
Pressemeddelelse, Filskov Friplejehjem i anledning af ansættelse af ny leder pr. 1. april 2021. 

Bestyrelsen har pr. 1. april 2021 ansat konstitueret leder, Vibeke Andresen, som ny leder på Filskov 

Friplejehjem.  

Vibeke Andresen har været ansat som Souschef på Filskov Friplejehjem siden juni 2011 og har således 

været ansat næsten siden Friplejehjemmets start i 2010.  

Vibeke Andresen udtaler: ”Det har været en spændende tid, hvor jeg har været med til at bygge et 

nyt Friplejehjem op fra 15 beboere til nu 36 beboere. Jeg har være medansvarlig for ledelsen fra 

dag 1.” 

Det er således en erfaren leder, som nu kommer til at sætte sit præg på Filskov Friplejehjem. 

 

Vibeke Andresen er oprindelig uddannet plejehjemsassistent og senere SOSU-assistent, og har 

efterfølgende taget efteruddannelse indenfor praktikvejledning o.a. afsluttende med en 

Diplomuddannelse både i demens og ledelse. Vibeke Andresen har før sin tiltrædelse på Filskov 

Friplejehjem været ansat i plejesektoren og på et bofællesskab i Ikast-Brande Kommune. Det er 

således en særdeles veluddannet og erfaren leder, som fremover kommer til at stå i spidsen for 

Filskov Friplejehjem. 

 

Vibeke Andresen har i alle årene været med til både praktisk opgaveløsning og ledelse i forskellige 

sammenhænge:  

Vibeke Andresen udtaler: ” Livskvalitet i hverdagen for den enkelte beboer er og bliver vort fokus 

punkt, uanset om det er pleje – kost – aktiviteter -rengøring – vasketøj – eller service fra pedel – 

sekretær – der er omdrejningspunkt. Et HJEM med respekt og muligheden for et fællesskab på 

forskellige niveauer.” 

Endvidere: 

”Værdigrundlaget er en væsentlig ting, som gerne må skinne igennem, når man træder ind ad 

døren. At der er en, der henvender sig og spørger til de besøgendes ærinde og er behjælpelig. 

I 1994 var jeg med til at opstarte et bofællesskab for demente, hvor hjemlig atmosfære og respekt 

var nogle af vore værdier. Så det med værdierne ligger dybt i mig.”  -   ”Jeg glæder mig til at stå i 

front for det meget kompetente medarbejderhold vi har på Filskov Friplejehjem, og nu har vi også 

fået tilknyttet en centersygeplejerske.”  

 

Bestyrelsen har allerede i det sidste halve år med glæde kunne følge, hvordan både hverdagens 

opgaver og de mere overordnede udfordringer er blevet professionelt håndteret af Vibeke, og har 

derfor stor tillid til, at ledelsesopgaven også fremover vil være i de bedste hænder.  

 

Vi byder dig derfor velkommen i din nye stilling som leder ved Filskov Friplejehjem og glæder os til 

at fortsætte samarbejdet med dig. 

 

Bestyrelsen 

Filskov Friplejehjem. 

 


