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LGBT
står for lesbiske,
bøsser, biseksuelle og
transpersoner
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Velkommen
Velkommen til Slottet – vi blev i 2014 udvalgt til at
være plejehjemmet med regnbueprofilen, dvs. et plejehjem med særligt fokus på LGBT’ere.
Det er vigtigt, at alle føler, de har lov til at være den, de
er - uanset deres alder. Derfor arbejder vi målrettet på, at
alle beboere skal føle sig som en del af vores fællesskab.
Slottet afspejler byen, og vi værdsætter mangfoldigheden
både blandt vores beboere og medarbejdere. Det betyder,
at vi sætter rummelighed og evnen til at møde den
enkelte højt, så det opleves trygt og godt at bo og leve på
Slottet.
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En oase
Slottet ligger i det stemningsfyldte grønne område ”De
Gamles By”. En oase, der huser både ældre og yngre fra
vuggestue, børnehavebørn, unge studerende fra Det Fri
Gymnasium og småbørnsfamilier.
Vi har også geder, høns og kaniner i området, nyttehaver
og et smukt orangeri. Et område, der giver gode muligheder for udendørsaktiviteter både gåture, lettere udendørstræning eller en tur i vores rickshaw-cykel.
Slottets 111 beboere bor i ét-værelsesboliger i forskellige størrelser fra 55 m2 til 72 m2. Hver bolig har eget
tekøkken og badeværelse.
Slottet består af tre afdelinger. Derudover har vi en fælles
etage med træningsfaciliteter, dagligstue, wellness-baderum, biograf og et sted, hvor pårørende kan få et hvil,
hvis de kommer langvejs fra.

Vores fællesskab
Vi vil gerne skabe fællesskab i hverdagen med respekt
for det enkelte menneskes behov, både omkring måltidet
og via forskellige aktiviteter på tværs af huset, fx malehold, musikcafé, dans, ture ud af huset, banko, besøg af
børnehavebørn, besøgshund, mm. Vi forsøger løbende
at finde ud af, hvad der er stemning for at arrangere
sammen med vores beboere og pårørende. Vores aktiviteter varierer afhængigt af, hvem der bor på Slottet.
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Der bor mellem 35 og 38 beboere i boliger, som ligger i
”midt”, ”syd” og ”nord”. I hver afdeling er en afdelingsleder, sygeplejerske, sosu-hjælpere og assistenter. På tværs
af huset har vi ergo- og fysioterapeuter, billed-/tusindkunstner, pædagog, ernæringskoordinator, AC-med
arbejder, rengøringspersonale, portører, sekretær, tilknyttet læge. Alle, der er ansat på Slottet, har gennemgået et
LGBT-kompetenceforløb. Dette er med til at skabe en
god og tryg hverdag for alle beboere.
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Vores værdier
Mangfoldighed, rummelighed og mod er store ord, som vi
gerne vil fylde hverdagen med.
Samarbejdet med beboere, pårørende og medarbejdere er
vigtigt, så alle kan føle tryghed og nærvær i dagligdagen.
Vi bestræber os på at se det enkelte menneske med de
ressourcer og værdier, som vores beboere har med sig.
Det betyder, at vi må bryde vanen og gå andre veje.
Vi er stolte af vores arbejde, uanset hvilken faggruppe vi
tilhører, og vi vil yde vores bedste for at gøre det godt i
samarbejde med beboeren og og de pårørende. Derfor
hilser vi også gerne kritik og konflikter velkommen,
da vi ved, at vi alle kan blive klogere og gøre det
bedre sammen.
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Spørgsmål & svar
om regnbueprofilen

”
”
”
”
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HVORDAN FÅR JEG EN PLEJEBOLIG
PÅ SLOTTET?
Når du er blevet visiteret til en plejebolig, fortæller din lokale visitation dig om dine muligheder, og du kan give udtryk for dine ønsker.

”

ER DER EN SÆRLIG AFDELING FOR
LGBT-BEBOERE?
Nej. Alle bor blandt hinanden uanset seksuel
orientering og kønsidentitet.
BOR DER MANGE ÆLDRE LGBT
-PERSONER PÅ SLOTTET?
Slottets regnbueprofil er ny (vedtaget i november
2014), så vi håber, at du vil være med til at gøre
Slottet til et sted, hvor flere LGBT’ere har lyst
til at bo.
HVORDAN BOR JEG PÅ SLOTTET?
Du kan indrette din egen private bolig, som du
ønsker. Her har du også dit eget tekøkken, bad
og toilet. På plejehjemmet er der faguddannede
medarbejdere hele døgnet, som giver dig den
pleje og omsorg, du har brug for. Der er også
fælles arealer, som enhver er velkommen til at
bruge på tværs af Slottet, også med familie og
venner.

HVORDAN VIL SLOTTETS
NUVÆRENDE BEBOERE FORHOLDE
SIG TIL NYE LGBT-NABOER?
Det er vores forventning, at Slottets beboere,
uanset seksuel orientering eller kønsidentitet,
vil vise accept og imødekommenhed, når de
bor på et plejecenter med regnbueprofil.
Slottet afspejler dog resten af byen, og vi kan
ikke garantere, at alle beboere er venligt stemt
overfor hinanden.

”
”

HVILKEN VIDEN OG KOMPETENCER
HAR MEDARBEJDERNE OM LGBT?
Slottet afholder løbende kurser for med
arbejderne om LGBT-levevilkår og LGBT-
kompetencer, og vi vedligeholder også vores
viden gennem sociale og kulturelle arrangementer.
HVILKE SÆRLIGE LGBT-AKTIVITETER
ER DER PÅ SLOTTET?
Vi kommer til at udvikle og afholde arrange
menter og lave aktiviteter med fokus på
LGBT-relaterede emner. Det vil vi gøre i sam
arbejde med beboerne.

”
”
”
”

SKAL JEG VÆRE LESBISK, BØSSE,
BISEKSUEL ELLER TRANSKØNNET
FOR AT BO PÅ SLOTTET?
Nej, alle kan bo på slottet uanset seksuel
orientering og kønsidentitet.
SKAL JEG VÆRE ÅBEN OM MIN
KØNSIDENTITET OG SEKSUELLE
ORIENTERING PÅ SLOTTET?
Nej, det skal hverken du, de andre beboere eller
medarbejderne. Vi respekterer ethvert ønske
om at være åben, såvel som ikke at være det.
SKAL JEG VÆRE EN DEL AF LGBTMILJØET ELLER MEDLEM AF EN
LGBT-FORENING FOR AT FÅ EN PLADS
PÅ SLOTTET?
Nej, alle der er visiteret til en plejebolig kan
ønske at komme til at bo på Slottet.
SKAL JEG OPLYSE, AT JEG ER LGBT FOR
AT FÅ EN PLADS PÅ SLOTTET?
Nej, det skal du ikke. Vi respekterer den enkeltes ønske om at være åben eller ikke at være det.

”
”

KAN JEG BLIVE OMTALT MED MIT
FORETRUKNE NAVN, SELVOM DET
IKKE ER MIT JURIDISKE NAVN?
Ja, vi er meget bevidste om at bruge foretrukne
navne og stedord.
HAR MEDARBEJDERNE TAVSHEDSPLIGT?
Ja, alle medarbejdere har tavshedspligt, og
respekterer dit ønske om at være åben såvel som
ikke at være det.
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På Slottet
bor der 111 beboere.

Vi værdsætter
mangfoldigheden
blandt vores beboere
og medarbejdere.

På Slottet har
beboerne mulighed
for at dyrke fælles
interesser.
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