
Jul og Nytårs rul Bofællesskabet 

Langkærgård 

24. december 25. december 26. december Nytårsaften 1. januar 

Malene(2017) 

Kim(2018) 
Nandika(2019Tanja 

tog i byt for nytår)) 

Anne(2020) 
Mikkel(2021) 

Torben 
Tanja 
Cecilie 
Pernille 

Mikkel(2018) 
Cecilie(2019) 
Pernille(2020) 

Kim(2021) 
Nandika 
Malene 

Anne 
Tanja 

Torben 

Tanja(2017) 

Malene (2018) 

Torben(2019) 
Mikkel(2020) 
Cecilie(2021) 

Pernille 
Kim 

Anne 
Nandika 

Kim(2019) 

Mikkel(2019) 
Nandika(2020) 

Cecilie(2020) 

Malene(2020) 

Torben(2021) 

Tanja(2021) 
(Nandika tager for Tanja) 

Pernille(2021) 

Anne 
 

Kim(2019) 
Torben(2020) 

Cecilie(2020) 

Nandika(2021) 

 

I 2019 var der brug for en normering der hedder:  

1 personale den 24. december fra kl. 9.00- 10.00 

1 personaler den 25. december, fra kl. 10.00- 10.00 

1 personaler den 26. december fra kl. 10.00- 10.00 

3 personaler nytårsaften, 2 fra kl. 14.45 – 2.00 og 1 fra kl. 14.45 – 13.00  

1. januar dækkes også af de personaler der er på arbejde nytårsaften. 

Hvis man står til at skulle på arbejde juleaften, kan man ikke komme på arbejde nytårsaften. Så vil den næste på listen 

komme på arbejde nytårsaften. 

Vi vil hvert år lave en vurdering på, hvor mange personaler er der brug for, og så bruge listen oppe fra og ned. Man får 

tildelt vagten ud fra det nummer man er på listen. Hvis man f.eks. er nummer 3 på listen til nytårsaften vil man få 

vagten der hedder 14.45 til 11.00 

Personalet er velkommen til at bytte indbyrdes, med de andre faste personaler. Når man bytter indbyrdes bliver man 

krediteret for den dag der står i rullet, lige meget om man selv tager vagten eller en kollega gør.  Der er dog også 

mulighed for at man kan bytte plads i rullet, men så skal det skrives til Morten og Martin at det er det man vil. 

Hvis en personale stopper på Langkærgård, vil den nyansatte blive placeret der på listen, hvor den tidligere personale 

stod.       

   Morten Ulrik og Martin 14. September 2021 


