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Onsdag 22. august:
Seniorskolen på Øyane sykehjem markerer
starten på høstsemesteret og ønsker alle
interesserte seniorer i bydelen velkommen!
Dagens hovedgjest

Frank Aarebrot:
Sure gamle tanter… og snille besteforeldre
Frank Aarebrot er statsviter og professor
i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Aarebrot forsker bl.a. innen
feltene nye demokratier og demokratisering, europeisk integrasjon, valganalyse
og metodikk, men er i Norge kanskje
mest kjent som politisk mediekommentator og ekspert på valg. Han oppfattes
som frittalende og kontroversiell i formen, og hans utspill skaper ofte debatt.

I fjor høst vakte det oppsikt da Aarebrot
karakteriserte eldre velgere som ”ekle,
egoistiske banditter”. Bakgrunnen var
hans egen forskning gjennom 40 år, der
han så en tendens til at pensjonistene har
blitt mer egoistiske, bortskjemte og mindre solidariske med yngre generasjoner.
Aarebrot er invitert for å utdype dette,
og han vil ganske sikkert komme til å
utfordre noen etablerte holdninger.

Sett kryss i kalenderen


15/8 KL 11.30
KÅRE WALVIK: OM ELDRERÅDET



22/8 KL 11.00
ÅPNING AV SENIORSKOLEN



26/8 KL. 13.00
SØNDAGSKAFÉ



27/8 KL. 18.00 - 20.00
MØTESTEDET FOR FRIVILLIGE



29/8 KL. 11.30:
IDÉDUGNAD OM SENIORSKOLEN



5/9 KL.. 11.00 - 13.00
STRIKKEKAFÉ V/ ANNE BEIER
FINNESTAD, HUNDVÅG HOBBY



9/9 KL. 13.00
SØNDAGSKAFÉ



12/9
GAMMELDANS

IDÉDUGNAD OM SENIORSKOLEN 29. AUGUST



17/9 KL 17.00
BINGO V/ ØYAKLUBBEN

Seniorskolen på Øyane sykehjem arrangerer kurs for bydelens pensjonister.
Fagene favner vidt, fra språk og data til
lokalhistorie og oljemaling. Målgruppen
er alle over 60 år i Hundvåg bydel, og i
stor grad settes kursene opp etter deltakernes tips og ønsker. I fjor etablerte vi
Skolerådet, der Seniorskolens deltakere



19/9 KL 11.00
KOMLEKAFÉ M/
DEMONSTRASJON AV
APPARATENE I AKTIVITETSPARKEN



23/9 KL 13.00
SØNDAGSKAFÉ

Program 22. august
10.00:
Dørene åpnes, salg av billetter.
Kr.100,- inkl. middag.
Møt kursholderne på stand i vestibylen!
11.00:
Presentasjon av Seniorskolens høstprogram
Musikalsk mellomspill v/ Gunnar Barstad
Dagens hovedgjest: Frank Aarebrot
13.00:
Middagen serveres
Øyanebussen kjører fra Krossen kl. 10.00

er representert. Skolerådet er stolte av å
kunne presentere et variert høstprogram
på side 3 i dette bladet!
Nå søker vi inspirasjon til å utvikle oss
videre, og utfordrer herved brukere av
Seniorskolen og andre interesserte til å
møte opp på idédugnaden 29. august!
Se program for dagen s. 3.

FRA ØYANE TIL ESTLAND
Gjenvisitt til Alutaguse Hoolekeskus sykehjem i Mãetaguse
Vi ble tatt varmt
imot av Erika Kruup
som er leder av sykehjemmet. Hensikten med turen var å
se hvordan hun har
fått til å skape et
godt hjem for pasientene og en god
arbeidsplass for de
ansatte, og om det er noe vi kan lære
og ta nytte av på Øyane sykehjem.
Her ble vi møtt med hjertevarme i alle
rom og et personal som gjorde sitt ytterste for pasientene. De første dagene
var pleierne noe usikre, både på vår
rolle og pga. språket. Etter hvert som de
ble tryggere, kom det flere og flere smil

Hjertevarmen rår!
Erika t.v.

frem og kontakter ble knyttet. Noen
snakket engelsk, men det meste gikk på
kroppsspråket.
De jobbet 12 timers skift. Om morgenen
hadde 5 pleiere ansvaret for 78 pasienter, mens 1 sykepleier tok seg av diverse sykepleierprosedyrer og medisinering. Kjøkken- og rengjøringspersonell
hjalp til ved måltidene. På kveld og natt
var de kun 1 pleier og 1 sykepleier.
Huset i seg selv var i topp stand og det
manglet ikke på moderne utstyr.
Vi ble intervjuet av estisk avis, hvor de
var opptatt av forskjellene på sykehjemmene. Etter at dette kom på trykk, ringte
de fra estisk radio for å snakke med
Erika om bemanning og hva som må
gjøres for at hun skal få flere ansatte.

Sykehjemmets
”strikkemaskin” - også til
glede for oss på Øyane

Mille og Tiina - to
av våre veiledere

Erika viste oss rundt i Ida-Virumaa kommune, hvor vi fikk oppleve nonnekloster,
gått 8 km på planke (slå den), museum,
skole, barnehage, Narva-grensen til
Russland, flere innsjøer og Erikas nydelige sommerhus. Siste kvelden laget de en
flott avslutningsfest for oss, hvor både
personal og pasienter deltok. Takk til
Helge som gir oss mulighet til å oppleve
en slik fantastisk reise som vil bli værende i våre hjerter for alltid.
Irene Berstad,
på vegne av fire fornøyde hospitanter

”På planken” i
estisk skog og myr

10 SYKEPLEIERSTUDENTER I PRAKSIS
En god opplevelse
- Positivt, lærerikt, spennende - en god
opplevelse. Slik oppsummerer de selv
sine opplevelser som sykepleierstudenter gjennom ti uker på Øyane.
På direkte spørsmål svarte flere av dem
at de har endret syn på arbeidet i sykehjem etter endt praksisperiode - til
Å ta imot elever,
studenter og
lærlinger er viktig for framtidig
rekruttering, men
også med hensyn
til målet om å
være et åpent
sykehjem i utvikling. I 2011 hadde 38 ungdommer under utdanning praksis på
Øyane sykehjem.

det positive. Selv om de fleste har et
ønske om å jobbe innen andre felt som
nyutdannede, er det ikke utenkelig å
komme tilbake til geriatrien etter noen
år. Praksisen på Øyane og det gode
arbeidsmiljøet her har bidratt til denne
erkjennelsen, får vi vite.

Ti flotte representanter for
standen er klare for ferie
etter endt praksis

Siste dag og gode ord
og kake skal deles ut!
Å være veileder for studenter er utfordrende og lærerikt. Vi må være bevisste
på holdninger og handlinger og begrunne det vi gjør. Studentene ser ting
med friske øyne og stiller spørsmål ved
etablert praksis. Også disse ti har med rette - pekt på forbedringsområder. Gode innspill som vi setter pris på
og vil ta med oss i det videre i utviklingsarbeidet vårt.

PROGRAM FOR SENIORSKOLEN HØSTEN 2012
Lokaler
Alle kursene holdes på
Øyane sykehjem

Påmelding
Bindende påmelding
med navn, adresse, tlf,
e-post adresse til:
May Ingunn Helland
Øyane sykehjem
Austbøgeilen 62
4085 HUNDVÅG
T. 51 85 69 24/20
may.ingunn.helland@
stavanger.kommune.no
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Idédugnad
om
Seniorskolen
29.8 kl. 11.00 - 13.00
11.00
Presentasjon av
Seniorskolen et tilbakeblikk og
tanker om framtida.
11.30
Idédugnad i grupper.
En fin mulighet til å
påvirke utviklingen av
Seniorskolen!
12.30
Oppsummering i
plenum.

Vel møtt!
Vi tar imot alle tanker
og idéer som kan hjelpe
oss videre med å lage
en godt tilbud til
pensjonistene i bydelen.

Data
Kurs 1. Bildebehandling (6 timer)
Du vil lære enkel bildebehandling i et bildebehandlingsprogram. Det kreves begynnerkurs
eller tilsvarende kunnskaper, inkl. kjennskap til fil- og mappebehandling. Ta med egen PC.
Kursholder Reidar Thorsvik er pensjonert lærer og tok tidlig i bruk data i jobbsammenheng.
Dag og tid:
Mandager kl. 11.00 - 13.00, første gang mandag 10. september.
Pris:
Kr. 400,- inkl. utgifter til kopiering.

Språk
Kurs 2. Engelsk dagligtale (16 timer)
Passer for deg som kan litt engelsk fra før, men som trenger trening i å prate.
Målet er å klare seg i engelsk på ferieturen, i butikken, med mer.
Kursholder Teresita Maria O. Nunez-Sørbø er utdannet lærer og oversetter i engelsk.
Dag og tid:
Tirsdager kl. 15.00 - 17.00, første gang tirsdag 11. september.
Pris:
Kr. 850,- pluss litteratur. Opplysninger om pensumlitteratur gis ved kursstart.
Kurs 3. Spansk for nybegynnere (16 timer)
Kurset passer for deg som gjerne vil lære litt spansk til bruk på ferieturen.
Kursholder Teresita Maria O. Nunez-Sørbø er utdannet lærer og oversetter i spansk.
Dag og tid:
Tirsdager kl. 17.00 - 19.00, første gang tirsdag 11. september.
Pris:
Kr. 850,- pluss litteratur. Opplysninger om pensumlitteratur gis ved kursstart.
Kurs 4. Spansk videregående (20 timer)
Kurset gir en metodisk innføring i praktisk spansk i dagliglivet, og passer for dem som kan noe
spansk fra før. Kursholder Eldar Haram har universitetsutdannelse i spansk fra UiS, arbeidsopphold i Spania og flere år som kursholder bak seg.
Dag og tid:
Tirsdager kl. 12.00 -14.00, første gang tirsdag 11. september.
Pris:
Kr. 1000,- pluss litteratur.
Litteratur:
”Mundos 2” og tilhørende arbeidsbok, kjøpes til første undervisningstime.

Hobby
Kurs 5. Bridge - et spill for livet! (30 timer)
Kurset er beregnet på nybegynnere og er basert på et opplegg som Norsk Bridgeforbund
har utarbeidet. Mottoet er: Bridge er lett å lære, og en har glede av spillet fra dag 1!
Kursholder er Trond Skelbred, klubbspiller i Lura Bridgeklubb gjennom 50 år og med lang
erfaring i å holde bridgekurs.
Dag og tid:
Onsdager kl. 18.00 - 21.00, første gang onsdag 5. september.
Pris:
750,Kurs 6. Vinsmaking Alsace viner (2 timer)
Vi lærer om og smaker oss gjennom viner fra Alsace, med kursholder og
vinentusiast Marianne Jørgensen som inspirerende og kunnskapsrik formidler.
Dag og tid:
Onsdag 26. september kl. 19.00 - 21.00
Pris:
Kr. 200,Kurs 7. Vinsmaking Piemonte viner (2 timer)
Vi lærer om og smaker oss gjennom viner fra Piemonte, med kursholder og
vinentusiast Marianne Jørgensen som inspirerende og kunnskapsrik formidler.
Dag og tid:
Onsdag 14. november kl. 19.00 - 21.00
Pris:
Kr. 200,Kurs 8. Sjokoladeverksted (2 timer)
Et kurs for alle sjokoladeelskere! Innledningsvis får dere lære om sjokoladens historie, men hoveddelen av kurset er praktisk. Det trengs ingen forkunnskaper, og etterpå skal deltakerne
kunne gå rett hjem (med tre typer pent innpakket, egenprodusert konfekt) og praktisere lærdommen i eget kjøkken. Kursholder er belgiske Pascal Bulinckx, innehaver av Pralin Sjokoladeverksted i Sandnes. Les mer om Pascal, butikken og kursvirksomheten hans på pralin.no.
Dag og tid:
Torsdag 8. november kl. 17.00 - 19.00
re!
Pris:
Kr. 380,inimum 12 deltake

M

Returadresse
Øyane sykehjem
Austbøgeilen 62
4085 Hundvåg

POPULÆR MOSJONS- OG MØTEPARK
Øyane Kontakt er et kontaktorgan for
Øyane sykehjem og deles ut til beboere,
pårørende, styret, ansatte og andre samarbeidspartnere.
Abonnement:
Bankgiro:
Redaktør:
Redaksjon:

kr 75,- pr år
3230.23.82246
Helge Gabrielsen
May Ingunn Helland
og Lone Koldby

Austbøgeilen 62
4085 Hundvåg
Telefon 51 85 69 20
Telefaks 51 85 69 49
E-post helge-gabrielsen@c2i.net

De nye, utendørs mosjonsapparatene våre ser ut til å bli en suksess.
Blant annet har aktivitetsavdelingen
faste trimtimer der sommeren gjennom, og personal og brukere på
dagsenteret er observert utendørs til
alle tider. Parken står der til bruk
for alle, ekstra kjekt er det når vi ser
at besøkende benytter apparatene.
Vi har hatt opplæring i flere omganger, for personalet, beboerne og
kafégjestene. Neste opplæringsdag
blir 19. september, med leverandøren tilstede. Da vil vi invitere flere
grupper med, også de frivillige og
de pårørende vil få egne timer.

Johannes i
”Benkevarmeren”

www.oyane-sykehjem.no

LEDERDAGER PÅ RENNESØY
Sjøberg på Rennesøy — en nydelig ramme om ledersamlingen
13. og 14. juni. Stikkord for første
dag var kommunikasjon, et evig
aktuelt tema. Denne gangen med
en ny vinkling: Etter en fin innledning om oppmerksomhetstrening
av psykolog Svein Gran, ble vi
utfordret til å prøve metoden i
praksis. Den gode samtalen kjennetegnes av tilstedeværelse ”her
og nå”, var lærdommen, en tankevekker for mange av oss og en
god leveregel i hverdagen.

Store deler av dagen derpå var
viet kvalitetssystemet Magnet og
den delte styringsmodellen, som
krever at medarbeiderne ”er
aktive i administrative og operative avgjørelser” (sitat, std. 1).
Hvordan skal vi sikre at medarbeidere på alle nivåer blir ”sett
og hørt” i ulike organer og utvalg, slik Magnetsertifikatet forutsetter? En livlig diskusjon omkring
dette spørsmålet ga nyttige innspill til gruppen som skal jobbe
videre med problemstillingen.

REDAKTØREN HAR ORDET
Det er veldig kjekt
å kunne invitere så
mange til åpningen
av høstens seniorskole. Ikke minst er
vi glade for at
Frank Aarebrot har
sagt ja til å være
dagens hovedgjest – tema for dagen
«Sure gamle tanter… og snille besteforeldre» burde engasjere over en lav
sko. Her er det bare å komme og stille
de kritiske motspørsmålene.
Seniorskolen har mange spennende kurs
for enhver smak. Vi håper på fulle kurs,
så her gjelder først til møllen prinsippet.

Onsdags kaféen forsetter med sine tilbud. Legg spesielt merke til at leder av
eldrerådet Kåre Walvik kommer på
besøk 15. august. 5. september er det
tid for strikkekafé, også dette noe vi
prøver igjen med håp om god oppslutning. Alle som vil spøde litt eller bare
drikke kaffe, er hjertelig velkomne.
GRAN CANARIA 2013, ikke sikkert så
mange reagerte på datoen som sto i
siste nummer av Øyane Kontakt. Det
blir tur til Gran Canaria neste år også,
og rett dato er 9. mars til 17. mars.
Mimre- og informasjonsmøte skal vi ha
5. november kl. 18.00 – så det er bare
å sette av datoen.

Det er umulig i all vår overflod å ikke
være påvirket av vår gjenvisitt i Estland.
Kontrasten fra å ha det aller meste til å
se hvor fornøyde ansatte og beboere
var med det «lille» de hadde gjorde
uutslettelige inntrykk. Ja, vi er sannelig
heldige som jobber på Øyane!!!
Til slutt vil jeg håpe alle har hatt en fin
sommer og er klar til en travel, men god
høst. Sommerens mange aktiviteter vil bli
presentert i neste nummer av Øyane
Kontakt som kommer ut i slutten av september.

Helge

