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Ryetbo 
Plejehjem 

 
 

Værløse den 26. november 2020 
 
 

 

Kære Beboere og Pårørende  

Vi er stadigvæk i proces ift. at finde rum til et indendørs besøgsrum, som kan leve op til de 

udstedte krav vedr. størrelse, udluftning og anvendelsesmuligheder. Vi gør vores bedste for at 

finde en løsning og et rum, som vi kan tage helt ud af hverdagspraksis, idet et indendørs 

besøgsrum ikke må anvendes til andet formål end besøg under perioden for 

besøgsrestriktioner. I vil høre fra os igen, så snart der er nyt vedr. den nye besøgsmulighed. 

Status for de udstedte besøgsrestriktionerne for plejehjem er, at de gælder frem til den 15. 

december 2020. Vi afventer, hvad der skal ske herefter.  

 

Julen 2020 

I sidste uges nyhedsbrev vedhæftede vi Furesø Kommunes vejledning ift. julens 
sammenkomster således, at I har en reference for jeres valg vedr. afholdelse af julen. 

Regeringen er endnu ikke kommet med deres udspil ift., hvordan Danmarks befolkning skal 

forholde sig til julens sammenkomster. Jeg vil dog ikke være overrasket, hvis regeringens 

kommende udspil er fuldstændig i tråd med den allerede udsendte vejledning fra Furesø 

Kommune. 

Det er vigtigt, at vi passer godt på hinanden og lytter til krav og anbefalinger vedr. afstand, 

værnemidler og forsamlingsforbud. Vi må alle være vedholdende og tålmodige fordi det 

stigende smittetal ikke viser tegn på, at coronavirussen ”har tænkt sig at gå på juleferie”. 

Vi er allerede godt i gang med bordplanen idet mange beboere bliver hjemme på Ryetbo 

juleaften. Vi har brug for at vide, hvor mange vi bliver juleaften. Vil I derfor melde tilbage 

senest onsdag den 16. december kl. 10.00 til afdelingslederne via mail eller telefon: 

• Afdeling A: Charlotte Brandstrup mail: cwb@bjornsholm.com mobil nr. 2929 9066 

• Afdeling B: Jonna Nielsen mail: jsn@bjornsholm.com mobil nr. 2929  9085 

-_ 
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• Afdeling C: Sanne Vainer mail: sav@bjornsholm.com mobil nr. 2929 9063 

 

Har I brug for sparring og dialog vedr. julen, er I meget velkommen til at kontakte os. 

 

Hvis I og Jeres kære vælger at holde julen udenfor Ryetbo, er I velkommen til at få 

værnemidler med hjem således, at I kan holde jul på så hensigtsmæssig en måde, som mulig. 

 

 

Julen er allerede i gang 
 

… i hvert tilfælde på Ryetbo    

Gange og fællesrum er pyntet smukt op, der dufter med mellemrum af gran, kanel og 

julesmåkager. Julelysene på altanerne er tændt og Ryetbo fremstår så smuk og hyggelig i 

morgen- og aftenstunden, hvor der er mørkt udenfor.  

 

Onsdag den 25. november tændte vi lys på Ryetbos juletræer, på en anderledes men hyggelig 

måde i år. Hvert afsnit var samlet til en hyggestund, hvor der blev budt på varme æbleskiver 

og gløgg. Der blev sunget og læst juledigte- og eventyr, der blev talt om erindringer fra 

barndommen vedr. juletræstænding og der var en nysgerrig dialog om æbleskivens 

oprindelse. Afslutningsvis tændte vi lyset på de indendørs juletræer og nød, hvordan 

eftermiddagens mørke fik juletræet til at træde endnu mere frem. 

Det udendørs juletræ blev også tændt og glæder alle beboere og medarbejdere – og dem, 

som blot passerer Ryetbo via Ryetvej. 

 

 

Boligindretning og arbejdsmiljø 
 
Jeres dejlige bolig på Ryetbo er også vores arbejdsmiljø og det er naturligvis vigtigt at boligen 
er indrettet således, at vi kan give Jer og Jeres kære den bedste omsorg og pleje.  
Det skal være sikkert for alle, at færdes i boligen uden at falde over et gulvtæppe eller skulle 
ommøblere, når der anvendes hjælpemidler såsom lift, badestol, rolator og kørestol mm. 
 

Som Forstander, har jeg kontinuerligt ansvar for at opretholde et hensigtsmæssigt og sikkert 

arbejdsmiljø for de medarbejder, som er hos jer.  

Jeg synes, at det er en fornem opgave at sikre arbejdsmiljøet og samtidig have respekt for den 

enkelte beboers boligindretning. Nogle har mange møbler og genstande og nogle har få. Nogle 

trives bedst med orden, hvor alting har sin plads mens andre ikke længere har færdigheden til 

at rydde op, grundet sygdom eller fysisk formåen. På Ryetbo skal der være plads til 

forskellighed og værdighed – og samtidig et godt arbejdsmiljø. 
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Vi har pt. fokus på baderummene, som i nogle boliger indeholder meget opbevaring, der gør 

det svært for personalet at foretage plejen og omsorgen på en hensigtsmæssig måde.  

Alle bedes se på, om noget kan fjernes fra badeværelserne. Det gør det nemmere at gøre 

rent. 

 

Et tiltag, som vi allerede kan gøre sammen er at opfordre alle Jer beboere og pårørende til at 

sortere i den opbevaring, som boligen (og især baderummet) indeholder. TAK 

 
Stearinlys 

I denne mørke tid, er det hyggeligt at have lys med batterier.  

Vi må ikke have stearinlys tændt på Ryetbo. Tak for I alle tager hensyn. 

 

Skøn 1. søndag i advent til alle. 

 

Pas godt på jer selv og hinanden. 
 

 

Bedste hilsner 

 

Lise Bligaard 

Forstander  


