Dagens gang
07.30: Døgnkontoret åbner
(Kl. 08.00 i weekenden)

Velkommen til
Pensionen
Brøndbyhus

08.00: Morgenmad i kælderen for
dem der er i huset (kun på hverdage)
10.00-11.00: Personalet afholder
overlapsmøde. Henvendelser i dette
tidsrum, skal derfor være vigtige.
11.00: Personaleskift.
To nye døgnmedarbejdere møder og
afløser de andre, der holder fri.
23.00: Huset og døgnkontoret lukker
og yderdørene må ikke åbnes.
Personalet går i seng.
Ved akut behov kan personalet kontaktes på telefon eller ved at ringe
på dørklokken for enden af gangen i
stueetagen.

Pensionen Brøndbyhus
Gl. Køge Landevej 793
2660 Brøndby Strand
Telefon: 72 55 77 60
pensionen.brondbyhus@kriminalforsorgen.dk

Pensionen Brøndbyhus
Gl. Køge Landevej 793
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 72 55 77 60



Skrald: Du skal selv gå ud med dit skrald. Der er
containere til husholdningsskrald på parkeringspladsen, og der er mulighed for aflevering af storskrald/pap i skuret. Spørg personalet, såfremt du
har større skrald eller pap der skal smides ud.



Besøg: Mandag-torsdag må gæster ankomme efter kl. 15.00. Fredag må gæster ankomme efter kl. 12.00, og lørdag og søndag, må
gæster ankomme efter kl. 08.00. Gæster skal
forlade pensionen kl. 23.00 alle ugens dage.



Rengøring af toiletter: Der er lavet en rengøringsturnus, til brug for rengøring af toiletter. På
opslagstavlen ved kontoret, hænger en oversigt,
hvor du kan se hvilken dato du skal gøre rent på
toiletterne. Det er alle toiletter du skal gøre rent,
både 1. sal og kælder. Du må selv vælge hvilket
tidspunkt på dagen du ønsker, at rengøre toiletterne. Det skal blot være gjort inden kl. 23.00. Spørg
personalet hvis du er i tvivl eller mangler rengøringsartikler.



Overnattende gæster: Din kæreste/
ægtefælle, må overnatte sammen med dig på
pensionen., hvis hun/han er fyldt 18 år. De
skal forlade pensionen senest kl. 08.00 følgende morgen. Dette gælder dog ikke i
weekenden, hvor overnattende kæreste/
ægtefælle må blive hele dagen/weekenden.
Overnattende gæster skal registreres.



Medicin: Al medicin skal afleveres på
døgnkontoret til opbevaring.



Du er altid meget velkommen til,
at spørge personalet hvis du er i
tvivl.

Godt at vide



Meldepligt: Du skal altid melde til personalet når du kommer og går. Også selvom du
blot kommer retur kort, for at forlade pensionen igen. Dette skyldes, at personalet altid
skal vide hvem der er i huset.



Gået-før-skema: Hvis du forlader pensionen før kontorets åbningstid kl. 07.30, skal
du skrive dig ud på sedlen der hænger på
opsalgstavlen udenfor kontoret.



Sygdom: Hvis du er syg, skal du melde det
til personalet på kontoret. Når du er syg,
skal du blive på pensionen hele dagen, dvs.
at du ikke må forlade pensionen kl. 15.00
som vanligt, hvis du er på pensionsvilkår.



Postskuffe: Alle værelser har en postskuffe,
som er placeret bag døren på kontoret. Der
vil blive lagt beskeder samt eventuel post i
denne skuffe. Husk at tjekke din postskuffe,
også selvom du ikke har adresse på Brøndbyhus, da beskeder fra personalet vil blive
lagt i denne skuffe.



Handletid: Hvis du er på fængselsvilkår,
har du 1½ times handletid alle ugens dage.
Denne kan ikke deles op. Du kan kun melde
handletid 1 gang dagligt.
Hvis du er på pensionsvilkår, har du ikke
handletid, da du må forlade pensionen efter
kl. 15.00 på hverdage og efter kl. 08.00 i
weekenden.



Fredagstjek: Du skal selv sørge for rengøring af
dit eget værelse. Der bliver lavet fredagstjek af alle
værelser, og såfremt du har service eller der er brug
for oprydning/rengøring, vil der blive lagt en seddel til dig.



Rengøring af fællesarealer: Når du benytter dig
af dagligstue og kælder, skal du altid efterlade disse
ryddeligt og pænt efter brug. Når du har brugt
køkkenet, skal du altid huske, at vaske op og gøre
rent efter dig selv. I køkkenet har du et aflåst skab.
Din værelsesnøgle passer til dette skab.



Orlov: Hvis du er på fængselsvilkår, må du tage på
orlov hver tredje weekend. Oplys altid personalet
om afholdelse af orlov. Hvis du er på pensionsvilkår, har du mulighed for orlov hver weekend. Hvis
du er på pensionen, må du forlade denne fredag kl.
12.00, for at tage på orlov. Det er muligt at opspare orlov, men da reglerne vedr. dette er forskellige,
afhængig af pensions– og fængselsvilkår, så spørg
personalet hvis du ønsker at opspare orlov.

Tlf.nr.: 72 55 77 60
Forstander: 72 55 77 66
Dagsocialrådgiver: 72 55 77 65

