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Information

Aktiviteter på
Plejecenter Ortved

flere skoler og en børnehave,
som kommer sporadisk.

På Plejecenter Ortved har vi
mange aktiviteter med beboerne. Vi har både aktiviteter,
som er faste, men også sporadiske. Vores aktiviteter arrangeres af vores medarbejdere, frivillige og Ældre Sagen.

Børnehavebørn

Vores gode samarbejde med
frivillige og Ældresagen betyder, at vi har frivillige buschauffører, som fast kommer torsdag
kl. 10-12 og kører bustur med
vores beboere.
Derudover har vi frivillige, som
er besøgsvenner og jævnligt
kommer og er hos ”deres” beboer. Ligeledes har vi Ældre Sagen, som fast kommer torsdag
kl. 14-16 og laver fællesaktiviteter i caféen for hele huset samt
fast hver anden tirsdag kl. 14-16
og spiller brætspil i grupperne.
Ud over de faste aktiviteter har
vi også et fint samarbejde med

Vi har i flere år haft et fast samarbejde med Fælleshuset Åkanden, hvor de fast er kommet
hos os til fastelavn, klippet julepynt i november og gået Lucia
i december hos os.
I efteråret 2019 fik vi yderligere
en fast aftale om, at de ville besøge os to gange om måneden
og i uge 9 og 10 i 2020 flytter
børnehaven ind hos os fra kl.
10:15-15 hver dag og tilknyttes
en udvalgt beboergruppe.
Skoler
Vi har også i flere år haft et
samarbejde med Benløseskole
og Søholmskolen om, at deres
elever kommer ud og læser
højt for vores beboere til den
store ”Læs højt” dag i september.
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Derudover har vi et samarbejde
med Ringsted Ny Friskole om
musikoptræden med elever både hos os og hos dem.

Spil: Hver anden tirsdag kl. 1416 kommer Ældre Sagen og
spiller med vores beboere skiftevis i de forskellige grupper.

Faste aktiviteter

Til alle arrangementer med Ældre Sagen er der personale til
stede.

Af faste aktiviteter kan blandt
andet nævnes:
Banko: Hver anden mandag kl.
13-14:30, er der banko i caféen
med beboere og personalet.
Bustur: Hver torsdag kl. 10-12
kører beboere, frivillige og personale en tur ud i det blå med
5-6 beboerne. Turene går på
skift i grupperne. Turene er
uden ophold, men stopper ved
flotte udsigter, beboers tidligere bolig eller lignende.
Motion og samvær: Hver anden torsdage kl. 14-16 kommer
Ældre Sagen og laver motion
og samvær med vores beboere
i cafeen.
Dans: Hver fjerde torsdag kl.
14-16 kommer Ældre Sagen og
danser med vores beboere i
cafeen.
Sang: Hver fjerde torsdag kl.
14-16 kommer Ældre Sagen og
synger med vores beboere i
caféen.

Øvrige løbende arrangementer
Vi har flere særlige eftermiddagsaktiviteter med beboerne,
såsom nytårsbal, påskefrokost,
afdansningsbal, sommerfest,
julefrokost samt musikunderholdning fredag aften.
Sanserum, specielcykel og
minibus til rådig i huset
Sanserum: Vi har et særligt
sanserum, som vi benytter til
særlige urolige beboere eller
f.eks. som biograf (de beboere
som ikke længere har mulighed
for en ”rigtig” biograftur, laver
vi sanserummet om til biograf
med popcorn og cola).
El cykel: Vi har en el cykel, som
vi cykler på tur med.
Minibus: Vi har en minibus,
som vi kører ture i ud fra det
behov, borgeren har.

Ringsted Kommune
Social- og Sundhedscenter
Plejecenter Ortved
Roskildevej 498
4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 77 40
Mail: post-ortved@ringsted.dk
www.ringsted.dk

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted
Kommune, eksempelvis dit cpr.nr.,
oplysninger om dine helbredsforhold
eller økonomiske situation kan du
gøre det via e-boks.

