Referat af Bruger- Pårørenderådsmøde den 25/2-2015.
Alle medlemmer fremmødt. Gæst: Elisabeth Byrialsen fra Norddjurs Kommune.
Vi fik hilst på den nye leder på Skovstjernen – Søren Meinertz - som vi glæder os til at
samarbejde med!
Elisabeth Byrialsen var inviteret med for at fortælle om § 83 & § 85, og hvad beboerne har ret
til bl.a. vedr. rengøring. Der er ingen på Skovstjernen der selv betaler for rengøring og der er
ansat en rengøringsassistent.
Info fra leder:
Budget tilpasning er nødvendig. Dette da der i Rød hus har boet en borger, der nu er død.
Denne borger fik Skovstjernen betaling for fra Randers kommune. Randers kommune var ikke
tilfreds med forvaltningen af service til denne borger, og har derfor krævet midler
tilbagebetalt. Et krav der er imødekommet og som betyder at Skovstjernen skal tilbagebetale
880.000,- til Randers kommune. Forventer at måske 2-3 stillinger nedlægges!
Lidt om Værgemål, Umyndiggørelse og Magtanvendelse. Søren og Karin vil arrangere et
Infomøde for de pårørende.
Der er ”Festdag for Frivillige” i Ørum d. 26/3 bl.a. med Erik Clausen - Tilmelding nødvendig.
Der er Kandis Koncert d. 6 marts.
2 Busture er fastlagt til hhv. den 26/5 og 15/9.
Opfølgning på Tilsyn.
Der er ansat en trivselskonsulent i Norddjurs Kommune: Birthe Holst Sørensen.
Lilla Hus – Her er der kvartalsmøde med pårørende og beboere.
Feriepuljen som i 2014 var på kr. 400.000, har givet alle beboerne forskellige oplevelser, efter
eget ønske. Der er afsat op til 4 dages ferie med deltagelse af en kendt medarbejder. I 2015
er puljen for Skovstjernen kr. 508.000.
Rotationsprojekt slutter i december. Der er 5 personer afsted i maj og 7 i september.
EVT.
De opsatte 2 Postkasser, hvor beboere og pårørende kan komme med input til Bruger- og
Pårørenderådet er indtil nu ikke blevet brugt. Vi vil gerne have input fra folk.
”Husmøderne” bliver fremover mere fælles – hvor husene går sammen to og to.
Der er sygdom i køkkenet, så vikar (Birgitte) er blevet ansat, som vi er rigtig glade for.
Næste møde er den 20/5.
Preben Vand
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