
Velkommen til Hobro Friplejehjem  

Plejehjemmet  

Hobro Friplejehjem er et nybygget plejehjem beliggende i et nyt boligområde i Hobro Nord.  

Plejehjemmet forventes opført i løbet af 2017/2018. Billedet viser det færdige plejehjem. 

Vi er et selvstændigt plejehjem – et såkaldt friplejehjem – med egen bestyrelse og eget personale 

uafhængig af kommunal styring. 

 

Vort mål er: 

‐ At det skal være rart at bo, arbejde og være besøgende på Hobro Friplejehjem. 

Det vil vi sikre ved at: 

‐ Vise interesse for hvert enkelt menneske. 

‐ Være medansvarlige for at mennesker trives på Hobro Friplejehjem. 

‐ Respektere det enkelte menneskes ønsker. 

‐ Være positive og åbne overfor nye ideer og måder at gribe tingene an på. 

På Hobro Friplejehjem vil der være mulighed for at deltage i dagligdags aktiviteter som: 

‐ Madlavning. 

‐ Pasning af husdyr. 

‐ Fysisk træning. 

‐ Udendørsliv i Hobro Friplejehjems fantastiske udenoms‐arealer (sansehave). 

Ideerne og mulighederne er utallige, og tilpasses efter beboernes ønsker og behov. 

Hjemmets indretning 

Der er 24 lyse lejligheder indrettet med mindre køkken, stue, soveværelse og stort badeværelse. 

Dertil kommer fællesarealer med køkken, spisesteder, pejse/opholdsstue, aktivitetslokaler og frisørsalon. 

Der er også mulighed for massage, lægehjælp, fodpleje og fysioterapeut mm.  

Lejlighederne kan beboes af enlige eller par og der er mulighed for at holde kæledyr. Indretning bestemmes 

af beboerne, der kan medbringe eget indbo, så et personligt miljø kan bevares/skabes.  

De nære omgivelser til plejehjemmet indrettes for beboerne med let adgang til stier, gårdhave, 

opholdsarealer, sansehave, blomsterbede og pergola. Desuden er der hønsehus og dyrehold.  

 



 

Værdigrundlag for Hobro friplejehjem. 

 

Forord. 

Om værdierne. 

Nysgerrighed og ansvar. 

Mangfoldighed. 

Værdighed og respekt. 

Positiv indstilling og ærlighed. 

 

Forord: 

Du sidder med værdigrundlaget for Hobro Friplejehjem, der skal være med til at sætte 
fokus på trivsel. Vi (bestyrelsen)tror på, at trivsel blandt medarbejderne er afgørende for 
at kunne rekruttere nye ansatte, fastholde medarbejderne og give beboerne er 
hverdagsliv, der er ønskværdigt. 

På Hobro Friplejehjem er vi af den overbevisning, at hvert enkelt menneske er unikt, og at 
vi hver især er præget af den baggrund og de påvirkninger, som livet har givet. 

I det daglige arbejde skal alle mødes med accept af disse forskelligheder, og vi har en tro 
på, at mangfoldighed medvirker til et levende miljø. 

På Hobro Friplejehjem tror vi på at et værdigrundlag der beskriver rummelighed og 
forståelse, skaber trivsel for de der arbejder, bor og færdes på Hobro Friplejehjem. 
Værdigrundlaget skal bruges som det faste holdepunkt i hverdagen og som grundlag når 
der opstår drøftelser. 

Om værdierne: 

På Hobro Friplejehjem skal der arbejdes med fire værdier eller værdipar, som skal 
implementeres i hverdagslivet.Det betyder at det skal tilstræbes, at handle i 
overensstemmelse med værdierne, både i relationen til beboeren, de pårørende og det 
omgivende samfund. Det bliver den kommende forstanders fornemste opgave at være 
frontløber i processen. 

Nysgerrighed: 

Det betyder at vi tilstræber os på, at: 

 



‐ Lære af hinanden. Spørger: ”Hvordan kan det være, at……” 
‐ Have en positiv indstilling til spørgsmål – vi ved at spørgsmål ikke er kritik. 
‐ Tage ansvar for helheden. 
‐ Være villige til at ændre, lære og handle på baggrund af nye erfaringer. 

Det er vigtigt fordi: 

Det udvikler os personligt og socialt og gør os dermed bedre i stand til at skabe en god 
hverdag for beboere og pårørende. Det gør os bedre i stand til at møde andre, der hvor de 
er. Derudover tror vi på at nysgerrighed er en forudsætning for faglig dygtighed. 

 

Mangfoldighed: 

Det betyder, at vi tilstræber os på, at: 

-respektere forskellighed. 

-være åben overfor at bruge hinanden som ressourcer ud over faggrænser. 

- vi interesserer os for hvad kolleger/pårørende/ beboere kan og ved. 

- nyttiggøre beboernes interesser og kompetencer i hverdagen til glæde for dem selv og 
de øvrige beboere. 

- pårørende bidrager forskelligt til hverdagen på Hobro Friplejehjem, så de kan være på 
friplejehjemmet på den måde som de gerne vil. 

- udnytte forskelligheder og tænke kreativt over, hvordan vi kan bruge kompetencerne hos 
de mennesker som bor og færdes på Hobro Friplejehjem. 

Det er vigtigt fordi: 

Vi tror på at der er muligheder i alle forskelligheder. Og vi tror på at alle mennesker har 
brug for at deres forskellighed rummes for at give dem værdi. Vi tror også på at Hobro 
Friplejehjem vil være et godt sted at bo og arbejde, fordi forskelligheden rummes. 

 

Værdighed og respekt. 

Det betyder at vi tilstræber os på at: 

‐ Respektere det enkelte menneskes ønsker. 
‐ Være nærværende. 
‐ Vise interesse for det enkelte menneske. 
‐ Har en respektfuld omgangstone og væremåde. 

Det er vigtigt fordi: 



Vi ved at det er vigtigt at mennesket bibeholder sin ret til selvbestemmelse, og dermed 
ikke udsættes for overgreb. Forudsætningen for følelsen af at være et helt menneske er, 
at nogen interesserer sig for en, ved hvem man er, og hvad man gerne vil. 

 

Positiv indstilling og ærlighed. 

Det betyder at vi tilstræber os på at: 

‐ Have tillid til hinanden. 
‐ Vi har en positiv tilgang til nye forslag og at vi vil være åbne overfor nye måder og 

metoder. 
‐  Vi finder løsninger, når der er noget som irriterer os. 
‐ Sige det vi gør, og gøre det vi siger 
‐ Være ærlige om muligheder. 
‐ Være ærlige om egne grænser og kompetencer. 

Det er vigtigt fordi: 

Det er medvirkende til at skabe en god stemning og et godt miljø på Hobro friplejehjem. 
Det vil også bidrage til at løse og tackle flere opgaver og udfordringer. 


