre 
Af hensyn til beboere og personale er følgende gældende:  
Hoveddør låses kl. 20.00, åbnes kl. 07.00 
 
Du kan komme ud ved tryk på den sorte knap.  
Du kan komme ind ved tryk på røde knap, hvorefter du får kontakt til 
personalet, som vil åbne. 
 
Kald 
Alle plejeboliger har kald snor, men mange af borgerne har også et bær-
bart kald på sig.  
 
Post 
Som udgangspunkt åbner vi ikke din post medmindre det er aftalt med 
dig eller dine pårørende.  
 
Pengesager 
Vi opfordrer til, at du ikke har så mange kontanter liggende i din lejlighed. 
Hvis du har ca. 300 kr. i din pung til arrangementer, fodterapeut eller fri-
sør er det fint.  
 
Frisør/fodterapeut 
Vi har frisør og fodterapeut tilknyttet og de kan også komme i din bolig. 

mailto:marni@aarhus.dk


 

Marlene Ravn Wegener 

Forstander Åbygård Plejehjemmet 

Mail: marni@aarhus.dk 

Tlf. 51227803 

Du kan bestille tid via din kontaktperson. De er her på faste dage. 
 
Kørsel/ledsagelse 
Hvis du skal til undersøgelse på sygehuset eller har brug for kørsel til læ-
ge, kan du blive visiteret til det. Spørg din kontaktperson, så kontakter 
hun en visitator. Som udgangspunkt har personalet ikke mulighed for at 
ledsage dig til undersøgelse og vi opfordrer din familie til at ledsage dig, 
hvis det er nødvendigt. Hvis det ikke kan lade sig gøre ledsager vi dig efter 
forudgående aftale, så det kan planlægges i det daglige arbejde.  
 
Nicher / fællesrum 
Vi har en niche/lille stue på hver etage, hvor du kan se fjernsyn, høre mu-
sik, spille et spil eller blot hygge dig evt med andre beboere.  
Der er ikke Tv på alle nicherne.  
 
Nøgler 
Vi bruger chipnøgler til alle lejligheder og ved indflytning får du udleveret 
ca. 3 chipnøgler, så dine pårørende også har mulighed for at få en nøgle.  
 
Tilsyn 
Vi har tilsyn fra Embedslægeinstitutionen, tilsyn fra kommunen og Lev-
nedsmiddeltilsyn 
 

 
Vi ser frem til et godt samarbejde med dig og din familie 

 
 
 

Med venlig hilsen 
Personalet på Åbygård 

Tlf: 51 57 60 36 
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