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Midlertidige boliger

 
Kildehaven tilbyder; 

Pleje, omsorg og pædagogiske indsatser på højt fagligt niveau,  

der vil tage udgangspunkt i den hjælp  

og de metoder, du er vant til  

i dagligdagen. 

 Vi gør dem der vil, til dem der kan.   
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I Kildehaven kan du tilbydes midlertidigt ophold i lækre boliger, med eget bad og toilet. Der er 

lækre fællesfaciliteter tilknyttet. 

Boligerne er beliggende i samme bygning som Kildehavens friplejeboliger. 

 

Kildehaven har i samarbejde med pårørende indgået fælles samarbejdsaftale.  

Kildehavens værdisæt; 

 

Opholdsdøgn: 

På ankomstdagen fra kl. 13.00, og på afrejsedagen skal afrejse være inden kl. 11.00 på hverdage, 

og kl. 16.00 i weekender. 

Du og dine pårørende skal huske: 

• Sørge for transport til og fra opholdet. 

• Personlige hjælpemidler, så som sejl/liftstykker, spisestykker, bleer, badestol, 

specialmadras etc.                                

• Personlig beklædning og toiletsager. 

• Medicin doseret til opholdet, med tydeligt navn og cpr. nummer, på æskerne. Er opholdet 

af mere end 14. dages varighed, medbringes medicin, som vil blive doseret af sygeplejerske 

/SSA i Kildehaven. 

• Opdateret medicinliste fra egen læge. 

• Lommepenge  

• Sygesikringsbevis 

• Oplysninger på pårørende der kan kontaktes ved behov 

• Udfylde ”Mit Liv” inden første ophold. 
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Samvær og hygge 

 
• Der laves mange sociale arrangementer for Kildehavens beboere, som du inviteres til at 

deltage i, når du er på midlertidigt ophold i Kildehaven. 

 

• Ekstern ledsagelse på ture ud af huset tilbydes, hvis der er bevilliget ledsagelse iht. Service-

loven enten §97 eller §85. 

 

• Der vil være egenbetaling ved nogle aktiviteter. 
 

Følgende kan tilkøbes under opholdet i hverdagene: 

 
• Massage, spa, massage i massagestol. Hjælp til bestilling af fodterapeut. 

 

• Hvis du på forhånd ønsker nogle af ovenstående tilbud, er det hensigtsmæssigt at sige det i 

god tid inden opholdet, så det er muligt at booke en tid. Der afregnes med kontant 

betaling. 
 

 

Målgruppe og henvendelse 

 
Kildehaven er friplejeboliger, primært til yngre voksne med fysiske handicap, der er 

visiteret til plejebolig. Kildehaven er beliggende i Holbæk Kommune. 
 

Hvis du gerne vil bo på Kildehaven, eller bare høre lidt mere, er du velkommen til at 

kontakte; 
 

Socialrådgiver Kirstin Lykkemark 

Mail: klsi@kildehaven.com 

tlf. 2154 7808 
 

          Yderligere info på Kildehavens hjemmeside;        

www.kildehaven.com 

 

                                                                                                                                                                                                                 Rev. aug 

2022/MN 

mailto:klsi@kildehaven.com
http://www.kildehaven.com/

