










Leder:
Jane Duelund



Hvad
forventer vi af hinanden?


Elefanthuset
er bygget op som et fami

lierelateret
opholdssted. Derfor går du

fra
dag
1
af,
ind som en del af vores i


forvejen
tætte
familie. Vi forventer at du


er
klar til at modtage gode råd af de per

soner
der hver dag står til rådighed for at


hjælpe
dig med dagens eller fremtidens


opgaver.
Om det er skole, arbejde eller


venner forventer vi at du er villig til at

lytte til de råd vi giver dig. Derfor skal



du altid være velkommen til at kontakte

os når du har brug for det. Dag eller nat


står vi altid til rådighed for vejledning til

de ikke løste opgaver/problemer der op
står.










Hvem
er
vi?





Om os

Jeg hedder Jane Duelund og er mennesket

der byder velkommen til Elefant-huset.




Som leder af Elefant-huset er det min op

gave at hjælpe omsorgssvigtede unge til


en daglig dag, hvor vi kan have sjov og


glæde omkring de ting vi foretager os.




Derfor er det vigtigt for mig og mit person

ale at I føler jer velkommen på stedet. Vi

har derfor skabt et unikt koncept der byg

ger på omsorg, tryghed, nærvær og tillid.


Dette gør at de opgaver vi bliver stillet i


livet, skal klares som en stor familie. Jeg


har gennem mit job som leder på forskel

lige opholdssteder, set hvordan måden jeg

har arbejdet med de unge på, har gjort

væsentlig forandring i deres udvikling som

menneske. Dette er gjort gennem løbende

dialog og åbne arme.








Kontakt os

Telefon: +4528431797


Mail:
Jane@elefant-huset.dk






Elefant-huset
har ligesom alle andre


steder regler og politikker for de for





 Elefant-huset


skellige
ting der foregår i løbet af da
gen.
Derfor forventer vi at du lever op
til disse.



Øvej
1, Undløse

4340
Tølløse


www.elefant-huset.dk










Beboer

 

 

Værelset/Fællesområdet:
 









- Her er der frihed under ansvar. Dvs. I er selv


ansvarlige
for at jeres værelser bliver holdt
pæne og rene.
 stue
 

- Toilet
rengøres
i fællesskab af husets be
boer.




Lommepenge/arbejdsdusør:

- Der udbetales
lommepenge hver torsdag.
 


- Der udbetales
arbejdsdusør hver fredag.



Husk
at fremtiden for en fast indkomst


ligger
i skole/arbjede. Derfor har vi en for

ventning
om at du viser respekt overfor an


dre
på de steder du opholder dig, i denne

forbindelse.



Fritid/fritidsaktiviteter:



 

- Elefanthuset
står altid til rådighed for at kon
takte og hjælpe
dig i gang med de interesser du


nu engang
kunne have. Eksempler kunne være:

Cross, fodbold,
håndbold og styrketræning.


- Der er med
jævne
mellemrum forskellige ud
flugter,
du et ønske om at vi f.eks. skal se
 har

film eller
kører gokart, så prik os på skulderen.
 

Så finder
vi tid til dette.



Huslige 
pligter:



- Du har som udgangspunkt en dag om ugen

hvor
du hjælper
med at dække bord og lave

mad.
-
Efter
måltid sætter du SELV i opvask HVERT

eren, og 
maden på plads hvor du fandt den.





Med disse
ting oplyst ser mit personale og




jeg frem til en spændende hverdag.






Jane Duelund,

Daglig
leder:
Elefant-huset.





















“Vores 
personale står til


rådighed,
for at hjælpe dig




med de problemer der kan
opstå i en travl hverdag.”






Transport:

- 
Der udleveres/laves rejsekort ved indskrivning



i Elefant-huset. Husk at tjekke ind og ud når du
rejser.
- Elefant-huset råder over bil der kan transportere til fritidsaktiviteter.







Skole/arbejde:











- Har du behov for vækning står personalet

til rådighed,
så så du kan passe dit job eller



skole.















Udfordringer og opleverser i Elefant-huset




Rygepolitik:



- Der bliver opsat rygepavilion ude foran hu

set som kan
(Skodder samles op og
 bruges.


smides ud).

- Der må IKKE ryges andre steder i huset.


- Der må IKKE ryges Hash på stedet, opdages



dette, er der selvfølgelig en konsekvens som

der er alle andre steder. Har du brug for hjælp


med et evt. misbrug hjælper vi dig så snart

 om

der oplyses
dette.







- Det er strengt
FORBUDT at indtage stof

fer i forbindelse med Elefant-huset. Findes


der stoffer eller
ses indtagelsen af dette, har

det konsekvenser
for dit fremtidige ophold


på Elefant-huset.
Har du brug for hjælp med

Stoffer:



et evt. misbrug hjælper vi dig så snart der


oplyses om dette.








 











