Vi har tværfaglige professionelt team, der består af

Fjordstjernen kan tilbyde boliger til ældre med pleje-

pædagoger, social- og sundhedsassistenter, terapeuter,

behov, som ønsker at leve et liv i trygge rammer og

sygeplejersker, ernæringsvejledere, socialrådgivere og

i fællesskab med andre.

ASK-medarbejdere (alternativ kommunikation).
Borgere fra hele landet, der er visiteret til en plejeAlle har neuropædagogisk indsigt. Derudover har vi

bolig eller lignende bolig, kan frit søge om at flytte

tilknyttet neurofysioterapeut, læge, talepædagog,

ind i Fjordstjernen.

psykolog og psykiater. Alle medarbejdere modtager
løbende supervision og videreuddannelse.

Ønsker du mere information om Fjordstjernen, kan du
finde det på vores hjemmeside www.fjordstjernen.dk
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OG VI GØR
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info@fjordstjernen.dk eller 2380 6383

Fjordstjernen vil støtte beboerne i at leve det liv de
ønsker, i frihed og fællesskab.
Et liv som styrker og udvikler – et liv i tryghed. Med
mere ansvar til den enkelte – mere frihed, flere valgmuligheder og større udfordringer.

VI KAN - VI VIL
OG VI GØR
DET SAMMEN

Fjordstjernens lejligheder er store, lyse 2-værelses

Fjordstjernen er beliggende i skønt havnemiljø under

lejligheder, der alle har udsigt ud over den smukke

opbygning. Alle steder er der store vinduer med pano-

Holbæk fjord.

ramaudsigt over Holbæk fjord og havnefronten.

Lejlighederne er mellem 84 – 90 m2 (inklusiv fælles-

Fjordstjernen er indrettet med fitnesscenter og well-

arealer), og er udstyret med store badeværelser. Den

nessområde, samt en skøn stor café med udsigt til

enkelte beboer indretter selv sin lejlighed efter smag

sansehave, fjorden og Tuse Næs.

og behov.

Fjordstjernen er et sted med nærvær, livsnydelse,
fællesskab, oplevelser og en aktiv livsstil med mulighed for motion og sund kost.
Alle mennesker skal have mulighed for at udvikle sig
– uanset udgangspunktet.
På Fjordstjernen motiverer vi beboerne til at leve et
aktivt liv, med fælles aktiviteter og vi støtter dem til at

Dertil er der mange fællesområder og udsigtspunkter,

tilrettelægge en indholdsrig og meningsfyldt hverdag.

hvor beboere og ansatte kan samles til en hyggestund.

