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Kjære besøkende av dagaktivitetstilbudet  

 
Hjertelig velkommen til Dagaktivitetssenteret ved Hornnesheimen  
Vi ønsker å gjøre vårt beste for at du skal trives de dagene du benytter deg av tilbudet 
 
I dette informasjonsskrivet finnes en del praktiske opplysninger som det kan være greit å ha en oversikt 
over.  
 
Dagaktivitetssenteret har beliggenhet ved Hornnesheimen som fra 6. nov 2006 ble omdefinert til 
bokollektiv for personer med demens.  
 
Hornnesheimens har en fin beliggenhet, med store hage og nærhet til flott naturområde, byr på rike 
muligheter for bevegelse og aktivitet. Nærheten til skoler og barnehage gir og muligheter for 
trivselskapende samarbeid.  
 
Vi ønsker å skape en tilværelse hvor de som benytter seg av tilbudet føler seg respektert og verdifulle, 
hvor de opplever mestring ved utnyttelse av egne evner og ferdigheter. Videre å skape aktiviteter som 
kan bidra til fellesskap og glede.  
 
Videre ønsker vi et tett samarbeid med pårørende og nettverk, og ser på disse som viktige og positive 
ressurser.  Vi ønsker også et godt samarbeid med skoler, barnehager og frivillige. 
 

 



 
Adresse 
Postadresse:  
Evje og Hornnes kommune 
Kasernevegen 19 
4735 Evje 
 
Besøksadresse: Dåsnesvegen 22, Hornnes. 
 
 
Telefon / Mail 
Aktivitør: Heidi T.Auestad: tlf 476 32 910 
Maildresse: heidi.tveit.auestad@e-h.kommune.no 
Avd.leder Hornnesheimen: 
Hege Haukom, tlf. 977 68 180 
Hege.haukom@e-h.kommune.no 
 
Bemanning 
Heidi er omsorgsarbeider og er aktivitør på 
Dagaktivitetssenteret.  De øvrige ansatte er frivillige, 
lærlinger og elever.  
 
 
Som bruker av tjenesten kan du forvente 

• Tilbud inntil x 3 pr uke av 5-6 timers varighet 

• Transport til og fra dagaktivitetssenteret 

• God og næringsrik lunsj 

• Vi viser høflighet og vilje til å støtte og hjelpe  

• Vi overholder taushetsløftet 

• Vi viser respekt for andres meninger, 
holdninger og følelser 

• Vi setter pris på godt humør / god humor – men 
ikke på bekostning av andre 

• Vi fokuserer på positive holdninger framfor 
negative og pessimistiske 

• Vi er nøyaktige og ærlige og kan stoles på  

• Vi opptrer ansvarlige  

• Vi har inkluderende holdning til 
samarbeidspartnere 

• Vi er fleksible  

• Vi er innstilt på faglig utvikling 

• Vi er vennlige og imøtekommende og opptatt 
av at hver og en skal trives 

• Vi setter pris på gode forslag og forsøk – ikke 
bare på vellykka resultater 

• Vi er åpne for samarbeidstiltak med skoler, 
barnehager, kirke / organisasjoner 

 
De ansattes hovedoppgaver 

• Tilrettelegger måltider og sørger for at du som 
benytter deg av tilbudet får tilfredsstillende 
ernæring og væske 

• Stimulerer til aktivitet og utnyttelse av egne 
ferdigheter 

• Gir tilpasset hjelp ved av- og påkledning ved 
uteaktiviteter 

• Deltar i samarbeid med andre yrkesgrupper og 
følger opp evt øvrig fagpersonells forordninger 

• Bidrar til at elever, lærlinger, vikarer og andre 
som har behov for det får nødvendig veiledning 

• Bidrar til at dagsenterets økonomi holdes 
innenfor de gitte økonomiske rammer 

 
 

Forventninger til deg som tjenestemottaker 
og pårørende 

• Samarbeid, ærlighet og åpenhet 

• At pårørende gir beskjed dersom du en dag 
ikke har mulighet til å komme på tilbudet 

• Informerer de ansatte dersom det har vært 
endringer i din helsetilstanden  

• Holder avtaler med de ansatte 

• At du er kledd for årstiden med tanke også for 
uteaktiviteter. 

• At pårørende respekterer at de ansatte er 
underlagt taushetsplikt. 

 
 
Betaling for tilbudet 
Det må betales for opphold på dagaktivitetssenteret 
på Hornnesheimen.  
Satsen er kr. 85 pr dag.  
Dette inkludere transport, mat og det som blir gitt 
den dagen. 
 
    

 
Klage og klageordninger 
Spørsmål som den enkelte besøkende eller 
pårørende er misfornøyd med, tas opp med 
avdelingsleder. I evt spesielt alvorlige tilfeller kan 
det være aktuelt å fremme en klagesak. Det er 
anledning til å få hjelp herfra til å utforme klagen. 
Klagen behandles deretter av klientutvalget.  I de 
tilfeller klientutvalget er enig med klageren kan 
saken bli avgjort der. Hvis klagen ikke blir avgjort, 
går den videre til eget organ i fylket som avgjør 
saken. (Enten Fylkesmannen eller Helsetilsynet i 
fylket) 
 
 
Taushetsplikt 
Alle ansatte og frivillige har taushetsplikt etter 
forvaltningslovens paragraf 13. Taushetsplikten 
omfatter opplysninger om den besøkende sin 
personlige forhold som f.eks helseforhold, 
familieforhold og sosiale forhold. 
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger 
gjøres kjent for dem som er direkte berørt, eller for 
andre i den ustrekning de som har krav på taushet 
samtykker. 
 
 
 



Aktiviteter 
 

• Gåturer 

• Spill 

• Lø ved 

• Avislesing 

• Minnesamtaler 

• Besøk av barnehagen hver 14 dag.  

• Ballaktiviteter 

• Trim 

• Sittedans 

• Sangstund 

• Fisketur 

• Busstur 

• Bowling 

• Tv spill 

• Så planter/grønnsaker 

• Hagearbeid 

• Husarbeid 

• Baking 

• Matlaging 

• Kryssord 
 

 
Vi prøver å finne aktiviteter som hver enkelt trives 
med.  
Vi er ute en del når været tillater det. Har et fint 
lysthus og fin terrasse som setter pris på å bli brukt. 
Fyrer opp i bålpanne og lager av og til mat på den.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Besøkstid 
Om pårørende har lyst å komme innom får å se til 
oss er bare å gi beskjed. 
 
 
Erstatning 
Gjenstander som blir ødelagt på grunn av 
uforsiktighet av ansatte blir erstattet av kommunen. 
F. eks briller, høreapparat og lignende. 
 
 
Spisetider 
Kl. 9   Frukt og kaffi 
Kl.11.30   Lunsj 
Måltidet er et brødmåltid. Av og til lager vi andre ting 
som f.eks. grove vafle, havregrøt, pai, salat, bålmat 
eller middager. 
 
 
 
Transport 
Inkl. i dagsprisen er transport til og fra 
dagaktivitetssenteret.  
 
 
Tøy 
Det blir satt pris på om alle besøkende har med seg 
tøy som passer til været/årstiden.  
Det kan ligge på dagaktivitetssenteret vis det blir 
merket.  
 
 
Fødselsdager 
Vi lager/baker noe ekstra for å markere bursdager til 
våre besøkende. 
 
 


