Forenede

Care

Lokalcenter Bøgeskovhus
Bøgeskovhus er et plejecenter med
varme og hygge. Det er stedet, hvor
man som ældre kan bo i enten ældrebolig eller plejebolig. Hyggen skabes af 80 beboere sammen med 85
fagligt dygtige og kvalitetsbevidste
fastansatte og 30 stabile og hjælpsomme afløsere, mange med baggrund
som sundhedsfaglig studerende.

Ældreboligerne på bøgen
På Lokalcenter Bøgeskovhus i Viby J.
findes der også ældreboliger, og flere af dem med byens bedste udsigt
ud over meget af Århus. Ja faktisk kan
man se helt ned til havnen. Lejlighederne er store, rummelige og med
altaner, hvor man kan sidde og nyde
solen om sommeren. Boligerne er placeret i henholdsvis stuen og på 3. sal i
hus 57 og på 3. sal i hus 55.

Beboernes livskvalitet
Vi værner om beboernes livskvalitet
ved at inddrage dem i hverdagen på
alle tænkelige måder, hvor de med
deres forskellighed og livserfaring
bidrager til livet i huset. Vi
skaber tryghed og giver omsorg, så
den ældre beboer føler værdighed og
livsglæde. Vi respekterer forskelligheder og stræber efter at opfylde alle
individuelle behov.

Kontaktoplysninger:
Jesper Westphal,
Centerchef, Lokalcenter Bøgeskovhus
tlf nr. +45 22 40 11 42
Teamleder for plejeboligerne 57.2 og
55.2 tlf nr. 25 35 90 26
Teamleder for ældreboligerne, tlf nr.
23 66 14 98
Adresse: Lokalcenter Bøgeskovhus
Skovlundgårdsvej 55-57
8260 Viby J.
Tlf. nr. 87 13 30 40 (hverdage ml. 8-15)
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Aktiviteter

I plejeafdelingen foregår der rigtig mange forskellige aktiviteter, som man som
beboer i en ældrebolig gerne må deltage i. Der er således rig mulighed for at få
en masse hyggelige stunder sammen med resten af husets beboere. Det være
alt fra busture, banko og herre/dame frokoster, til strikkeklub, musik og sang
mm. I store træk tilbydes et sted mellem 3-7 aktiviteter om dagen.

Mad
Maden tilberedes i Bøgeskovhus’ eget storkøkken, hvor der også er tilknyttet
café. Maden tager udgangspunkt i det traditionelle køkken, dog med et pift af
det moderne. Der er fokus på at maden er sund, lækker og nærende, og der er
plads til individuelle behov. Derudover bliver der hver dag serveret kaffe, frugt
og kage.

Pårørende
Bøgeskovhus er det hyggelige hjem, hvor der er plads til, at man kan have
besøg af sine pårørende. Vi ser pårørende som en vigtig del af hele vores
samarbejde.

Medarbejder

Alle medarbejder på Bøgeskovhus har en sundhedsfaglig uddannelse. Vi
er imødekommende og smilende overfor alle som kommer til huset, både
beboere, pårørende, andre gæster og samarbejdspartnere. Alle bliver mødt af
den varme og hygge, som emmer på Bøgeskovhus.

