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Referatet fra Bruger-Pårørenderådsmøde
mandag den 11. september kl. 13.00-15.00
Deltagere:
Pårørende: Egon Osther
Beboer: Annelise Jørgensen
Frivillig: Kirsten Brommann
Frivillig: Birthe Frellesen
Aktivitetsmedarbejder: Sussanne Poulsen
Teknisk serviceleder: Flemming Boye
Daglig leder: Gitte Lund Jensen
Centerleder: Christiane Bro Simonsen
1.

Info fra plejecenteret
a. Nyt vedr. beboere
i. Der er pt. 2 ledige boliger. Der er visitation
tirsdag den 12. september, hvor det forventes at
der visiteres til begge boliger.
b. Nyt vedr. personalet
i. Fraværet for juli 2017: 0,98% - Meget flot!
ii. Ledig aftenvagt stilling: Denne forventes at blive
dækket i løbet af denne uge.
iii. Ledig dagvagt stillingen: Denne forventes at
blive besat pr. 1. nov.
c.

Generel orientering
i. Klippekort
1. Vi er kommet godt i gang med
klippekortet, der har været aktuelt
siden 1. juli. Der bruges rigtig mange
både individuelle og fælles klip hver
uge. Personalet er ved at være godt inde
i hvilke aktiviteter og muligheder der er.
Når der er mange /ekstra ressourcer i

Tandsbjerg Plejec. Ledelse
T
F

huset, så planlægges der med
klippekortsaktiviteter. Pr. 1. september
har vi lavet et særligt program med
klippekortsaktiviteter særligt for fælles
puljen.
2. Der er afsat midler der svarer til dobbelt
klip (1,50 time/uge pr. beboer) i 2017,
så vi har rigtig mange klip der kan
anvendes. Fra 2018 bliver det
45min/uge hver beboer har.
3. Annelise Jørgensen fortalte på mødet
hvilke aktiviteter hun bl.a. har brugt sit
klippekort på – handle i Bilka,
musikfestival, bustur m.m
4. Andre eksempler på
klippekortanvendelse: ledsagelse til
læge/sygehus, ekstra rengøring, samle
møbler, hjælpe med at flytte/pakke ud,
oprydning i skabe og lign.
ii. LEAN-Projekt
1. Flemming orienterede om LEANvasketøjsprojektet, der går ud på at der
vaskes om natten på faste vaskedag, og
på andre dage registreres der akut vask,
hvis der vaskes på andre dage end de
faste vaskedage. Vaskedagene falder
sammen med badedagene, således at
sengetøj og håndklæderne vaskes efter
bad.
2. Gennemgang og godkendelse af huslejeregnskab
a. Malene, Helle og kontorelev Fie fra Boligadministrationen og sekretær Dorte Dixen Rasmussen
deltog under dette punkt. Huslejeregnskabet blev
gennemgået og godkendt af bruger-pårørenderådet.
b. Bruger-pårørenderådet spurgte ind til effektiviteten af
solcellerne. Vi aftalte at Flemming Boye laver en rapport
der viser solcellernes effektivitet, denne gennemgås på
næste møde.
3. Ønsker/forslag til kommende klippekort aktiviteter
a. Ud at spise selv eller i en gruppe
b. Pizza og Bio
c. Julepyntning af bolig
d. Oktoberfest
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4. Evt.
a.

Aktivitetsmedarbejder Sussanne og Christiane deltog i
torsdags sammen med 4 beboere og 2 plejepersonaler i
festival på Mølleparkens Plejecenter. Det var en rigtig
god oplevelse. Vi har efterfølgende snakket om
muligheden for at afholde en stor fest i gårdhaven, hvor
der inviteres beboere fra andre plejecentre. Brugerpårørenderådet vil gerne støtte op om en sådan
aktivitet. Vi aftaler at vi snakker videre om dette
arrangement på næste møde.

5. Næste møde.
a. Næste møde er mandag den 27. november kl. 13.0015.00. I forbindelse med mødet serveres der en lille
julefrokost.
b. Punkter til næste møde: Orientering omkring budget
2018, opfølgning på klippekortet, planlægning af stor
fest i foråret 2018.

Referatet er skrevet af centerleder Christiane Bro
Simonsen
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