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Indhold:

Gennemgang af vedtægter

Konklusion/resumé:

Ansvarlig:
Deadline:

Asger henviser til vedtægterne for bruger og
pårørende rådet, men især med vægt på
følgende:
§1 Bruger- og pårørenderådet skal medvirke
til at sikre opfyldelse af pleje og omsorg, der
bedst muligt lever op til den enkelte beboers
ønsker og behov.
Rådets opgave er at repræsentere beboernes
interesser.
§ 6: Rådet skal repræsentere beboernes
interesser og rådet skal inddrages ved
fastlæggelsen af retningslinjerne for den
daglige pleje- og omsorgsindsats i
botilbuddene.
Stk. 2: Rådet skal medvirke til at
tilrettelægge og udvikle samarbejdet mellem
ledelse, medarbejdere og beboere i
botilbuddene.
Stk. 3: Rådet har til formål at styrke den
gensidige dialog samt følge op på
målsætning og delmålsætninger for
voksenhandicap- og psykiatriområdet i
Norddjurs Kommune.
Stk. 6: Rådet er ikke bundet af bestemte
emner, men kan drøfte alle relevante forhold
– generelt.
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Nyt fra borgerne.

Orientering

Brugernes hverdag i botilbuddene

Christian C. deltager ikke i møderne
fremover, og træder ud af rådet pga.
flytning.
Forslag om der skal vælges en ny
repræsentant i stedet.
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Asger refererer til valget d. 31. Oktober
2016, hvor de pågældende er valgt.
Har på husmødet i hus 18 bla. besluttet sig
for nye tallerkner, og at få monteret
projektor ovenpå.
Asger nævner at der kan spørges til om
referaterne fra husmøderne, kan sendes til
bruger og pårørenderådet. Dette spørges der
om i begge huse.
Forslag fra Christian, om at der til næste
valg, deles op mellem pårørende og beboere.
Sådan at der vælges i de to grupper, så flere
borgere får lyst til at deltage i valget.
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Nyt fra personalet.

Orientering

Tina informerer om at der er varslet ny
arbejdsplan som træder i kraft 1. Maj 2017,
med ændringer ift. weekender og
morgenvagter. Nu 3 vagter i weekenderne.
Morgenvagten møder nu kl. 7.30 i hverdage.
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Nyt fra formanden.

Orientering

Asger roser arrangementet nytårsaften.
Voksen og plejeudvalget – 16. marts oplæg
omkring arbejdet med nye vedtægter til
bruger og pårørenderåd.
Kandis arrangement d. 3. Marts.
Der er indsendt høringssvar ang.
tilsynsrapporten.
Henvendelser ift. Varsling af ny vagtplan.
Spørgsmål ang. dækning i en konkret
weekend.
Asger ønsker tilbagemelding på dette på
vegne af de henvendelser han har fået.
Frode opfordrer til at disse specifikke
spørgsmål kan tages direkte med lederen når
det opstår, så dette ikke skal gå gennem
formanden.
Christian ønsker at plan eller procedure for
hvordan beboerne kan handle fremover ved
disse situationer.

5

Nyt fra leder.

Orientering

Tilsynsrapport og opfølgningsplan er
godkendt i voksen og plejeudvalget.
Tilsynsrapport fra Allingåbro – en rigtig god
rapport, som også er godkendt.
Der kommer i 2017 en proces ift.
udarbejdelse af nye vedtægter for bruger og
pårørenderådene.
John Zeuten, psykolog, deltager i processen.
Ift. opfølgningsplanen håber Frode at vi
opnår den, og at beboerne oplever at de
fremover får mere ejerskab for rådet.
Spørgsmål omkring ydelser for beboere. Der
opfordres til direkte henvendelse til ledelsen
ved spørgsmål.
Mie fortæller om at forventningsmøderne
mellem pårørende og banesvinget var en god
oplevelse.
Alle beboere får tilbuddet om et sådan møde
i perioden januar til mart måned.
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Drøftelse af kommende
arrangementer i 2017

Drøftelse

I hus 18 ønskes der fortsat en sommerfest,
nogle forslag om evt. anden underholdning,
ellers i nogenlunde samme form. Info
omkring økonomien, ikke mulighed for fuld
betaling fra driften. Fremover kunne der
opkræves brugerbetaling..
Derudover i fx i november eller december
hvor pårørende inviteres til gløgg og
æbleskiver. Hus 20 har ikke haft input.
Asger spørger til LAN party. Christian står
pt. selv med planlægning, hvilket han ikke
ønsker. Bo foreslå at der fx kan tages
kontakt til UNG Norddjurs, gl. Rougsø
center.
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Orientering om nye
servicepakker for 2017 og
problemer med kostrefusion i
2016.

Orientering

2017 ny mindre pris for servicepakken, 1357
kr. Dette pga. at priserne udregnes med to
års interval.
Der arbejdes fortsat på, at der bedres
afkrydsning ift. kost. De enkelte sager
behandles separat.
Den generelle afmeldingsfrist er 5 dage på
alle andre områder på socialområdet. Dette
er der forslag om indføres fra ledelsen for at
mindske margenen for fejl.
Beboerne er glade for de to dage der er pt.
Personalet opfordres til at minde beboerne
om afmelding.
Ny procedure ift. afkrydsning for personalet.
Med den nye procedure håbes der at fejl
mindskes. De to dages afmelding fastholdes
pt.
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Drøftelse af opfølgningsplan
fra tilsynsrapport.

Drøftelse

Gennemgang og drøftelse af
opfølgningsplanen.
Asger påpeger at han ser en
uoverensstemmelse mellem det der står i
rapporten og opfølgningsplanen, fx at
samarbejdet mellem pårørende og tilbuddets
leder er aktuelt udfordret.
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Evaluering af nedtagelse af
vagtplaner for personalet.

Dette er drøftet på husmøderne, og der er
overvejende flertal for at disse ikke skal op
igen, da det gav mere forvirring og
frustration.
Christian fortæller om processen på mødet,
at der var enkelte der ønskede dem, men at
flertallet var bag denne beslutning. Hvis
dette ændres, kan dette tages op igen på
husmøderne.
Asger forslår at der kunne overvejes, at der
skal skærme i husene med info.
Christian fortæller at husmøderne er i hus
18, hver anden mandag, på bestemt
klokkeslæt. Alle får yderligere tilbuddet ved
at der bankes på døren. Der kunne ønskes at
der var flere der deltog. Fx forsøges der at
gøre møderne kortere og færre punkter, så
flere har lyst til at være med.
Asger mener, at hvis planerne var mere
stabile, ville han gerne, på baggrund af
drøftelsen, at de kom op igen.
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Drøftelse af årshjul - dato for
møderne + aktiviteter.

Sommerfest – torsdag d. 29/6 kl. 18.00.
Beboerne opfordres til at snakke om menu.
Valgaften onsdag d. 25/10 kl. 18.00.
Gløgg og æbleskiver onsdag d. 13/12 kl.
18.00.
Bruger/pårørenderådsmøder:
Onsdag d. 10/5 kl. 15.30 (AC)
Torsdag d. 31/8 kl. 15.30 (AC)
Torsdag d. 16/11 kl. 15.30 (AC)
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Eventuelt.

Christian ønsker drøftelse på næste møde,
om hvor meget pres der må ligges på
beboeren for at få beboeren til at udføre
opgaver.
Asger opfordrer til at punkter til dagsorden
gives til ham eller Frode.
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