Referat af BPR-møde i Område Ørsted den 22.04.2015
Nyt fra borgerne:
Alle har det godt og glæder sig til de planlagte ferieture.
Der ønskes en sommerfest og aftales, at vi holder en i forbindelse med indvielse af det nye
aktivitetscenter. Camilla, Malene og Susanne laver et forslag til festen til næste møde.
1. Orientering fra leder:
Annette føler sig godt modtaget og har nu været i Område Ørsted i knap 3
måneder.
Restferie- og afspadseringspukkel samt stop af overforbrug medfører færre på
arbejde pt.
Der afvikles pædagogiske handleplansmøder.
En medarbejder har opsagt sin stilling. Der ansættes uddannede medarbejdere og
tilstræbes at have fastansatte vikarer.
Der er givet midler til projekter omkring nedbringelse af sygefravær samt
voldsforebyggelse.
Der afholdes samtaler med forældre til borgere på Kærvang og afholdes
forældremøde i næste uge. Frode og Annette holder herefter samtaler med
medarbejdere på Kærvang. Samme proces køres efterfølgende på Skovvang.
Borgere på Kærvang samt personale holder grillaften om 2 uger. Et
fællesarrangement der har til formål at give alle en god fælles oplevelse.
Aktivitetshuset tages i brug efter sommerferien.
Budget. Der er et overforbrug, der skal reduceres.
Der orienteres om gruppebudgetter næste gang, da Annette ikke er sat ind i dem
endnu.
2. Orientering fra formand
Pårørende er frustrerede over, at flytningen fra Rougsøcenteret foregik så lang tid
før, at det nye aktivitetscenter er færdigt. Det har givet en del unødig uro for
borgerne. Fremover opfordres kommunen til at undgå ekstra flytninger. Det ville
have været rart med en buffer i form af at kunne beholde de nuværende lokaler
på Skyttevej. BPR-rådet ønsker at områdeleder og socialchef deltager i et møde,
så der opnås kendskab til planerene for aktivitetsdelen de kommende år.
BPR-rådet ønsker indsigt i gruppebudgetterne, da der er tvivl om, de anvendes
som aftalt.
Dagsorden prioriteres herefter. Punkt 4, 5, og 7 udsættes til næste gang.
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3. Ny ledsagerpulje
Der er kommet en ny pulje på ledsagertimer. BPR-rådet ønsker at sikre, at alle
borgere, der har interesse i denne, får søgt og vil sikre at kendskabet til puljen
når ud til alle pårørende.
4. Feriepulje. Udsat
Orientering om processen
5. Magtanvendelser og indberetning heraf. Udsat
Orientering om indgået aftale med formanden
6. Rapport fra Socialt Tilsyn Midt
Der skal sendes høringssvar. Formand og næstformand orienterer om punkter og
overvejelser. Det aftales, at alle medlemmer af BPR-rådet læser rapporten og
vender tilbage med evt. bemærkninger inden mandag. Formand og næstformand
udarbejder herefter et høringssvar på vegne af BPR.
7. Kontaktpædagogens opgaver. Udsat
Præsentation af det tidligere arbejde i BPR med dette
Annette orienterer om sine overvejelser til den fremtidige varetagelse af
opgaverne.
8. Planlægning af møder 2015. Udsat
9. Evt.
Næste møde afholdes 9. juni kl. 16.30-18.30 på Skovvang.
Torben, Peter, Vagn og Lonni mødes en time før.
Referent: Annette

Socialområdet,
Administrationen, Sønderport 8 1. sal, 8500 Grenaa

