Velkommen til
Gråsten daghjem

Vores dejlige udsigt

Åbningstider
MANDAG

9.30-16.00

TIRSDAG

9.30-16.00

ONSDAG

9.30-16.00

TORSDAG

9.30-16.00

FREDAG

9.30-15.00

LUKKET
LØRDAG, SØNDAG OG HELLIGDAGE

Daghjemmet
Gråsten Plejecenter
Kystvej 1
6300 Gråsten
Tlf. 88 72 68 57 eller 27 90 38 68

Du kan blive afhentet hjemme og kørt retur til hjemmet
igen. Ønsker du selv at stå for transporten, kan det

Priser 2021

sagtens lade sig gøre.

Heldagsplads
91 kr. pr. dag (inkl. Middagsmad, for- og
eftermiddagskaffe)

Formiddagsplads
75 kr. pr. dag (inkl. Middagsmad og formiddagskaffe)

Eftermiddagsplads

Sådan søger du en plads
i daghjemmet
For at komme i daghjem, skal man visiteres.
Du skal kontakte Visitationen på tlf. nr. 88724523
(ml. 8-9 eller ml. 13-14) de vil være dig behjælpelige med

83 kr. pr. dag (inkl. Middagsmad og eftermiddagskaffe)
Anvendelse af plejecentrets bus 20 kr. pr tur.

Kørsel til/fra daghjem
Daglig kørsel enkelt tur til daghjem 33,00 pr. tur
Daglig transport tur/retur til daghjemmet 66,00 kr
Dog højst 525 kr. pr måned.
Priser er gældende fra 1 januar 2021

at få et ansøgningsskema.

Afbud
Ønsker du at melde afbud til daghjemmet,
skal dette ske hurtigst muligt på tlf. nr.
88 72 68 57/ 27 90 38 68.

Aktiviteter i daghjemmet

lotto, hvor kortene koster 25 kr. for 3 stk. Disse penge

Vi har mange forskellige aktiviteter i daghjemmet på

man kan vinde noget 

køber vi gevinster for, - det er altid sjovere at spille, når

Gråsten Plejecenter, men samtidig er der også mulighed
for ro og afslapning, hvis det er det, man ønsker. Vi lægger
stor vægt på at holde hoved og krop i gang. Der vil dagligt
være fysiske aktiviteter, som fx stolegymnastik, gåture
eller motion i redskaber.
Af andre aktiviteter kan nævnes busture, forskelligt
håndarbejde, diverse spil, gåture, vedligeholdelsestræning, højtlæsning, filmforevisninger, bowling, boccia,
lottospil, sang, gudstjenester, osv. Vi modtager gerne
forslag til nye aktiviteter, så synes du ikke ovenstående
lyder spændende, er du meget velkommen med nye input.
Herudover går vi meget op i at få os en god snak, drager
omsorg for hinanden og hjælper hinanden, hvor vi kan.
Vi kan være meget spontane, så det er en god idé altid at
have lidt penge med, hvis vi nu skulle finde på at køre ud
og drikke kaffe et sted eller spise en is, eller når vi spiller

Vi planlægger enkelte heldagsture i løbet af året. Hvor i
som brugere har medindflydelse på hvor vi kan tage hen.
Vi har b.la. været på sejltur på Haderselv dam, været på
udflugt til Glüksborg, ture til Rømø og meget mere.
Daghjemmet deltager ligeledes i husets andre aktiviteter
såsom Pinsefrokost, Julefrokost, musikalsk
underholdning, sang tirsdage fra 14.30-16.
Tur til byen til Torvedage og modtagelse af Dronningen må
vi heller ikke glemme at nævne, - som du kan se er der
masser af tilbud. Vi håber meget at ovenstående har vagt
din interesse 

