
Lidt omkring dagcenter Othello: 

Der er 650 m2 til rådighed for de 60 pladser i dagcenteret på Othello. Dertil kommer 

badefaciliteter på 50 m2. 

Kvadratmeternes er fordelt således: 

Cafeen som er i forbindelse med køkken med en luge som åbnes hver dag til 

middagstid, så der er en cafeteriafunktion. I cafeen indtages alle måltider, fælles, 

maden udleveres ved lugen, hvor borgerne er med til at vælge/bestille hvad de vil 

have, køkkenmedarbejderen registrerer i kasseapparat for køb, som kan trækkes 

over pension eller kontant betaling. Dagcentermedarbejdere hjælper borgerne på 

plads med bakken. Morgenkaffe og eftermiddagskaffe drikkes også i cafeen, dette 

leveres på vogne, morgenkaffen dog som en buffet, med hjælp fra dagcentrets 

personale. 

Ud over måltiderne foregår alle fælles aktiviteter også her.  

Der er stolegymnastik for 15-20 borgere 2-3 gange ugentlig. Det er en fælles 

aktivitet mellem dagcenter og afdelinger på plejecenteret. Stolegymnastikken ledes 

af dagcenterpersonalet eller en træningsassistent. Om vinteren forgår der også 

boccia eller bowling i cafeen. Der er også mulighed for et spil pool ved vores 

poolbord. 

Der er gudstjeneste og kaffe/hygge med præsten hver måned, 1-2 gange for 

dagcentrets brugere og husets borgere.  

De frivillige holder bankospil en gang i måneden, også på tværs af huset. En gang i 

måneden er der dans med Sct. Georg Gilderne, som kommer og danser med borgere 

og brugere på Othello, det er både med dansesnor og alm. pardans og er et 

tilløbsstykke, der startes med fælles kaffebord og nogle gange også fællesspisning. 

Der laves festmiddage eller bare fællesspisning, hvor der dækkes op i hele cafeen til 

dagcentrets brugere og ofte er der levende musik. Der vises film eller tv på 

storskærm. De fleste fælles aktiviteter, er på tværs af huset, men der er også mange, 

som kun har deltagelse fra dagcentret. Der er altid mange deltagere fra dagcentret 

til aktiviteterne. Der står enkelte hvilestole i cafeen, og der er en sofagruppe, som 

også bruges i middagsstunden. 

Træningskøkken, hvor der flere gange ugentlig, bliver lavet mad eller bagt sammen 

med borgerne i små grupper, og her er der mulighed for spise sammen i den lille 

gruppe. Hver tirsdag er der 12-13 dagcenterherrer, som med hjælp fra 



dagcenterpersonalet, laver mad og spiser sammen, og så får de en øl til maden og 

de hygger sig. Der er også en damegruppe, der laver mad og hygger sig, en af de 

andre dage. Ellers bages der eller hvad borgerne lige har lyst til, der er ofte gang i 

det køkken. Det der bages pakkes og sælges til brugerne, så har man penge til næste 

gang man bager. 

Slyngelstuen kan deles op i to separate rum med en foldedør, her kan spilles kort 

eller brætspil i det ene, og der kan ses film på et tv, for en lille gruppe, i det andet 

eller andre aktiviteter for små grupper bl. a. manicure er et stort hit. Der står 

hvilestole, som benyttes til middagshvil af dagcentrets brugere efter 

middagsmaden. 

Træningslokalet, som er bemandet med træningsassistenter og terapeuter dagligt, 

her trænes både dagcenterbrugere, borgere udefra og husets borgere, borgerne kan 

selvtræne, hvis de har lyst, når der ikke er andre der bruger rummet. 

Kiosken, til køb af daglige fornødenheder, som ofte bliver brugt af 

dagcenterbrugerne, men er fælles for hele Othello og bemandes af frivillige.  

Indgangspartiet med storskærm, hvor der vises gamle billeder fra Fredericia, men 

også billeder fra aktiviteter i huset, her modtages borgerne, når de kommer om 

formiddagen og her ventes på busserne, når borgerne skal hjem, i ventetiden 

quizzes der med forskellige spørgsmål, til stor fornøjelse for alle, der kommer og går 

på Othello.  

Værkstedet hvor der er mulighed for at udfolde de lidt grovere aktiviteter med 

huggeblok og diverse andet værktøj, den ene halvdel af rummet, er indrettet som et 

herrerum, med dertil hørende billeder på væggen og ølkrus på hylderne, der er også 

mulighed for at se film på et tv, siddende i sofa og slappe af. Der står hvilestole, som 

bliver brugt til middagshvil. Rummet bliver også brugt af damer til andre aktiviteter 

af mere kreativ art, for små grupper. 

Hvilerummet er fyldt med hvilestole og bliver brugt til middagshvil, men også til 

mindfullness og oplæsning i små grupper. 

Der er 3 handicaptoiletter, et af dem har vaske og tørre funktion, derudover er der 3 

almindelige toiletter, og der er 2 baderum med toilet, som begge er udstyret med 

loftlift og seng, så de borgere der har disse behov, kan blive skiftet og bruge 

toiletstole. Rummene bruges også til, at bade de dagcenterbrugere, der er visiteret 

til dette. Det ene baderum blev lavet, da dagcentret på Stævnhøj blev nedlagt, da 



der var ventetid for de borgere, der skulle bruge seng og lift til toiletbesøg pga. de 

borgere der skulle bades. Nu bades borgerne af hjemmeplejen i det ene rum og det 

andet (det nye) bruges kun af dagcentret. Begge bliver brugt, når de er ledige, af 

dagcentret, til toiletbesøg. 

Der et personalerum og et omklædningsrum med toilet og bad til 

dagcenterpersonalet. 

2 små depoter til opbevaring af diverse aktivitetsmaterialer og rekvisitter. 

 

Medarbejdere og aktiviteter 

Der er dagligt minimum 10 medarbejdere på arbejde på Othellos dagcenter og de 

dage hvor IPS er åbent, er der 2 medarbejde yderligere der, der er 15 ansatte og 

nogen dage er alle på arbejde på Othello. 

Der foregår også masser af aktiviteter i Othellos uderum, der er petanqe- og 

krolfbane, små spilleborde til mølle og dam eller backgammon, der er mulighed for 

at lave bål og hygge om det, der kan plukkes bær, som kan syltes i 

træningskøkkenet. Man kan tage på camping i vores campingvogn, og der kan grilles 

både på terrassen, men også ved campingvognen. 

Vi har 2 duocykler med hjælpemotor, hvor borgerne kan cykle med på pedalerne og 

så er der 3 Rick Shaw cykler, hvor borgerne sidder foran, og der er en frivillig eller en 

medarbejder der cykler. De har været på flere lange ture med overnatning, bl. a. til 

Odense og Haderslev, her deltager mange af brugerne fra dagcentret og det er 

medarbejderne i dagcentret, der er primus motor i dette. 

Der er et rigtig godt samarbejde med Idræt i dagtimerne, med projekt Bevæg dig 

Glad, hvor 7 borgere fra dagcenteret, hver onsdag kører ud i idrætscenteret til en 

times gymnastik og en times hyggelig samvær. Det er dagcenterets personale, der 

kører vores bus og hjælper med det praktiske og hygger omkring borgerne. Det er 

blevet til en fast tradition, at man starter med at spise sammen i træningskøkkenet i 

dagcentret inden de tager af sted. Bevæg dig glad starter igen udendørsbevægelse 

op i vores gårdrum på Othello, når det bliver varmere i vejret, og der vil komme 

frivillige derfra til at være piloter på vores cykler. På IPS dagcenter, bruges volden til 

udendørsbevægelse, når de frivillige fra bevæg dig glad kommer hver torsdag og 

arrangerer gymnastik og bevægelse, med deltagelse af medarbejderne fra 

dagcenteret, som også gennemfører aktiviteten selvom de frivillige ikke kommer. 



Der foregår også rigtig mange ture ud i det fri, både på gåben, på cykel eller i en af 

vores busser, det foregår som regel i små grupper, endog også 1 til 1, hvis der er 

behov for dette. Iikke alle borgere kan rumme flere personer hele tiden. Bussen 

kører ud i det blå, nogen gange finder man et sted at spise, andre gange er der 

madpakker med, eller bare en køretur. Der laves også strandture, hvor Trekant 

Brand afleverer borgerne ved Østerstrand, og så er de ved stranden hele dagen, 

med mulighed for at soppe eller bade, det kræver dog at vejret er til det, ellers 

flyttes stranden ind i cafeen med et badebassin og lidt sand. 6. juli er alle 

dagcenterbrugerne på IPS, så de kan se festlighederne om formiddagen og spise 

sammen der til middag. 

Aktiviteterne arrangeres ofte spontant, men andre er også planlagt i god tid og for 

det meste i små grupper. Nogen er på udflugt og andre spiller boccia, dagcentret er 

aldrig tømt helt. Der er aktiviteter for alle og nogen borgere ønsker fred og ro, det er 

der også mulighed for. 

Det er Trekant Brand der kører med borgene, henter dem derhjemme og kører dem 

hjem igen, det styres gennem kørselsprogrammet Cert. Her oprettes alle borgerne 

af dagcentrets medarbejdere, når borgerne er visiteret. Medarbejderne skal sikre, at 

det er udfyldt med hvilke dage det handler om, er der hjælpemidler med eller andre 

forhold, som gør sig gældende for chaufføren og borgeren. Hver dag bliver der 

ringet flere afbud ind fra borgerne. Disse skal medarbejderne på dagcentret sørge 

for at formidle videre til Trekant Brand, gennem Cert og telefon, da de ellers kører 

forgæves, og det koster ekstra for dagcentrets budget, samtidig skal de huske at give 

hjemmeplejen besked om at borgeren er hjemme. Hvis der sker ændringer i 

borgerens tilstand, skal de huske at skrive det i Cert. Det kan være nye 

hjælpemidler, andre dage på dagcentret eller flere dage i dagcentret o. l. 

Medarbejderne skal også melde borgerne fra i Cert, hvis de holder pause, ved 

dødsfald, indlæggelse osv og selvfølgelig også oprette dem på ny, når/hvis de er 

tilbage. Mange borgere ringer ind for at sige, at de ikke er blevet hentet endnu, her 

kigger medarbejderne i systemet og kan se at bussen er på vej og også ca. tid og 

beroliger borgeren. Det samme gælder pårørende, der ringer om, hvornår deres far 

eller mor er hjemme.Ddet kan dagcentrets medarbejder også svare på med et kig i 

Cert. Der er 4 medarbejdere der er oplært i Cert i dagcentret. De kører kørelister ud 

hver dag, morgen og eftermiddag, hvor man krydser borgerne af, når de kommer og 

igen når de hentes, så ingen bliver glemt. 

 


