ANNONCE

Friplejehjemmet Højbo i Arnborg:

Nøgleordene er selvbestemmelse
og adspredelse
Friplejehjemmet Højbo i Arnborg syd for Herning har kæledyr, en hyggelig herreklub, hvor der drikkes
sjusser og bygges stærekasser, og et køkken, der laver mad efter beboernes smag. Der er aktiviteter
som fisketure, svæveflyvning og Den Store Bagedyst. Grundlæggende handler det om at skabe
et hjem med rum til individet, siger forstanderen
Forstander og sygeplejerske Dorthe
Hedegaard Laursen tager imod på Friplejehjemmet Højbo, der ligger i skønne, grønne
omgivelser i det lille bysamfund Arnborg.
Plejehjemmet er bygget, så de 36 beboere
kan komme direkte ud i haven fra deres
bolig i etplansbebyggelsen - og alle har udsigt
til skov og natur fra deres vinduer. Der er
meget lidt institutionspræg over lokalerne,
og stemningen er hjemlig.
- Når vi spørger beboere og pårørende,
hvorfor de har valgt Højbo, svarer de typisk,
at det er fordi, det hjem her virkelig er et
hjem, forklarer forstander Dorthe Hedegaard
Laursen:
- Her må man for eksempel gerne tage sit
kæledyr med, når man flytter ind, og hvis
man er vant til at ryge eller få en sjus, så
hjælper vi beboeren med det. Når værelset
skal møbleres, så er det selvfølgelig vigtigt, at
der tages hensyn til de ansattes arbejdsmiljø,
men det er først og fremmest vigtigt, at
beboeren føler sig hjemme med det møblement, der vælges, siger forstanderen.

At beboerne må tage deres hund eller kat
med på Højbo, betyder meget for mange.
At give og modtage omsorg
- Vi har desuden heste, grise, fisk, en skildpadde, en hund, en papegøje og en kanariefugl. Dyr skal passes, og mange beboere nyder
at have nogen at drage omsorg for og dermed have et ansvar, som de skal leve op til
hver dag, siger Dorthe Hedegaard Laursen,
der igen understreger, at dyrepasning selvfølgelig kun er et tilbud, man kan vælge til, hvis
man har lyst.
- Hele Højbos værdigrundlag er bundet op
på selvbestemmelse. Beboerne vil gerne selv
bestemme, og hvorfor skulle de ikke også
det, spørger Dorthe Hedegaard Laursen, der
tilføjer, at det også gælder de mange ture og
aktiviteter, plejehjemmet arrangerer.
Svæveflyvning og Den Store Bagedyst
Hvert år tager Højbo en tur på den lokale
svæveflybane, hvor alle, der har lyst, kan få en
tur i et svævefly.

- Vi har en lift med, så kørestolsbrugerne
også kan få en flyvetur. Sidst, vi var af sted,
var 23 oppe at flyve.Vi er også på ferie hvert
år, og vi har løbende en række aktiviteter
som for eksempel herreklub, fisketure, fællessang og så videre.Vi samarbejder med andre
lokale institutioner – for eksempel havde
vi cirkus her, hvor vi inviterede børnehaven
med og serverede popcorn og sodavand.
Snart skal vi have Den Store Bagedyst, hvor
beboerne konkurrerer som på tv, og hvor
præsten, der har en sød tand, skal være
dommer. Byens beboere er inviteret til at
komme og smage på kagerne. Det glæder vi
os alle sammen til, siger den engagerede forstander, der understreger, at netop hensynet
til den enkelte beboer er i centrum både i
hverdagen og i forhold til aktiviteter.

FAKTA:
Hvad er et friplejehjem?
Et friplejehjem er en selvstændig
institution på linje med en friskole.
Beboere skal visiteres til en plads
af kommunen. De er fortsat
berettiget til at modtage offentlige
ydelser som eksempelvis varmehjælp og boligydelse, hvis de
opfylder kravene hertil.
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