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Så er vi for alvor inde i høstsæsonen 
og efteråret.

Vi har hen over sommeren nydt 
hvordan alting blev mere normalt. 
Hvor beboerne igen kunne få besøg 
af de pårørende, som det har været 
et stort savn at måtte undvære 
under nedlukningen. 
Og vi kunne igen afvikle vores socia-
le træningsture nogenlunde som vi 
plejer, med den nye udfordring, at 
der for mange faktisk var tale om at 
måtte genoptræne det, at turde at 
være ude i verden, efter den lange 
nedlukning. 

Styrkelse af fagligheden

Blandt personalet er det skønt igen 
at kunne mødes fysisk på tværs af 
afdelinger, til vores interne uddan-
nelse. Samtidig kan vi her mærke 
de fordele der er ved, at vi er blevet 
vandt til afvikle møder online, hvil-
ket giver en større fleksibilitet i en 
organisation med mange forskellige 
fysiske adresser.

HART

Inden sommerferien tog vi hul på at 
begynde at implementere et nyt do-
kumentationssystem, kaldet HART. 
HART står for Handling, Adfærd, 
Refleksion og Tegn.

Metoden understøtter en nysgerrig 
og reflekterende tilgang til hvad der 
foregår i den daglige kontekst, hvor 
man dokumenterer ud fra hvad der 
er vigtig viden, for medarbejdere, 
beboere og samarbejdspartnere, 
og hvordan denne viden skal have 
effekt i konkrete, meningsfulde 
handlinger.

Metoden er udviklet i vores kon-
sulentafdeling, MindResult, som 
har implementeret den flere andre 
steder, bl.a. i sociale tilbud der ligner 
vores. Du kan læse mere om tilgan-
gen her.

SOL

Vi arbejder også fortløbende med at 
optimere anvendelsen af vores kon-
fliktforebyggelses- og stresshånd-
teringsværktøj, SOL. Vi har valgt at 
øge vores indsats ift. risikovurde-
ringer på en blød og inkluderende 
måde. SOL fungerer således ved at 
beboerne selv er med til at opstille 
parametre for, hvad der skal til for at 
de har det godt og hvilke triggere 
man kan have, som kan skubbe en i 
retning af at få det svært, samt hvad 
der i de situationer kan gøres, for at 
afbøde at det bliver alt for svært.

Rundvisninger og visitation 

Vi er glade for igen at kunne byde 
jer velkomne på vores fysiske 
adresser, hvor I altid er velkomne til 
at komme og få en rundvisning og 
høre mere om vores tilbud. På sam-
me vis er det også dejligt igen at 
kunne møde eventuelle nye bebo-
ere personligt i forbindelse med visi-
tationer, men vi tilbyder selvfølgelig 
stadig at afvikle visitationer online, 
når det kræves.

Hjemmeside og Sociale Medier 

Du kan stadig følge Stoa Gruppen 
på nedenstående sociale medier, 
hvis du vil følge lidt mere med i vo-
res hverdag, eller finde grundigere 
information på vores hjemmeside.

Ledige pladser og venteliste 

Vi har pt én ledig plads på Botilbud-
det Stainagaard pr. 1. nov. 2021. Tag 
kontakt til direktør, Heidi Sørensen 
på tlf. 40779794 eller til faglig chef, 
Jeanette Skjold, for at høre mere på 
tlf. 30351505.

Ny psykolog

I juni har vi ansat ny psykolog, Liv 
Nautrup Heerwagen, som tilbyder 
samtaler med vores beboere i alle 
afdelinger.

Tak for din tid.

Med venlig hilsen
Heidi Sørensen, direktør
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