
VI FORTSÆTTER MED AT SKABE TRYGHED, KONTINUITET  
OG SIKRE RAMMER I EN SVÆR TID

COVID-19 OG FONDEN  
SKOVHAVENS AKTIVITETER

bolig samt holde åbent i Caféværket på de vanlige to dage om ugen. 

I Fondens botilbud har vi bestræbt os på at holde hverdagen som 
den plejer og sørget for, at de beboere, som dårligt tålte manglende 
besøg, kunne få det under betryggende omstændigheder. Alle aktivi-
teterne har fra dag 1 skarpt fulgt retningslinjerne fra myndighederne 
for at hindre smittespredning. 

Pædagogiske medarbejdere såvel som stab har i hele perioden 
været på arbejde - men hjemmefra samt fra vores mødelokaler på 
Jessens Mole og Kvægtorvet i det omfang, det har kunnet lade sig 
gøre. Al mødeaktivitet har været - og vil i noget omfang, fortsat blive 
afviklet virtuelt. 

Fonden Skovhavens står naturligvis til rådighed for kommuner,  
pårørende og samarbejdspartnere, som måtte have spørgsmål til 
vores indsats og aktiviteter i denne tid.  
 
VED SPØRGSMÅL - KONTAKT  
LEDER CHANETTE LINDGREN PÅ TLF. 5146-8091

I en tid, hvor COVID-19 har skabt store udfordringer for aktiviteter 
og adfærd, har vi haft stærkt fokus på at sikre tryghed og trivsel, og 
ikke mindst at opretholde de aktiviteter, som har givet vores bruge-
re den stabile og meningsfyldte dagligdag, de har krav på.. 

Fonden Skovhaven arbejder med mennesker, der som oftest har 
behov for at læne sig ind i den tryghed, som forudsigelighed og 
struktur i hverdagen giver. 

Så selv om verden omkring os ikke er som den plejer, har vi gjort 
mest muligt for at imødekomme behovet for et godt niveau af gen-
kendelighed og normalitet. Blandt andet har vi fastholdt  
dagaktiviteterne for værkerne i vores dagtilbud. 

For at skabe tryghed og stabilitet har vi haft et udvidet café- 
tilbud til alle vores eksterne borgere. Åbning i fire timer alle dage, 
undtagen søndag, har medvirket til at opretholde kontakten og 
sikret relationen i en udfordrende situation. 

Heldigvis er vi nu tilbage til at kunne støtte borgerne i deres egen 


