REGLEMENT
Instruks for pleiepersonalet
ved fru Hjorths pleie- og hvilehjem
Kilde: Beretning 1904-1910

1.
Barnene staar op om sommeren kl. 6, om
vinteren kl. 6½. De maa være rene og
ordentlig paaklædt, ikke mangle skolisser
eller lignende, før de ledsages over paa
dagligværelsene.
2.
Soveværelserne maa være vasket og
sengene opredt inden kl. 10½ og de skal
ellers hele dagen være i orden. Kjoler,
skjørter etc. maa ikke hænges paa væggene,
støvler maa ikke staa under sengene o.s.v.
3.
Naar barnene har forlatt soveværelserne,
sættes vinduerne op for utlufting. Herunder
maa der paasees at stormkrokene sættes
paa og radiatorene stænges.
4.
Barnene skal spise frokost kl. 8,
mellomfrokost kl. 11, middag kl. 1½ og
aften kl. 6. Under maaltidene skal
dagligværelserne luftes godt ut.
5.
I de kolde aarstider lukkes vinduerne kl. 2,
radiatorene aapnes og der lægges i ovnene.
At lægge ved, klædningsstykker eller andre
ting paa ovne eller radiatorer er strengt
forbudt.
6.
Alle lamper renses, pudres og fyldes om
morgenen.
7.
Det elektriske lys maa ikke brændes i utide.

8.
Det er personalets pligt nøie at paase at
hvert barn faar fuldt ut tilstrekkelig mat
servert paa appetittlig maate, samt skjære op
for og hjælpe dem, som ikke kan spise
alene.
9.
Det er strengt forbudt at la barnene sitte for
længe paa klosettet.
10.
Likeledes er det strengt forbudt at tildele
barnene nogensomhelst straf. Hvis de er
uskikkelige eller ulydige, meldes det til
bestyrerinden.
12.
Barnene maa aldri være uten tilsyn.
13.
Senest kl. 10 maa personalet være paa sine
værelser og lysene slukt. Fridage kl. 11½.
Bestyrerinden kan tillate undtagelser.
14.
I tilfælde av ildebrand maa personalet
allerførst sørge for at faa barnene ut. Alle
døre mot ilden lukkes, og barnene føres ut
den motsatte vei enten gjennom dør eller
vindu.
15.
Har personalet noget at klage over, skal de
henvende sig direkte til bestyrerinden.
16.
Det er personalets pligt at iagtta og studere
hvert barns eiendommeligheter og derefter
at avpasse lek og beskjæftigelse. I det hele
maa personalets første og sidste tanke være
at stelle godt med og hygge for barnene,
saaledes at deres tilværelse kan bli saa lys
som mulig... Ligeledes er det personalets
pligt at bidra til at der altid hersker
forstaaelse inden hjemmet.

