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Sommer-nyheder fra CFD´s Sociale tilbud.
Kære pårørende, familie og venner til borgerne på CFD´s Sociale tilbud.
Her kommer nyhedsbrev #5 med lidt orientering om, hvad der er sket på CFD i det
sidste halve år, og hvad der sker i nærmeste fremtid.
Som I måske har hørt, har CFDs chef Bruno Madsen besluttet at gå på pension her i
efteråret 2017. Der bliver holdt afskedsreception den 15. september på CFD i
Søborg. Eventuel deltagelse kræver tilmelding via fest@cfd.dk
CFDs bestyrelse er i denne forbindelse i gang med at afklare, hvordan chefniveauet
på CFD skal se ud i fremtiden.
På Dagtilbud-Søborg er vi gang med en større
ombygning, som vi forventer færdig til december i år.
Ombygningen skal blandt andet være med til at skabe
gode rammer for beskæftigelses-, aktivitets – og
læringstilbuddene. AC og Vaskeriet får nu moderne
lokaler at være i.

Nedrivningen er i gang

Borgerne i Nyborg skal nok igen i år være med til
motionsdag på CFD i Søborg den 13. oktober – og
måske igen være de hurtigste? I Nyborg på
Skaboeshusevej er de i øvrigt i gang med at etablere en
multibane.
Unohuset er fra 1. juni i år blevet organisatorisk lagt sammen med Boligerne på
Oktobervej. Det har vi gjort for at styrke Unohusets
økonomi og for at sikre en større faglig
samarbejdsflade. Kristina Porsby er fortsat daglig leder i
Unohuset, og Vibeke Bjarnarson er virksomhedsleder
for hele Oktobervej.
På STU i Glostrup har en af de unge elever været
til 10. klasses eksamen i dansk og via E-learning
fået den flotte karakter 12.
SOCIALE TILBUD
OMRÅDECHEF

På Egebækhus har de fået renoveret ”pejsestuen”. Så nu er
den moderne og mere indbydende – blandt andet til
dagcentrets aktiviteter.

Et par af Døvblindehusets medarbejdere og CFDs psykolog deltager i
den europæiske døvblindekonference i september med en workshop
der har titlen: From thoughts to language to reality - getting closer
to social connectivity

Tak for denne gang. Kurt Faber-Carlsen – Områdechef – Sociale tilbud.
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