Rusmidler
Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af
stemningsændrende stoffer på Herberget.
I tilfælde af forbrug eller mistanke om forbrug skal du følge de
henstillinger og påbud, der gives af medarbejderne.
Røgalarm
Røgalarmen på dit værelse må ikke pilles ned.

Herberget Alberta

ABC

Spørgsmål
Er du i tvivl om noget kan du altid henvende dig til en medarbejder.
Udeblivelse
Du udskrives af herberget, hvis der af personalet vurderes, at du ikke
benytter dig af stedet. Det betyder, hvis du ikke opholder dig på
herberget.
Værelset
Dit værelse er dit hjem, mens du bor på Herberget.
Du har overtaget det fra en tidligere beboer, og du låner det af den næste.
Derfor skal du passe godt på det, og du har ansvaret for, at det er rent og
ryddeligt.
Værelset er møbleret, og det er kun tilladt at medbringe personlige
ejendele – det vil sige: Tøj, toiletartikler, tv, dvd, musikanlæg, pc o.lign.
Dine ejendele er ikke omfattet af nogen forsikring gennem herberget.
Herbergets personale kan have brug for at gå på dit værelse, også når du
ikke er hjemme.
Hvis herbergets personale, ved din udflytning, skal pakke dine ting ned og
gøre værelset rent, koster det 500 kroner.
Våben
Det er ikke tilladt at være i besiddelse af nogen former for våben. Dette vil
blive konfiskeret og efterfølgende udleveret til politiet.
Besiddelse af våben, vil kunne medføre en bortvisning.
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- nyttig viden for beboere.
Herberget Alberta
Vølundsgade 8 B
6400 Sønderborg
7443 6137

Herberget Albertas ABC er lavet for at lette dagligdagen.
I Herberget Alberta mener vi, et trygt fællesskab er en vigtig ramme
for dagligdagen.
Vi tager hensyn til hinanden, og det er vigtigt, at alle respekterer de
anvisninger, der er beskrevet i denne ABC.
Adresse
Når du flytter på herberget ændrer vi din folkeregisteradresse. Det samme
sker ved fraflytning.
Beboermøder
Der er mødepligt til beboermøderne, hvor fælles anliggender drøftes.
Der afholdes beboermøde den 1. onsdag hver måned kl.19-20.
Besøgende
Det er ikke tilladt at have besøgende på værelset. Ønsker du besøg
foregår dette i varmestuen eller de andre fællesarealer.
Bortvisning
Der er meget få regler på Herberget Alberta.
Den vigtigste er, at du altid skal følge medarbejdernes anvisninger.
Den næste er, at vi ikke accepterer vold eller trusler om vold.
Hverken mod medarbejderne eller mellem beboerne indbyrdes.
Hvis du overtræder vores regler, bryder en aftale eller ikke følger
medarbejdernes anvisninger kan du blive bortvist.
Bolig
Når du bor på herberget, SKAL du være aktivt boligsøgende.
Egenbetaling.
Din egenbetaling er bestemt af din indtægt.
Betalingen dækker eksempelvis logi, sengelinned max 2, håndklæder og
tøjvask.
Internet.
Der er trådløst internet på herberget, VARMESTUEN
Klager
Er du uenig i en medarbejders afgørelse, kan du klage til forstanderen.

Mad
Måltiderne indtages i Varmestuen.
På hverdage er der morgenmad mellem 9.00 - 10.00.
Morgenmaden i weekenden og på helligdage afvikles af døgnvagten
sammen med beboerne.
Alle ugens dage serveres der varm mad mellem 12.00 - 14.00.
Aftensmåltidet spises mellem 17.30 og 18.30.
Medicin
Al lægeordineret medicin administreres og udleveres af personalet og
indtages under opsyn. Man skal indtage sin medicin når man bor på
herberget, ellers risikerer man bortvisning.
Morgen
Vagten kommer rundt og siger god morgen kl.9. Svares der ikke, låses
der op til værelset for at sikre at man har det godt.
NADA
Alle medarbejdere i Herberget er uddannet i at give NADA. Ønsker du et
forløb omkring dette, er det en mulighed.
Natten
Fra klokken 22.00 til 07.00 er det nattens timer.
I dette tidsrum er der ro i Herberget. Musik og fjernsyn er skruet på lav
styrke. Døgnvagten siger godnat til alle.
Nøgler
Nøglen til dit værelse kan også bruges til hoveddøren i Herberget.
Hoveddøren skal altid være låst. Afleveres nøglerne ikke inden
udskrivning, bekoster du udskiftning af låsene.
Opholdsplan.
Bor du længere tid på Herberget skal der laves en opholdsplan.
Planen laves i samarbejde mellem din kontaktperson og dig.
Planen skal hjælpe til at afdække din situation og medvirke til at nå et
mål.
Den er en vigtig del af opholdet i Herberget Alberta.

