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Kære 

 

Velkommen til Humlehusene 

 

 

Velkommen som vikar i Humlehusene 

Humlehusene består af Humlehusene 1A, 1B, 1C, 7D, 7E, 7F samt 3 daghjem 

der ligger i Humlehusene 3: Humlebien, Humlely og Humlebo. 

Vi yder personcentreret omsorg, vi er gæster i beboernes hjem og skal opføre 

os som sådan. Det er vigtigt at have respekt for vores demente beboere som 

dem de er og var. 

 

Der er mange forventninger og regler man skal forholde sig til som vikar i 

Humlehusene, det vil vi forsøge at informere om i dette velkomstbrev til dig, 

ligesom der er mange praktiske ting du skal vide. 

 

Vi anvender vikar booking systemet Ovivo. Når vi har tilmeldt dig vil du 

modtage en SMS om hvordan du opretter dig. Fra Ovivo vil der blive udbudt 

vagter, du kan skrive dig på, hvis du får vagten vil du få besked. 

 

Vores hygiejniske retningslinier dikterer at du ikke bærer smykker/ure på arm 

og hænder, du skal have korte negle og ikke benytte neglelak. 

Man skal have kortærmet trøje på under udførelse af pleje og køkkenarbejde. 

Generelt er en god hygiejne vigtig, du skal spritte/vaske hænder meget ofte i 

løbet af en dag. 

 

Du skal buge uniform, som minimum en af husets T-shirts og evt. kittel/vest. 

Du skal hente en nøgle i det hus du skal være i, og gå i kælderen og klæde 

om. Det er vigtigt du kommer i god tid, så du kan møde omklædt i afdelingen til 

tiden. 

Som udgangspunkt må du ikke benytte dig af privat mobiltelefon i arbejdstiden 

inklusiv i en evt. pause. Er det af private årsager nødvendigt at man kan 

kontakte dig eller du skal ringe ud skal du fortælle det til en fast personale. Det 

er ikke tilladt at benytte sociale medier i arbejdstiden. 

 

Vi forventer at du er en stabil medarbejder der møder op til de aftalte vagter, 

og ikke melder dem fra senere fordi du har taget for mange. Når du siger 

vagter fra SKAL det ske til den faglige koordinator eller en afdelingsleder. 

Du må IKKE selv bytte dine vagter med en anden vikar, dette SKAL foregå 

gennem den faglige koordinator eller afdelingsleder. 



 

 

Side 2 af 2 

 

 

Hvis du bliver syg ringer du til den/de grupper du har vagt i og sygemelder dig 

og sender en sms til faglig koordinator eller afdelingsleder. 

Husk at melde dig rask igen! 

 

Det er ikke tilladt at tage mad eller drikkevarer til sig selv i Humlehusene 

medmindre man spiser sammen med beboerne og det samme som beboerne. 

 

Der er røgfri arbejdstid, også hvis man er ude og gå tur 

 

Har du spørgsmål til, eller er der fejl i lønnen skal du kontakte en 

afdelingsleder 

 

Humlehusene 1A: 43687181 

Humlehusene 1B: 43687182 

Humlehusene 1C: 43687183 

Humlehusene 7D: 43687184 

Humlehusene 7E: 43687185 

Humlehusene 7F: 43687186 

Humlebien: 43687187 

Humlely: 43687176 

Humlebo: 43687790 

Afdelingsleder Humle 1 og nat: 22223327 

Afdelingsleder Humle 7 og daghjem: 28960355 

Faglig koordinator Birgit: 51687585  

Faglig koordinator Dorthe: 51732687 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Humlehusene  


