Dato: maj 2014
Reference: HE
E-mail: he@norddjurs.dk

Referat fra bruger og pårørenderådsmøde den 6. maj 2014, kl. 16.00.
Tilstede
Asger
Jørn
Henning
Lea
Ole
Bent
Bo
Henriette
Asger bød velkommen og rettede en særlig velkomst til Ole, som er ny
beboerrepræsentant fra hus 20 og til områdeleder Bo Lindballe fra Norddjurs
Kommune.
1. Nyt fra beboerrepræsentant
- Lea fortæller at Dina snart skal på kursus, og at Lone kommer tilbage fra kursus.
2. Nyt fra formand og næstformand
Asger præciserede indledningsvis, at det er vigtigt at dagsorden og referater uddeles til
alle beboere, og at der ved udsendelse af referater til pårørende samtidig udsendes en
mail med referat til ham. Det er endvidere vigtig igen at opfordre pårørende til at
indlevere mailadresser til Henriette, så vi kan lave en mailliste over pårørende på
Centervej.
- nytårstaflet i Ørum Djurs Hallen den 1. marts 2014 var som vanligt et rigtig godt
arrangement.
- der er udarbejdet et høringssvar fra handicap- og ældrerådet i forbindelse med
ferieordningen, desværre har bruger- pårørenderådet ikke høringsret.
- der er flere forskellige møder fremadrettet, i morgen den 7. maj 2014 for alle
medlemmer af bruger- og pårørenderådene, det afholdes på Skovstjernen i Grenå. Den
17. juni er der dialogmøde for formand og næstformand med voksen og plejeudvalget.
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- flere beboere har fået en inkassosag på nakken, idet der har været i fejl i
socialområdets administration, så servicebetaling for januar måned 2013 er gået til
inkasso via SKAT uden der er foretaget rykker eller anden varsling. Asger har taget
sagen op med socialområdet, idet beløbet ikke er manglende, så denne fremgangsmåde
er slet ikke i orden, hvilket også socialområdet har beklaget.
- generelt er informationsniveauet fra socialområdets administration meget mangelfuldt.
Socialområdet har oplyst, at der er ”plads til forbedring”, så det bliver forbedret
fremadrettet.
- desværre var der i marts måned sket fejl, så tv-signalet i fællesrummene manglede i
1½ uge. Det blev der rettet op på efterfølende. Vi debatterede muligheder for
individuelle postkasser og en postkasse til Henriette.
- helhedsplaner bliver fremadrettet udarbejdet af 2 pædagoger for at kvalitetssikre
materialet.
- afdelingsmøder i boligforeningen: Asger har i efteråret haft en samtale med
udvalgsformand Niels Erik Iversen omkring muligheden for at få pårørende valgt ind i
afdelingsbestyrelser i de kommunale boligforeninger. Dette har medført, at der er
kommet et forslag fra voksen- og plejeudvalget om, at pårørende kan blive valgt til
afdelingsbestyrelsen i kommunale boligforeninger. Asger har netop indsendt et
høringssvar til dette forslag.
- Jørn har været til det anmeldte tilsyn fra den nye tilsynsmyndighed fra Silkeborg
Kommune, desværre som den eneste pårørenderepræsentant fra Centervej.
3. Nyt fra ledelsen
- avaleo: vores nye IT-system er lige på trapperne, der er ved at blive uddannet
administratorer og superbrugere. Vi forventer at Centervej får det indført som de første
ret hurtigt efter sommerferien. Vi har store forventninger til det nye system, og ved at
det bliver en proces at få det indkørt.
- rotation: på næste ombæring af rotationsprojektet skal der tre medarbejdere af sted, så
der kommer to nye rotationsvikarer ind på Centervej, som supplement til den
rotationsvikar der allerede er på stedet.
- temadag: Der kommer gang i en række temadage for medarbejderne på Centervej.
Målet med forløbet er at udarbejde en strategi og udviklingsplan for Centervej under
hensyntagen til Norddjurs Kommunes vision om ”åbenhed, ligeværdighed og dialog”.
Vi begynder på fredag d. 9. maj og sidste temadag vil blive afholdt i december. Der er 6
temadage i alt.
- 4 ledere på socialområdet har ansøgt om puljepenge til at afholde debataften for
pårørende, beboere, medarbejdere, vi afventer voksen og plejeudvalgets afgørelse.
(desværre et nej).
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4. Nyt fra medarbejderrepræsentant
- handleplaner – der har lige været handleplansmøder, hvor vores nye udformning af
helhedsplaner er blevet ros af sagsbehandler.
- vi har studerende i hus 18, det er en god oplevelse.
- der er kommet nyt grundrul, hvor der er medarbejderdækning mellem kl. 7 – 22 på
hverdage og søndag, og kl. 7 – 23 fredag og lørdag.
- Henriette oplyste, at medarbejderne som udgangspunkt skal lave administrativt
arbejde om formiddagen efter morgenmaden og igen efter kl. 21.00 om aften. Dvs.
medarbejderne er til rådighed, når beboerne primært har behov for støtte.
5. Nyt fra handicaprådet
- intet væsentligt nyt ifølge Kaj Aagaard.
6. Planlægning af sommerfest
- der har været flere forslag til mad. Helstegt pattegris på grill er det forslag der er mest
stemning for.
- der er forslag til motionsbanko som aktivitet efter maden.
- Henriette sørger for at lave invitation, samt at inddrage medarbejdere i at arrangere
detaljerne til sommerfesten.
7. Budget 2014
- budgettet ser rigtig fint ud, vi har ca. de samme midler som sidste år.
- vores forbrug ligger fint, så det ser ud til vi overholder budgettet.
8. Orientering om anmeldt tilsyn den 24. april 2014
- det var en rigtig god oplevelse at have det nye tilsyn på besøg, det er oplevet som
fremadrettet og dialogbaseret.
- Lov om socialtilsyn fastlægger 7 temaer, som tilbuddenes kvalitet skal vurderes ud
fra:
Uddannelse og beskæftigelse







Selvstændighed og relationer
Målgrupper, metoder og resultater
Organisation og ledelse
Kompetencer
Økonomi
Fysiske rammer
Se eventuelt mere på: http://tilsynmidt.silkeborgkommune.dk/Sociale-tilbud/Saedanmaeler-vi-kvaliteten-i-sociale-tilbud#sthash.pua62BGA.dpuf
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9. Fritidsaktiviteter
- der er flere forskellige aktiviteter, gåture, biografture, spil, svømmehal, klubben på
RC hver mandag, der er tilbud om boldspil og udnyttelse af vores gode udeforhold.
Aktiviteter tager altid udgangspunkt i beboernes ønsker. Der tilbydes aktiviteter, der
tager udgangspunkt i at skabe et hjem med hjemlige aktiviteter. Der tilbydes hjælp til at
arrangere fritidsaktiviteter evt. transport. Der tilbydes årstidsarrangementer og
traditioner samt små dagsture og udflugter i ferier og weekends. Nærmiljøets faciliteter
som skov, strand, kultur arrangementer samt fritidstilbud benyttes.
10. Beboerferie
- beboerne har givet forslag til ferieture, og medarbejderne arbejder på at finde ud af
hvad der kan lade sig gøre, samt udarbejde tilbud, så økonomien bliver synlig for de
beboere der gerne vil med på en ferie eller en udflugt.
- der er forskellige forslag fra beboerne til ferieture blandt andet tur til Sverige, tur til
Rønbjerg Feriecenter og diverse endagsudflugter eksempelvis Legoland.
- vi regner med at endagsturene primært bliver i uge 29 og uge 30, hvor der er lukket på
AC. Og at ferierne bliver sidst i august, først i september.
- rådet følger op på denne sag ved de kommende møder.
11. Eventuelt
- næste møde afholdes den 5. august 2014, kl. 16.00.
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