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Nyhedsbrev fra Lundø
Vi nyder den varme sensommer i gården på Lundø og i haven. Vi har nydt godt af
vores blommer, og lige nu høster vi vores egne æbler.
Økonomi og børnetal
Børnetallet på Lundø er dalende og har været det siden 2012. Mange kommuner peger
på aflastningsfamilier og vi har det seneste års tid også set, at en del kommuner
bevilger færre døgn, end de har gjort hidtil. På Lundø praler vi af, at vores pædagogiske
personale, arbejder målrettet med sociale relationer og selvstændighed.
Som en konsekvens af det, regulerede vi i 2012 pladsantallet fra 24 til 22, og i 2015
regulerede vi yderligere 2 pladser ned, så vi nu har 20 pladser. I 2015 betød det, at vi
måtte justere i vores medarbejderstab. Arbejdsplanen blev ændret, hvilket har betydet,
at vi har haft behov for at vikardække stort set al det faste personales ferie, kursus og
andet fravær. I har derfor set flere nye navne i børnenes bøger gennem det seneste års
tid.
Vi har nu besluttet, at vi lægger arbejdsplanen om, så der på daglig basis er flere faste
medarbejdere på arbejde, og vi forventer derfor, at behovet for vikarer daler fra
årsskiftet, når den nye arbejdsplan træder i kraft.
I den forbindelse har vi også besluttet, at vi ikke genbesætter den ledige
afdelingslederstilling.
Fordeling af ophold
Vi har besluttet at tænke fordelingen af ophold anderledes. Vi tager fortsat hensyn til
jeres ønsker. Derudover ser vi på børnenes og de unges indbyrdes relationer og deres
behov for hjælp. Det har stor betydning for børnene, at de er på ophold med gode
kammerater eller potentielle kammerater. Og det har stor betydning for dagens gang, at
vi har både børn, der har brug for hjælp til alle dagligdagens behov og børn, der klarer
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nogle ting selv eller med lidt hjælp. Lundø prioriterer fortsat muligheden for, at I kan få
op til halvdelen af de bevilgede døgn i weekender. Det er mange forældres ønske, at få
mest muligt aflastning i weekender. Det betyder, at vores weekender bliver fyldt op, og
at der er lidt færre børn i hverdagene.
Det tager vi højde for i vores nye arbejdsplan, og derfor søger vi lige nu flere faste
weekendvikarer, der arbejder hver anden weekend sammen med de faste teams.
Personale
På børnesiden har vi i dette år sagt goddag til flere nye medarbejdere, og vi har pt. en
stilling slået op, da Jannie fra børnesiden har fået sig et nyt arbejde.
På ungesiden har vi sendt Dorte på uddannelse – hun er startet på merit uddannelsen
til pædagog og skal være væk i et år. Vi har fået Jeanne i jobrotation i det første ½ år af
Dortes skoleophold – Jeanne er på ungesiden frem til 1. februar 2017.
Der ligger billeder på hjemmesiden af de faste medarbejdere på børnesiden, ungesiden
og om natten. Den findes under ”Kontakt os”. De er lige til at printe, så I kan se på dem,
sammen med jeres børn.
Vikarstaben
På Lundø har vi både fastansatte weekendvikarer og tilkaldevikarer. Vi har altid
mellem 20-25 vikarer i alt. Der er løbende udskiftning, men som regel er vikarerne hos
os i gennem flere år. De fleste af vores vikarer er studerende fra forskellige
studieretninger. Vi rekrutterer målrettet fra pædagogstudiet og typisk bliver vores
studerende vikarer efterfølgende.
Oplysningssedlens vigtighed
Vi minder om, at oplysningssedlen er vigtig for børnenes ophold. Vi bruger den til at
give børnene den korrekte medicin på rette tidspunkt, og nattevagterne ser på den, når
de smører madpakker. Det er også vigtigt, at I udfylder hvilken kontaktperson, vi kan
ringe til, hvis vi får behov for det under barnets ophold.
Håndtering af medicin
Forældrebestyrelsen har spurgt til, hvordan vi håndterer medicin på Lundø, så derfor
får I en forklaring på det. Når børnene kommer til Lundø, bliver deres medicin lagt i
medicinskab på hhv. Børnesiden og Ungesiden, så det er låst inde under hele opholdet.
Medicinsedlen hænger ved medicinskabet og medarbejderne kan derpå se, hvornår
barnet skal have sin medicin. Når barnet skal hjem, bliver medicinen lagt i tasken
sammen med madpakken om morgenen. Vi har klare retningslinjer for, hvordan og
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hvem, der giver børnene medicin – alligevel kan der sker fejl. Hvis vi opdager en
afvigelse i medicinhåndtering – hvis et barn f.eks. ikke får sin medicin til tiden eller
kaster op umiddelbart efter at have indtaget medicinen, så ringer vi altid til 1813 og til
forældre. På den måde får vi aftalt, hvad der skal ske. Efterfølgende indberetter vi fejlen
som en UTilsigtetHændelse (UTH) til Dansk Patient Sikkerheds Database. Der kommer
statistikker retur, som vi gennemgår med henblik på at undgå, at det samme sker igen.
Vi deltager i et projekt om hjælpemidlers betydning for relationerne
Vi er involveret i et projekt med Pernille Møller Kjeldsen, der studerer pædagogisk
antropologi. Hun er tilknyttet tre børn, der går på Kirkebækskolen og er i aflastning på
Lundø. Pernille følger de tre børn hjemmefra om morgenen, gennem skoledagen og
videre på Lundø. Pernille kommer dage i september og oktober.

Pia Kofoed Jacobsen
Forstander på Lundø
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