
Vigtige telefonnumre: 

 

Dalhoffsminde: 74 57 52 12 

Lægevagten: 70 11 07 07 

Vagttelefon: 73 57 57 20 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til  
Dalhoffsminde 

 

 
 

 

 

 

Personaledækning: 
 

Der er altid personale på begge afdelinger:  

Alle dage kl. 7.00-22.30   

 

Nattevagter fører tilsyn på begge afdelinger: 

Alle dage kl. 22.30-7.30 

 

 

 

Dalhoffsminde 
Dalhoffsmindevej 3 

og  

Marstrup Kirkevej 31 

Hoptrup 

6100 Haderslev 

 

Telefon: 74 57 52 12 

E-mail: info@dalhoffsminde.dk 

Spisetider: 

07.30-08.00 Morgenmad (weekend 8.30-10.00) 

09.45-10.00 Formiddagskaffe 

12.00-12.30 Middagsmad  

17.30-18.00 Aftensmad 

20.00-20.30 Aftenkaffe 

Marstrup Kirkevej              Slivsø 



Indflytning: Ved indflytning gennemgår vi værelset 

for fejl og mangler sammen med dig . Du får udleveret 

en nøgle/chip. Det er ikke muligt at medbringe egne 

møbler. 
 

Udflytning: Ved udflytning gennemgås værelset for 

konstatering af fejl og mangler. Der opkræves et beløb 

på 350 kr. for rengøring. Ved påkrævede større rengø-

ringsopgaver opkræves 750 kr. Hærværk er erstatnings-

pligtigt. 
   

Værelset: Det forventes, at du løbende rengør  

værelset og giver besked til personalet, hvis noget er 

defekt.  

Levende lys: Det er pga. brandfare ikke tilladt at have 

levende lys eller anden form for åben ild på værelset. 
 

Udeblivelse: Ved udeblivelse i mere end 3 døgn, 

uden aftale med Dalhoffsminde,  bliver du udskrevet. 

 

Gæster: Af hensyn til brandberedskabet skal persona-

let vide nøjagtig, hvem der er i huset. Derfor skal du 

meddele dette både ved ankomst og afsked. Det er mu-

ligt at have overnattende gæster fra fredag til søndag -  

dette aftales med personalet. Det er ikke muligt at have 

samvær på Dalhoffsminde med børn under 18 år.    

 

Beboerråd: Der afholdes et møde hver måned.  

Mødet omhandler trivsel, aktivitet og orienteringer om 

nye regler og tiltag. Beboerrådet beslutter rammerne for 

beboerkiosken.  

Beskæftigelse: Vi forventer, at du deltager i arbejdet 

på værkstederne. Efter indskrivning får du kort tid efter 

en samtale med en medarbejder fra værkstedet. Her 

afklarer I sammen dine arbejdsmuligheder.  

Der udbetales løn på 25 kr. pr . time. Udbetalingen sker 

hver mandag. Fritagelse, sygdom eller anden  fravær fra 

arbejde skal aftales med værkstedspersonalet.  
 

Misbrug: Dalhoffsminde ønsker et stof- og alkoholfrit 

miljø. Vi reagerer på aktivt misbrug. Det kan medføre 

udskrivning ved gentagende henstillinger. Handel med 

stoffer medfører udskrivning. På værkstederne må der af 

sikkerhedsmæssige årsager ikke forekomme hverken 

misbrug eller påvirkethed. Rusmidler må ikke indtages på 

offentlige arealer.  
 

Adfærd: På Dalhoffsminde opfordrer vi til en god tone 

og god adfærd.  Vi tolererer hverken truende, voldelig 

adfærd eller hærværk. Dette medfører udskrivning/

bortvisning. 
 

Medicin: Receptpligtig medicin skal afleveres på kon-

toret. Vi administrerer og udleverer din receptpligtige 

medicin efter gældende lovgivning. Håndkøbsmedicin 

administreres af dig selv. 
 

Fritid: Du har mulighed for at benytte de forskellige 

aktiviteter på afdelingerne. Her er der også mulighed for 

lån af cykler.  
 

Tovholder: Du tilknyttes en tovholder og en kontakt-

person fra beskæftigelsen vedrørende dit ophold og for-

løb på Dalhoffsminde. 

Rygning: Der er på Marstrup Kirkevej og Slivsø 

aftalt fælles rygeområder udendørs. Det er ikke til-

ladt at ryge indendørs Spørg personalet for yderli-

gere information.  Rygestop tilbydes.  
  

Personfølsomme oplysninger: Personlige 

oplysninger opbevares og benyttes iflg. lovgivnin-

gen om persondataforordningen der trådte i kraft 

25 maj 2018. Kontakt personalet for yderligere in-

formation om reglerne.                                                                                                       

 

Internet: På begge afdelinger er der trådløst in-

ternet. Koden får du udleveret ved henvendelse til 

personalet. Du har yderligere mulighed for at låne 

en PC. Det er ikke tilladt, at downloade stødende 

eller ulovligt materiale via internetforbindelsen. 

Det er ikke tilladt, at tage billeder af personer på 

Dalhoffsminde uden forudgående aftale. Det er ikke 

tilladt, at kommunikere personfølsomme 

oplysninger på facebook eller andre sociale medier. 
 

Opholdsbetaling: Under dit ophold skal du 

betale for logi. Logi opkræves hos dig af din hjem-

kommune. Evt. Betaling af medicin m.m. opkræves 

månedligt af Dalhoffsminde til dig.  

 

 Våben: Alle former for stikvåben, knive syle, 

skuetrækkere er ikke tilladt på Dalhoffsminde Alle 

former for slagvåben  er ej heller tilladt. Er du I tvivl 

kontakt personale. Ovenstående våben skal straks 

afleveres til personalet. Hvis reglen ikke overholdes  

kan det medfører udskrivning eller bortvisning.  

Dalhoffsminde Dalhoffsminde Dalhoffsminde 


