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Når Frederiks Friplejehjem slår dørene op, bliver der både plads
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til høns, geder og husdyr, så beboerne kan få følelsen af, at de
stadig bor på landet
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Opførelsen af Friplejehjemmet går
planmæssigt
28. O kt o b er 201 6, 07 :5 5

Af Birgitte Brøgger Dyrberg

ÆLDRESAGEN I midten af august næste år

Annonce fra avisen

regner bestyrelsesformanden for Frederiks
Friplejehjem, Gregers Laigaard, med, at de første
beboere flytter ind på friplejehjemmet.
- Opførslen af friplejehjemmet forløber
planmæssigt. Vi er to uger bagud i forhold til
byggeprocessen, men det håber og tror vi, bliver
indhentet igen, fortæller Gregers.
Når dørene slås op for første gang til det
supermoderne friplejehjem i landlige omgivelser
på Trehusevej, med plads til 24 beboere, vil
beboerne have mulighed for at medbringe sin
hund eller kat. Der vil også være høns og geder
på matriklen, så beboerne kan føle, at de stadig
bor på landet.
- Det bliver et leve-bo-miljø. Maden laves på
stedet, og beboerne kan, såfremt de har lyst,
hjælpe med at lave mad. Beboerne bestemmer
selv over sit liv, fx, hvornår de vil spise sit
blødkogte æg, eller om de vil drikke rødvin. Det

Se flere annoncer fra avisen

skal være et godt sted både at bo, arbejde og
besøge. Et sted, hvor der skal ydes omsorg med ansvarlighed og nærvær. De pårørende og de mange
frivillige skal ses som en del af huset og være med til at spille en vigtig rolle i beboernes dagligdag.
Beboerne skal gives udviklings- og træningsmuligheder, have mulighed for at deltage i gode oplevelser
og aktiviteter, siger Gregers.
Ansættelsessamtaler
I januar påregner bestyrelsen for Frederiks Friplejehjem at afholde ansættelsessamtaler til en stilling
som plejehjemsleder. Selve ansættelsen bliver omkring 1. april.
- Det er vigtigt, at vi får ansat en leder, som brænder for faget. En der vil friplejehjemmet og dets
værdigrundlag og samtidig har ledelseserfaring inden for faget. Den nye leder skal så være med til at
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ansætte yderligere 30 folk til stedet, siger Gregers, som i øvrigt selv regner med at flytte ind, hvis det
en dag bliver aktuelt. Så vil han være med i festudvalget!
Stor interesse
- 15 borgere har allerede nu konkret interesse i en bolig på stedet, så det tegner godt. Interesserede
skal visiteres, som til alle andre plejehjem. Priserne svarer til de offentlige plejehjem. Såfremt man er
interesseret, kan man læse mere på vores hjemmeside: www.frederiksfriplejehjem.dk eller ringe til
Inge-Marie Aksglæde på tlf. 2248 0131.
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