Referat fra Bruger-pårørende rådsmøde
Skovstjernen
25 november 2015, kl 19-21
Dagsorden:
1. Afgående formand, Karin overdrager viden og erfaringer til bruger-pårørende
rådet
2. Konstituering af nyt bruger-pårørende råd
3. Nyt fra brugerne
4. Kostundersøgelse: Tilbagemelding her
5. Info fra ledelsen
6. Næste møde: Læsestof til alle
7. evt.
Afbud fra Preben Vand – kommer kl. 19.30.
Referat:
1. Afbud fra Karin.
Uddelt notat fra Karin: Diverse info vedr. BP-Rådet
Beslutning: Vi kikker på sedlen fra Karin og overvejer til næste gang. Hvis vi
finder det hensigtsmæssigt, inviterer vi Karin til maj-mødet for hjælp til at
komme i gang.
2. Formand:
Næstformand:
Sekretær:

Anni Schmidt
Egil Classen
Preben Vand

3. Per – intet nyt.
Niels – bemærkning om rod (cykler og knallerter) på terrasse ved beboer.
Søren påpegede, at da det er privat område, har man lov til selv at bestemme,
hvad man vil have på sin terrasse.
Måske ville der være en mulighed (Søren undersøger) for at få et cykel/knallertværksted i en kælder i en bygning i nærheden – evt. med hjælp fra frivillighed.
4. På foranledning af Niels med fokus på madspild har Søren iværksat en
kostundersøgelse i form af et skema til de forskellige huse på Skovstjernen. Det
gav svar på undren og anledning til justeringer.
I nogle huse gemmer man (helt efter reglerne) overskydende mad fra
aftensmåltidet til næste dag i tilfælde af, at nogen skulle have lyst til at spise
rester. I andre huse har man vedtaget konsekvent at smide overskydende mad ud.
I Gul Hus har der været for meget mad pga. manglende afmelding af borger.

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

Salatmængden er reduceret.
I Hvid Hus Har der været mangel på fisk og kartofler.
I et af husene har man selv hentet for mange tarteletter på lageret ved køkkenet.
5. Søren informerede om:
 Igangværende ansættelser. Der har været rigtig mange ansøgninger:
133 til rengøring
42 til nattevagt
32 til køkkenassistent
Heldigvis har Norddjurs Kommune fået et smart system, hvorfra man kan
læse, udvælge og fravælge ansøgninger koordineret med de andre i
ansættelsesudvalget. Samtaler 25. og 26. november.
 Søren deltager i et sundhedsfagligt projekt igangsat af Sundheds-og
omsorgschef Søs Fuglsang og Socialchef Hanne Nielsen. Projektet er på et
tidligt stadie og synes derfor endnu ret kaotisk. Der arbejdes hen imod en
god struktur og procedurer for bl.a. modtagelse af hjemvendende
patienter fra ophold på regionens hospitaler. Der er kommet ny lovgivning
på området, og Norddjurs Kommune er en af de få kommuner, der er med
i projektet.
 Alle medarbejdere har 12. december været igennem rotationsprojektet med
videreuddannelse, så nu skulle der komme mere ro på vagtplanerne;
dog mangler to praktikvejledere, der er færdige først i februar. Her er
kommet nye regler – bl.a. skal praktikvejlederne med til eksamen som
censorer.
6. Næste møder:
onsdag d. 9. marts kl. 19-21
onsdag d. 25. maj læ. 19-21
Inden mødet den 9. marts kikker vi på notatet fra Karin – se pkt. 1.
7. Egil Classen: Man kunne evt. invitere Bibi Bak fra boligforeningen til næste møde
for at høre om muligheden for at nedsætte administrationsgebyret for beboerne.
Ref.: Anni Schmidt
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