
Visitation 

Visitation til Daghjemmet sker gennem 
Odder Kommunes Visitationsteam. 
Visitationsteamet: Tlf. 8780 3700 
E-mail:visitationsteam@odder.dk 

I forbindelse med tildeling af en plads i 
daghjemmet tilbydes et hjemmebesøg. 
Her orienterer vi om tilbuddet, spørgsmål 
besvares og praktiske forhold aftales. 
Som alternativ til hjemmebesøg kan 
arrangeres besøg i daghjemmet, hvor 
pårørende også er velkomne.   

Serviceniveau  
Efter Odder Kommunes Kvalitetsstandard 
for daghjem 
  

Kørsel 
Efter behov kan der visiteres til kørsel til og 
fra daghjemmet. 

Hvad koster daghjemsophold? 
Ophold i daghjemmet er gratis. Der betales 
for mad og drikkevarer formiddag, middag 
og eftermiddag. Maden kan afbestilles 
dagen før inden kl. 14.00 på tlf. 87 80 35 23 
eller på telefonsvarer.  
 
 

 

 

 
 

 

  Daghjemmet er åbent alle 
  hverdage fra 8.00 til 16.00     

 
 

 
 

Daghjemmet 
Ålykkecentret 5 

8300 Odder 
Tlf. 87 80 35 23 

E-mail: daghjem@odder.dk 
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Hvad er et daghjem? 
Daghjemmet er et tilbud til hjemmeboende 
pensionister, der har behov for at deltage i 
aktiviteter og socialt samvær, eller et 
værested i dagtimerne, samt behov for 
støtte pleje eller omsorg.  

Daghjemmet er beliggende på 
Ålykkecentret og har tilknyttet en 
tværfaglig personalegruppe bestående af 
plejepersonale og ergoterapeut. 
 

 

 
Formål med daghjemstilbud 

Formålet er i samarbejde med borgeren at  

 fremme livskvaliteten for borgeren 

 styrke den enkelte borgers evne til 
at mestre dagligdagen 

 støtte til vedligeholdelse af 
borgerens færdigheder 

 give mulighed for etablering af 
sociale kontakter 

 aflaste en ægtefælle 
 

Indsatsen i daghjemmet bygger på tæt 
samarbejde med borgere visiteret til 
daghjem, pårørende og samarbejds-
partnere. 

Borgeren har i daghjemmet tilknyttet en 
kontaktperson, hvormed indgåede aftaler 
løbende evalueres. 

En typisk dag i daghjemmet 
Mellem kl.8.00 og 11.30 kommer 
borgerne til daghjemmet, Dette sker 
oftest med kørselsordningen. I 
daghjemmet tager personalet imod. 

Vi modtager ca. 24 borgere dagligt. 

Dagen starter altid med fælles 
formiddagskaffe. Det er muligt at få sin 
morgenmad i daghjemmet. I løbet af 
formiddagen er der frugt og kolde drikke. 

  

 

 
Efter formiddagskaffen er der mulighed  
for at deltage i forskellige aktiviteter. Vi 
lægger stor vægt på fysisk udfoldelse, 
hvilket kan være at træne i fysioterapien, 
gåture ude eller inde, cykelture på par-
cykel, siddende gymnastik o.l. 

En anden populær aktivitet er musik og 
sang på forskellig vis, og vi tager ofte en 

svingom, når der bliver spillet op på 
klaveret. 

Vi har andel i en lille bus, så vi i små 
grupper har mulighed for at tage på bustur 
og se nye steder eller gense kendte steder 
og følge årets gang i naturen. 

Ofte nydes det sociale samvær i mindre 
grupper, hvor der bages, strikkes, læses op 
af bøger eller avis, spilles kort - alt efter 
borgernes ønsker. 
Hvis der er brug for et formiddagshvil, eller 
bare at sidde lidt selv, kan det også lade sig 
gøre. 

Klokken 11.30 er der middagsmad i caféen, 
hvor der kan vælges mellem flere varme 
retter eller smørrebrød. Andre individuelle 
behov kan også imødekommes. Efter 
middag er der mulighed for et middagshvil. 

Eftermiddagskaffen drikker vi omkring kl. 
14.00. Alt efter aftale, er der i løbet af 
eftermiddagen hjemkørsel eller tid til 
yderligere lidt aktivitet og socialt samvær. 
Daghjemmet lukker kl. 16. 

 

 


