Dagsorden / Referat
Emne: Bruger- og pårørenderåd Auning
Formål med mødet: Samarbejde med brugere og pårørende
Mødeleder: Asger

Tilstedeværende: Lea, Marianne, Bo, Ole,
Asger, Jørn, Bent, Frode, Maria (referent)
Fraværende: Mie

Referent: Maria Kjeldsen
Dato: 26. september 2016
Varighed: 15.00-16.30

Dagsordenspunkt:

Indhold:

Konklusion:

1

Prioritering af
dagsordenspunkter.

2

Nyt fra husene
-De gode historier

Orientering

Information om nye klubtiltag i
Auning.
Opstart af ny vagtplan.
Positive historier omkring borger
udvikling. Pårørende fortæller at de
oplever at borgere har udfordringer
ifht. bostøtte/ny vagtplan.

3

Nyt fra Asger:
- Orientering vedr.
besparelser og budget
2017
- Orientering fra Jørn fra
mødet med Voksen &
Plejeudvalget

Orientering

Godt grill-arrangement, positive
tilbagemeldinger.
Besparelser for 2017 taget af bordet.
Asger roser Lars Møller pga.
besparelserne er taget af bordet, pga.
skarpe og præcises høringssvar, som
er kommet fra bruger/pårørende råd i
Norddjurs. Asger roser ligeledes
læserbrev som Lars Møller har sat i
avisen.
Ros til personalet ifht. aktiviteter i
sommer.
Møde med boligforeningen, huslejen
forbliver som sidste år. Hus 18 får
bevilliget nye skabe til køkken, hus
20 har fået nyt komfur. Der er forslag
til boligforeningen om udskiftning af
køleskabe i beboernes lejligheder,
som ikke har fået skiftet. Der skal
sættes separate målere op i hver
lejlighed.
Orientering fra Jørn fra møde med
Voksen & plejeudvalg. Der er tale
om en drøftelse af vedtægter for
bruger/pårørende valg på forvaltnings
niveau.

Ansvarlig:
Deadline:
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4

Nyt fra Frode:
- Status på Feriepuljen
- Orientering ift.
sygefravær
- Orientering vedr.
"Great place to Work"

Orientering omkring
afholdte aktiviteter/ferier,
samt forventede pt.
Information omkring
sygefravær incl. Og eks.
Langtidssyge.
Information vedr. process
og Great place to work.

Information omkring aktiviteter og
ferier.
Status på sygefravær.
Status på proces med Great place to
work.
Pt. igangsat proces med borger
tilfredshedsundersøgelse.

5

Ny vagtplan pr. 15.
august 2016.

Drøftelse af fordele og
ulemper.

Pårørende ønsker at nye tiltag fra
ledelsen kommer til drøftelse, fx
vagtplan mv. jf. Vedtægterne. Asger
stiller fx spørgsmål ved ændringer i
vagtplan fx morgenvagter, og
weekend aktiviteter, eller overlap.
Asger nævner at han ikke er enig i
dispositionen af medarbejdere fordelt
på dagen. Specifikt ønsker pårørende
at der er personale på kl. 6.45-8 i
hverdage og kl.18-20 lørdag og
søndag.
Dette er der ikke enighed om.
Frode ønsker ført til referat at den
nye vagtplan har medført nye
muligheder for oplevelser, og
aktiviteter. Medarbejderne er der for
at støtte borgerne til mestring af eget
liv.
En beboer fremhæver, at hun fx har
flyttet sin bostøtte til om
formiddagen, sådan at hun nu kan
deltage i aktiviteter. Og hun fortæller
at hun hører at det går fint i huset ift.
Den nye vagtplan.
Jf. tilsyn og overenskomst skal
overlap være der.
Marianne fortæller at borgerne er
blevet bedre til at stå op selv, selv
klare sig, fx også ift. medicin.
Jørn efterspørger involvering af
borgere i klubtilbud, eller aktiviteter.
Og hvorvidt de er på tværs af husene.
Frode og Marianne fortæller at den
seneste tid er sket en udvikling, hvor
aktiviteter og samvær har ændret sig
til at være meget på tværs. Marianne
påpeger, at dette kan skyldes at
medarbejderne nu har det rigtig godt.
Asger ønsker tilstedeværelse og
omsorg til beboerne.
Bo påpeger, at der ikke er sket
besparelser, men omlægninger.
Frode ønsker tilført til referat at der
ønskes et udviklings perspektiv for
borgerne.
Sag sendes til socialchefen.

6

Kostrefusionsordning pr.
1. juni 2016.

Orientering om ordningen.

Bo informerer om status på
ordningen, herunder status på selve
systemet. Fra aconto til faktisk beløb.
Herunder at der skal meldes fra to
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dage før.
Medarbejderne støtte op omkring
afkrydsning.

7

Regnskab 2015 og
budget 2016.

Regnskab 2015 og budget
2016 fremlægges til
drøftelse.
Budgetopfølgning pr. 31.
august 2016 fremlægges til
drøftelse

Bo informerer.
56.000 kr. i overskud for 2015 på
banesvinget 18+20.
Det forventes for 2016 at regnskabet
går i nul.

8

Tilsynsrapporten for
januar 2016.

Drøftelse af rapporten.

Asger konkluderer at medarbejderne
er til rådighed om aftenen kl. 15-21.
Jf. konklusion i tilsynsrapporten fra
januar 2016.
Jørn påtaler, at dokumentations
systemet evt. kan gøres mindre
krævende.
Frode fremhæver punkter til
handleplan fra det uanmeldte tilsyn,
fx ift. faglige metoder. Hvilket
tilsynet har givet positive
tilbagemeldinger på.

9

Valg- og bankomøde den
31. oktober 2016.

Drøftelse af dagsorden:
- Velkomst
- Spisning
- Kort årsberetning fra
Asger
- Ekstern gæst?
- Valg til Bruger &
Pårørenderåd (herunder
hvem der genopstiller og
hvem der evt. ønsker at
opstille?)
- Banko

Forslag om start kl. 18 – vedtaget.
Indtil kl. ca. 21.00.
Ønsker fortsat smørrebrød til
spisning. (Møllebistroen?) Evt.
drikkevarer, blandet. Gevinster til
banko.
Forslag om Hanne Nielsen som
ekstern gæst.
Lea foreslår at der afgives stemme på
stemmeseddel, såfremt der er mere
end fire opstillede.
Lea ønsker at genopstille.
Christian N. ønsker at opstille.
Bent, Mie og Asger ønsker at
genopstille.
Frode og Maria sørger for
indbydelse.

10

Eventuelt.
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