Skovstjernen
Referat af BP – Møde 26 August 2015
Fremmødte: Karin, Preben, Egil, Søren, Niels, Jan og Anne-Dorthe.
Info fra Leder:
Søren kunne fortælle, at der er gang i mange gode ting, og vi er godt på vej ind i 2016 i
planlægningen.
Omkring Aveleo (Digital kommunikations redskab til alt) så er alle kommet godt igennem og
øver sig, men ting ta’r tid og kræver tålmodighed.
Der er påbegyndt arbejde med pædagogiske Indsatsplaner.
Der er søgt penge i ”Forebyggelsesfonden” til 2 ”Pakker” - 1 omkring Vold og 1 omkring
Kollegial sparring. Og vi har fået positiv tilsagn.
Der arrangeres Pårørende aften d. 3/9 på Skovstjernen kl. 19.00. Invitation er udsendt (frist
1/9) – Aftenens gæst er Psykolog John Zeuthen.
Pga. Resurser/Budget på Skovstjernen ( tilpasning) er der lavet ny Vagtplan som træder i kraft
2/11-15.
Nyt Fra beboerne:
Niels bragte på banen, er der er meget madspild. Kan der laves mindre positioner? Vi blev
enige om, at Søren laver et Skema, som bliver omdelt i husene (ugeoversigt), så de kan
krydse af og holde øje. Birgitte i køkkenet bliver naturligvis informeret herom.
Feriepuljen:
Beboerne har haft meget glæde af den, og der har været mange forskellige ture. Næste
fællestur er den 22/9. Skovstjernen får ros fra kommunen om, at ”der er styr på bon’er” fra
turene. Der er stadig penge tilbage til resten af året. Søren følger op på at de bliver udnyttet.
Budgettilpasning:
Det er løbende nødvendigt med budgettilpasning. Midler, betalt af anden kommune, der fulgte
med en borger, der nu er afdød, er der budgettilpasset i forhold til.
Tilsyn:
Socialtilsyn Midt har været på opfølgende besøg og har nu Re-Godkendt Skovstjernen på de
manglende områder. Skovstjernen blev rost for opfølgning af div. påbud m.m. fra 2014.
Tilsynet kunne klart se en sammenhæng mellem det, som hhv. Leder, Ansatte og Beboere
udtalte sig om på tilsynet.
Arbejdstilsynet kommer på opfølgende besøg den 18/9-15.
Planlægning af Valgaften:
Der afholdes valg til BP-Rådet den 28/10-15.
Vi får denne aften besøg af en Pensionsrådgiver fra Djurslands Bank, som inden valget vil
komme med et lille indlæg omkring Forsikring og Pension. Søren og Karin sender indbydelse
ud til alle pårørende i starten af oktober.
Repræsentant for medarbejderne vælges på et møde d. 7/10. Beboerne skal ligeledes afholde
valg.
EVT.
Nyt omkring Ledsagerpuljen:
Karin informerede om at Norddjurs Kommune har afsat en Ledsagerpulje på kr. 200.000, til
brug for de borgere, som ikke kan få bevilget Kommunal ledsagning (som er 15 timer pr. md.).
Der skal søges individuelt af borgeren. Der kan bevilges 4 timer pr. md. på hverdage mellem
kl. 8-22.
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Det virker urimeligt, at nogle borgere kan få bevilget
15 timer pr. md., mens andre kun kan få bevilget 4 timer pr. md. Men dette må blive et af
vores indsatsområder det/de kommende år, så der bliver lighed for alle.
Søren vil undersøge behovet for denne form for ledsagning og informere i husene herom, samt
selve proceduren for ansøgning.
Alle medarbejdere har snart være igennem Efteruddannelse. Nu skal tingene afprøves –
Fællesmøde hver 4 uge.
Den 2/9 kl. 15.30 er der møde med Boligforeningen – jf. udsendt mødeindkaldelse. Karin, Egil
og Niels deltager.
Den 27/8-2015, Preben Vand
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