
 

 

 

 

 

April 2021 

Hej! 

Påsken har passerat med god mat samt aktiviteter för våra boende. Påskpyssel, äggmålning 

promenader bl.a.  

Jag har trott att trädgårdsmöbler samt balkongmöbler varit beställda vilket det visar inte vara fallet. 

Beställning av detta är på gång, skall nog inte dröja så länge. Det blir typ en matgrupp eller två mindre 

på balkongerna samt loungeset i trädgården. 

Vidare har vi fått kragpallar så vi kan ha lite odlingar. Kommer att införskaffa färg till dessa så har vi det 

som aktivitet för de som önskar medverka att måla dessa. Hoppas vi kan få till en riktig trädgårdsfest. 

Vi har startat utbildning/handledning på Tofta, Brogård kommer också att få ta del av detta. Viktigt att 

medarbetarna får bolla tankar och idéer med en handledare. Vi kommer även att avsätta tid för 

planering av mål på de olika avdelningarna. 

Vill påminna om de föreskrifter vi har fått till oss gällande besök på boendet. Viktigt att alla förhåller sig 

till dessa, vi har en galopperande smittspridning i länet så håll avstånd till era nära och kära samt vistas 

inte i de allmänna utrymmena. Dessa regler kan tyckas märkliga, men det är inget vi bestämt lokalt.  

Efter påsk får vi även 2 elever från Vårdskolan, de kommer att vara placerade på Tollarp samt Stjernarp. 

Viktigt att vi öppnar upp för praktikplatser, vem skall annars ta hand om våra äldre framledes? 

Har problem att få in vikarie för Linda under hennes FL, många tycker att det är för kort tid. Nu har vi 

Johanna från bemanningsföretag, hon nås på Lindas mail samt telefonnummer. Efter v. 22 kommer det 

en ny, meddelar detta då jag vet mer. 

Vill påminna om att gå ut på Instagram och titta på de bilder vi lägger upp, kan vara ett sätt för att få 

veta vad era anhöriga pysslar med. Har ni några funderingar, så tveka inte att höra av er. Ha en fin 

vårmånad 

Kristina med medarbetare 


