Velkommen til Forsorgshjemmet Aas
Åsvej 39, 7700 Thisted. Tlf. 97 64 51 70 – www.forsorgshjemmetaas@rn.dk

Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens § 110, midlertidig
ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte og ikke har eller ikke
kan opholde sig i egen bolig.

Denne pjece indeholder praktiske oplysninger. Har du spørgsmål eller har du brug
for hjælp, er du velkommen til at kontakte personalet.

Dagsprogram:
Morgenmad
Personalekonference
Morgensamling
Beskæftigelse
Formiddagspause
Middagsmad
Beskæftigelse
Eftermiddagspause
Aftensmad
Aftenbrød

Indkøbstur:

07.00
08.15
09.00
09.15
10.15
12.00
13.00
14.30
18.00
20.30

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

08.30
08.55
09.15
12.00
10.30
12.30
14.30
15.00
18.30
21.00

Tirsdag køres til OK-tanken i Vildsund.
Fredag køres til Aldi og Spar. Se tavle for tider.

Praktiske oplysninger
Beskæftigelse
Under dit ophold har du mulighed for at deltage i beskæftigelsen.
Det kan fx. være i køkkenet, haven, rengøringen eller med
pedelopgaver. Beskæftigelsen foregår mellem kl. 9.15 og 14.30
på hverdage. Se gældende betingelser for optjening af dusørløn,
samt datoer for udbetaling på informationstavlen.

Brand
Ved brand, skal du straks forlade bygningen. Samlingspunktet
er på græsplænen bag affaldscontainerne.
Du skal følge personalets instrukser.
Levende lys på værelset er ikke tilladt!

Bus
Rute 90 kører til Aas. Se bustider til og fra Thisted på
opslagstavlen i gangen ved caféen.

Ejendele og glemte sager
Forsorgshjemmet Aas påtager sig intet ansvar for dine personlige
ejendele. Husk derfor at smække din dør og lad ikke
ting ligge i fællesarealerne. Glemte sager opbevares i max. 3
måneder, hvorefter det bortskaffes.

Gæster
Du er velkommen til at have besøgende på dit værelse.
Meddel personalet hvor mange du får besøg af, så de ved hvem
der er i huset, - ud fra brand og sikkerhedsmæssige årsager.
Efter aftale med personale kan besøgende spise med, mod
betaling. Meddel dette i god tid.

Husmøde og brugerindflydelse
Torsdag morgen holder vi husmøde efter morgensamling.
Det er her, at du har mulighed for at komme med ønsker og
forslag til fx aktiviteter og andet.

Hygiejne
En god personlig hygiejne forventes af alle. Vask hænder flere
gange dagligt, og ryd op efter dig selv når du benytter
fællesarealerne.

Indkøb
Tirsdag efter middagsmad kører Aas’ bus til OK-tanken i
Vilsund. På denne tur kan du hæve kontanter i en
pengeautomat. Fredag, efter middagsmad, køres der til Aldi og
Spar i nærheden af Thisted.
Du kan skrive dig på tavlen ved caféen, hvor du kan se tiderne.

Internet
Ved henvendelse til personalet kan du få du udleveret en kode
til det trådløse netværk.
Netværket er lukket fra 24.00 – 07.00 gældende fra søndag
aften. Fredag og lørdag er netværket døgnåbent.

Kaffe og andre varme drikke
I automaten i caféen kan du købe kaffe og andre varme drikke.
Du kan få vekslet penge til automaten på kontoret ved caféen
eller i administrationen på 1. sal

Kostbetaling
Du betaler for kost fra ankomstdag men ikke for din afrejsedag.
Den aktuelle kostpris pr. døgn fremgår af info-tavlen.
Kostbetaling afregnes med administrativ medarbejder.

Mad
Når du træder ind i spiseområdet, skal du spritte dine hænder af.
Alle måltider indtages i den fælles spisestue og caféen. Personale
og beboere spiser sammen. Maden laves af vores kok sammen
med de beboere, som er i beskæftigelse i køkkenet.
I køleskabet i caféen er der diverse drikkevarer. Se retningslinjer
på køleskabet.

Medicin og læge
Medicinsk behandling foregår i samarbejde med dig og din læge
eller vagtlæge.
Skal du have hjælp til at styre din medicin, kan du aftale det med
personalet. Du skal selv afholde udgifterne til medicin.

Misbrug
Vi ønsker et misbrugsfrit miljø på Aas. Hvis du observeres
påvirket, vil personalet sammen med dig vurdere om det er
hensigtsmæssigt at du fortsætter dit ophold på Aas.
Du må ikke færdes påvirket i fællesarealerne, af hensyn til de
øvrige beboere.

MobilePay
Du kan betale for din kost og medicin via MobilePay.
Når du overfører er det altid efter aftale med administrativ
medarbejder. Nummeret er 40 41 82 25

Morgensamling
Alle hverdage kl. 9.00 – ca. 9.15 mødes vi alle til morgensamling.
Her synger vi en sang og fordeler dagens opgaver.
Det er også her vi fortæller om øvrige aktiviteter i huset.

Motionsrum, billard og bordtennis
I værkstedsbygningen, på 1. sal, er der et motionsrum med
forskellige motionsredskaber som du kan benytte i fritiden og et
rum med billard og bordtennis.

Nøgle og fjernbetjening
Du får udleveret en nøglebrik og en fjernbetjening til dit værelse
ved ankomst.
- Husk at aflevere nøgle og fjernbetjening når du rejser.

Ro i huset
Fra kl. 22.00 - 07.00 skal der være ro i huset. Dæmp musik og
anden støj så det ikke generer andre.

Rygning
Rygning er tilladt på dit eget værelse bag lukkede døre eller
udenfor i det fri.

Tøjvask
Du kan benytte vores vaskemaskine og tørretumbler i kælderen.
Personalet vejleder dig i brugen af maskinerne. Der er automatisk
dosering af vaskemidler.

Ud af huset
Har du aftaler uden for huset, meddeler du dette på kontoret –
både når du går og når du kommer tilbage. Husk at aflevere din
nøgle.

Vækning
Du skal som udgangspunkt, selv sørge for at komme op til
beskæftigelse og aftaler. Du kan aftale morgenvækning med
personalet.

Værelsesrengøring
Bevar et godt indeklima ved at lufte ud dagligt. Luk for varmen
mens vinduet står åbent.
Hold dit værelse pænt og rengjort og sørg for at bære brugt
service ned til køkkenet umiddelbart efter brug.
Når du rejser, efterlader du værelset ryddet og rengjort.

