
Kristiansgården i tal

Opbygning 

• 2 huse

• Fællesrum

• 24 lejligheder

• Køkken 

Personale 

• 23 fuldtidsansatte

• 2 ernæringsassistenter

• 1 rengøring og pleje

• 1 fysioterapeut (deles med 
andet plejehjem)

• 1 ergoterapeut (deles med andet 
plejehjem)

• 1 sygeplejerske 



Video Kr.gården

https://plejehjem.aarhus.dk/vaelg-plejehjem/8330-
beder/kristiansgaarden/boliger/

https://plejehjem.aarhus.dk/vaelg-plejehjem/8330-beder/kristiansgaarden/boliger/


Ombygning i 2018

Fælles lokaler:

- Køkken

- Spisestue

- Havestue

- Atrium

2 huse bliver til ét



Haven

- Blevet til med hjælp fra Tilgængelighedspuljen og lokalområdet

- Sandkasse
- Børnehjørne
- Planter 
- Fuglekasser, sten og 

insekthoteller 

Institutioner
Lokale kunstnere

Aarhus Tech
Jordbrugets Uddannelsescenter



Mad fra bunden

• 2 ernæringsassistenter (21+37t)

• Weekender og helligdage

• Varm mad til middag

• Fødselsdagsmenu – selvvalgt

• Altid kaffe på kanden – ellers Lav det

• Tekøkken, som er tilgængelig

• Beboerønsker

• Mærkedage 

Lagkage, kringle, boller eller?



Livskvalitet, medbestemmelse, værdigt liv

• Eden Alternativ® (ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed)

• Daglig liv ~ Mit liv

• Livshistorie

• Aktiviteter

• Husmøder

• Respekt

• Kan give af sig selv

• 3 meters reglen

• Motto: ‘Livet er ikke slut, fordi du flytter på plejehjem, men er blot 
en ny epoke i dit liv’.



Familien 

• Altid åben/alle er velkommen/plads til alle

• Aktiviteter – intern & ekstern

• Beboere/pårørende/afdelingsråd

• Årlige faste fester/sammenkomster:
• Forår/sommer

• Høst/oktober

• Julepynt

• Fastelavn



Lokalsamfund – generationernes plejehjem

• Skole
• gensidige besøg

• mangfoldighedsaften

• generalprøve

• 2.A og 7.A

• Børnehave

• Jordbrugets Uddannelsescenter

• Klub

• Frivillige (inkl. familier til tidligere beboere) 



Klippekort 

• Fast dokumentation/tidsrøver

• Altid fokus på at aktiviteter er vigtige

• Mulighed og øjenåbner

• Ansvarlig for at ‘klip’ benyttes



Økonomi 

• 9,5 mio.kr.
• Mad

• Rengøring

• Planter

• Lønninger

• 23 fuldtidsstillinger

• Fortløbende planlægning af personale ud fra belægning

• Brug af personale på de rigtige tidspunkter/aktiviteter/følgeskab

• Månedlige økonomimøder 



Den gamle gartner

Når jeg ser på skønne blomster, dukker svundne minder frem

om den gamle milde gartner i mit fjerne barndomshjem.

Jeg skal aldrig, aldrig glemme denne dybe rene stemme,

Jeg har elsket den engang og jeg lytted’, når han sang:

Plante smil og plante solskin

Plante sang i alle sind

Skabe hverdag om til fest

Og lukke lys og glæde ind



Smil og sang og mange blomster groede frem af havens jord
fra de høje grønne birke lød et muntert fuglekor.
Det var eventyrets rige for en lille bitte pige.
Dagen var lys og god og lang, når den gamle gartner sang:

Plante smil og plante solskin
plante sang i alle sind
skabe hverdag om til fest
og lukke lys og glæde ind.



Når det sker for mig, at jeg bli’r både trist og kold og grå
husker jeg den gamle gartner og de ting han tro’de på.
Selv om sorgerne er slemme, får en sang mig til at glemme
jeg har lært det gang på gang af den gamle gartners sang.

Plante smil og plante solskin
plante sang i alle sind
skabe hverdag om til fest
og lukke lys og glæde ind.



Til dem der hjælper mig_

Hvis det sker for mig, at jeg bli’r både trist, dement og grå
vil jeg gerne selv bestemme, vigtigt at du husker på.
At jeg stadig er et menneske, brug nu livets testamente
at du respekterer mig, når du guider mig på vej.

Brug nu smil og øg mimikken
giv et knus og kys min kind
skab et sprog jeg kan forstå
der lukker lys og glæde ind.


