
Kære     Velkommen til Rengøringsenheden. 

Her er lidt praktisk information til dine næste uger, hvor du skal være i 
Rengøringsenheden. 

I vedlagt mappe finder du telefon numre, og skema med punkter som skal 
gennemgås i praktik perioden, samt folder om takt og tone i Rengøringsenheden. 

Din Mentor er og har telefon  Hun/Han er den 
gennemgående person i dit praktik forløb her ved os. Du kan opleve en anden 
mentor ved ferie og sygdom. 

Jeres vejleder møde aftaler jeg, og mentor vil få besked herom på mail. 

Fredagall~l~nødes vi til en afslutning, og en let anretning. Dette 

finder sted 411~11~11 8118~ 

Har du behov for yderligere er du velkommen til at kontakte Lede, laå 
telefon -eller_- le~ på telefon GOM 

Vi håber du kommer til at få et godt praktikophold, samt kommer til at nyde din tid 
hos os. 

Med venlig hilsen 

Rengøringsenheden, Hjemme Pleje Aalborg. 



Velkommen til Rengøringsenheden 

Aalborg Kommune 

Ældre- og Handicapforvaltningen 

TAKT OG TONE 

Privat mobiltelefon:  

Privat telefon bruges kun til kontakt til planlægger mm. i arbejdstiden. 

Ansvar og kompetencer:  

Du skal kende dit ansvarsområde og din kompetence. Lov ikke mere end 

du kan holde. Se/læs kvalitetsstandarden for praktisk hjælp. Er du i tvivl, 

så spørg hos ledelsen eller planlæggerne. 

Tavshedspligt:  

Som medarbejder i Ældre- og Handicapforvaltningen har du tavshedspligt 

om de forhold, som du ser og hører i forbindelse med dit arbejde. 

Tavshedspligten gælder også: 

• kollegiale forhold 

• Når du f.eks. står i en kø ved kassen i en forretning og møder en 

kollega 

• Efter at ansættelsesforholdet er stoppet 

Husk at overtrædelse af tavshedspligten er strafbart 

og kan få konsekvenser for din ansættelse. 

Gaver:  

Du må ikke modtage gaver eller få penge af borgerne. Hvis du gør, kan 

det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse. 

Det er selvfølgelig i orden at modtage en mindre påskønnelse, som f.eks. 

en buket blomster, chokolade eller lignende. 

Aalborg Kommune 
Frit Valg 

Rengøringsenheden 



Rengøringsen heden 

I Rengøringsenheden har vi nogle "takt- og tone værdier" i forhold til 

arbejdet med borgerne. 

For nogle er det selvfølgeligheder, for andre er det ikke. 

De punkter, som er væsentlige, er samlet her, så du har muligheden for at 

sætte dig ind i dem. 

Mødet med borgeren:  

Når du møder borgeren, skal du gøre hvad du kan for, at det kan blive et 

ligeværdigt møde. 

Første gang du møder borgeren i dennes hjem, skal du præsentere dig 

med dit fulde navn og funktion eller afdeling. Du har legitimationskort og 

skal vise det første gang, samt hvis borgeren beder om det. 

Du skal respektere, at borgeren er "herre i eget hus", dvs.: 

• At du ringer/banker på og venter til at borgeren lukker op 

• At du betragter dig som gæst i borgerens hjem — og handler derefter 

• At du respekterer, at borgeren har andre normer end du, f.eks. har 

indrettet sig anderledes eller har en anderledes døgnrytme 

• At du er til for borgeren og ikke omvendt, dvs, at du ikke bevidst eller 

ubevidst forsørger at "forme" borgeren efter dine egne normer 

• At du bruger din situationsfornemmelse 

Vis en professionel holdning og distance. Vær opmærksom på, at 

arbejdsliv og privatliv er to forskellige ting. 

Undgå at blande borgeren unødigt ind i dit privatliv og opgiv aldrig 

privatadresse eller telefonnummer til borgeren. 

Det er ikke hensigtsmæssigt at besøge borgeren i din fritid. 

Sprog:  

Brug et pænt, sobert og forståeligt sprog. 

Udtryk dig klart og tydeligt, så I undgår misforståelser. (Se på borgeren 

når du taler, mange ældre hører dårligt) 

Påklædning/hygiejne:  

Hvis du ikke bruger AKK arbejdstøj (fx dit arbejdstøj er i restordre eller du 

er praktikant), skal din påklædning både være praktisk og præsentabel. 

Du repræsenterer Aalborg Kommune. 

Du kommer i borgerens hjem, så OBS på følgende hygiejne-/punkter: 

• At være præsentabelt påklædt — uanset årstiden 

• At dit tøj er rent og pænt 

• At være velsoigneret 

4. At du ikke bruger neglelak eller smykker 

• At dine hænder, negle og håndled er rene 

Du skal huske at have skiftesko med til brug i borgerens hjem. 

Gå aldrig ind på borgerens gulvtæpper i dit udendørsfodtøj. 

Rygning, alkohol mm.: 

Du må ikke ryge i borgerens hjem. 

Overtrædelse kan medføre tjenstlig undersøgelse og evt. afskedigelse. 

Du må ikke være påvirket af - eller indtage alkohol, når du er på arbejde. 
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Praktisk hjælp i eget hjem 

Kvalitetsstandarder for praktisk hjælp 
i eget hjem uden for plejehjem og botilbud 

Aalborg Kommune har ansvaret for den hjælp, der leveres til borgere i eget hjem og på plejehjem. Denne kvalitetsstandard 

forklarer, hvilken hjælp du kan få. Den beskriver også det serviceniveau, som Aalborg Byråd har fastsat for borgere i Aalborg 

Kommune. Du kan også læse om, hvad du kan forvente af de medarbejdere og leverandører, der hjælper dig i det daglige, og 

hvad de forventer af dig. 

Som kommune ønsker vi at fremme din mulighed for at leve et selvstændigt liv. Vi ser det som vores opgave at skabe mulig-

hed for, at du som borger kan tage ansvar for eget liv og dermed øger egen livskvalitet. Derfor tilbyder vi blandt andet rehabi-

litering og træning af dine færdigheder i tæt samarbejde mellem dig, eventuelt dit netværk og vores medarbejdere. Formålet 

er at gøre dig så selvhjulpen som muligt, så du fortsat kan leve et værdigt og meningsfuldt liv. 

I Aalborg Kommune er velfærd noget, vi udvikler sammen. Sammen med dig og dine nære. Vores relationer er præget af 

værdierne nærvær, ansvarlighed og respekt. De værdier hjælper os med at træffe de rigtige beslutninger i mødet med dig. 



Hvem kan få hjælp til rengøring og tejvask? 

Hvis du samtidig med ansøgningen om praktisk hjælp også 

har ansøgt om personlig hjælp og pleje, vil en medarbejder 

fra visitationen senest 7 dage efter besøge dig. Har du alene 

ansøgt om praktisk hjælp, modtager du en afgørelse og se-

nest 4 uger efter, at du har ansøgt om praktisk hjælp. 

Hjælpen er ikke bestemt af alder eller diagnose, men be-

stemt efter behov. Tildelingen af hjælpen fokuserer derfor 

på dine egne ressourcer og du skal som udgangspunkt delta-

ge i et rehabiliteringsforløb. Her afklarer vi sammen, hvad du 

selv kan klare og hvad du eventuelt kan genoptrænes til selv 

at kunne igen. Først herefter bliver det afgjort, hvad du kan 

få hjælp til. Hvis du på grund af fysiske eller psykiske vanske-

ligheder ikke selv kan klare hele eller dele af rengøringen og 

tøjvasken i dit hjem, har du mulighed for at få hjælp til det. 

Ved afgørelser om praktisk hjælp skal kommunen bedømme 

ansøgerens samlede situation. Kommunen er berettiget til at 

tage hensyn til, i hvilket omfang ansøgers ægtefælle/sam-

lever eller en anden pårørende over 18 år, som ansøger bor 

sammen med, er i stand til at varetage opgaver i hjemmet  

Hvad er målet med hjælp til rengøring og tøjvask? 

Formålet med hjælpen er at sikre, at din bolig rengøres, så 

den er sundhedsmæssig forsvarlig. 

Målet er, at du via fokus på aktiv hjælp frem for passiv hjælp 

kan blive mere selvhjulpen. Dette giver større mulighed for 

selvbestemmelse i eget liv, og derved større livskvalitet. 

Det kan f.eks. være et mål, at du selv kan klare at tørre støv 

af i det daglige. Dette mål kan f.eks. opnås ved, at den valgte 

leverandør hjælper med at støvsuge og vaske gulve. 

Hvad kan du få hjælp til? 

• Rengøring 

• Tøjvask 

Ældre- og Handicapforvaltningens serviceniveau er skema-

lagt rengøring hver anden uge. Du kan få hjælp til rengøring 

alt efter dine konkrete behov. 

Rengøring i forbindelse med personlig hjælp og pleje, f.eks. 

aftørring af gulv efter bad, indgår i den bevilgede hjælp til 

badet. 

Vi gør rent i de rum, der bruges til daglig. Det vil sige stue, 

soveværelse, entre, badeværelse og køkken. 

Rengøring kan f.eks. omfatte hjælp til at: 

• støvsuge / vaske gulv 

• gøre rent i badeværelse 

• tørre køkkenbord samt hårde hvidevarer af 

• gøre hjælpemidler rene 

• skifte sengetøj 

Tøjvask kan f.eks. omfatte hjælp til at: 

• sortere vasketøj / starte vaskemaskine 

• hænge tøj op til tørre / starte tørretumbler 

• tage tøj ned fra tørresnoren / tømme tørretumbleren 

• lægge tøj sammen / lægge tøj på plads 

Det er som udgangspunkt ikke muligt at få hjælp til vask 

af trappe uden for din bolig, strygning og rulning af tøj og 

rengøring efter husdyr. 

Praktisk hjælp i eget hjem 



Den tildelte tid udmåles afhængigt af, om du har egen va-

skemaskine eller benytter fællesvaskeri i tilknytning til din 

bolig. 

Det kan være nødvendigt at dele hjælpen til tøjvask op, af-

hængig af din samlede tid til hjælp og dine vaskefaciliteter. 

Arbejdsmiljø og krav til dit hjem 
Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, 

når de arbejder i dit hjem. Det vil sige, at hjemmet skal være 

indrettet, så medarbejderen kan gøre arbejdet sikkerheds-

og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

De arbejdsredskaber, medarbejderen skal bruge, skal være i 

orden. Det gælder støvsuger, trappestige, gulvskrubbe eller 

moppe, klude og elektriske installationer med videre f.eks. 

skal din støvsuger eller gulvskrubbe/moppe have reguler-

bart skaft, så det kan indstilles i højden efter medarbejde-

ren. Leverandøren er ansvarlig for det daglige arbejdsmiljø. 

Hvis leverandøren ikke medbringer rengøringsmidler, skal 

du købe arbejdsmiljøvenlige rengøringsmidler. 

Du kan finde yderligere oplysninger om generelle krav til dit 

hjem i "Kvalitetsstandard — Generel information". 

Flytning af hjælpen 
Leverandøren har pligt til at overholde de aftaler, der er ind-

gået med dig på baggrund af din bevilling. Den aftalte tid 

skal overholdes plus/minus en halv time, ellers skal leveran-

døren give dig besked. 

Hvis leverandøren undtagelsesvis er nødt til at aflyse, skal 

du tilbydes en ny tid, så hjælpen som udgangspunkt bliver 

gennemført inden for fem hverdage. 

Hvis din normale tid til praktisk hjælp falder på en helligdag, 

skal leverandøren også tilbyde en ny tid inden for fem hver-

dage, da praktisk hjælp kun ydes på hverdage. 

Hvis hjælpen udebliver, skal du kontakte leverandøren. 

Hvis du ønsker at aflyse hjælpen, skal du give le-

verandøren besked senest kl. 13.00 dagen før. 

Ønsker du hjælpen flyttet til en anden dag, skal 

du aftale det med leverandøren. Hvis det ikke er 

muligt for leverandøren at flytte hjælpen, be-

tragtes den som aflyst fra din side. 

Du skal huske at melde afbud til leverandøren, hvis du er 

væk fra hjemmet i længere tid f.eks. hvis du tager på ferie. 

Ved akut indlæggelse får visitationen automatisk besked 

fra sygehuset. Du har generelt ikke ret til erstatningshjælp, 

når du selv har aflyst hjælpen, eller hvis du har været indlagt 

på sygehuset i længere tid. Det vil sige, at det ikke er muligt 

at samle timer sammen til senere brug. 

Hvis du glemmer at aflyse hjælpen 

Hvis du ikke har meldt afbud og vi ikke opnår kontakt med 

dig, vil medarbejderen af hensyn til din sikkerhed undersø-

ge årsagen, f.eks. ved at kontakte pårørende eller visitatio-

nen. Hvis det ikke lykkes at finde ud af hvor du befinder dig, 

vil medarbejderen som sidste udvej rekvirere en låsesmed. 

 

Udgiften til låsesmed påhviler dig. 

 

Særlige forhold 

Du skal være hjemme, når hjælpen leveres. Undtagelsesvis 

kan du få hjælp, mens du ikke er hjemme, hvis du f.eks. er  
i fast aktivitets- og samværstilbud. Det kræver, at du skri-

ver under på, at medarbejderen gerne må udføre sit arbej-

de uden din tilstedeværelse. Leverandørens administration 
skal altid inddrages og visitationen skal godkende aftalen 

inden den træder i kraft. 

Klage 

Du kan læse om, hvordan du klager i folderen "Generel in- 

formation". 

Praktisk hjælp i eget hjem 
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