Referat fra Bruger- og pårørenderådsmøde
Onsdag den 27. september 2017 kl. 17.30-19.30
(Udsat fra onsdag den 20. september)
Fælleshuset, Skovstjernen
Afbud fra Runa, alle andre fremmødt:
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden kommentarer

2.

Orientering fra ledelsen
a) Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet talte primært med medarbejdere denne dag.
Der ønskes mere fokus på demens
Skal/kan opgaver for medarbejderne: Her ønskes præcisering af dette
Samarbejde: Der er blevet arbejdet med hvordan man forholder sig til både interne – og
eksterne samarbejdspartnere
b) Socialt tilsyn
Socialt tilsyn midt kommer med fokus på mange aspekter i vores organisation
2 besøg årligt, kan både være anmeldt og uanmeldt
Fokus: Ofte på beboerne, men også medarbejdere, ledelse m.m.
Opfølgningsplan er lavet efterfølgende besøg af ledelsen, for at sikre at alle mål/opgaver nås
Brugertilfredshedsundersøgelse Ålunden/Skovstjernen: Dette vil ske hen over efteråret
2017, alle beboere får besøg af pædagog
Lene fra Skovstjernen Besøger beboerne på Ålunden;
Finn og Heidi fra Ålunden besøger Skovstjernen
Samtaler/hjælp omkring sexualitet/samvær med uddannet personale i 2018: Der ønskes mere
viden om emnet for bedre at kunne hjælpe borgere her
c) Fitnessbanen og tilgængelighed ved gynge/trampolin
Pengene er i hus, og der indkøbes 5 stk. redskaber, som blev valgt ud på aftenen sammen
med rådets beboere (De viste stor interesse i det)
Nogle af maskinerne kan også bruges af kørestolsbrugere
Produktionsskolen og Viden Djurs laver sti og nedstøbning
Søren er tovholder her

d) Motion for alle (torsdag)
Der er motion ved Skovstjernen hver torsdag fra 15-17
Der investeres medarbejdertimer her, med sigte på en positiv motionseffekt for både borgere
og medarbejdere
Fitness på Kattegatskolen: Stadig mulighed for at låne lokalerne her. Bliver sikkert mere
oplagt i de kolde efterårs – vinterdage der kommer.
Mountainbike i skoven: Her cykler flere om torsdagen
Feelgood, dans med Anne Dorthe (tidligere medarbejder på Skovstjernen). Dette sker 4
gange i løbet af efteråret

e) Demens
Uddannelse/Viden/Fokus på dette 2018
f) Temadag d. 22/11: Etikos og kultur v. Ålunden & Skovstjernen
Afsluttende temadag for et supervisionsforløb der har kørt ved Ålunden/Skovstjernen siden
foråret 2017. Fokus her: Etik og forskellige perspektiver. For faste medarbejdere og ledelse

3.

Opfølgning fra sidste mødes pkt. 2:
Ung Norddjurs - brug af deres faciliteter
Er ikke i brug endnu – vil prøve at få koblet noget personale på (Søren), stort ønske fra
beboerne om at komme i gang. Nøgle og Intro er klar!
Er i gang; dog ikke i weekenden pga. personale(mangel)
har endnu ikke brugt bio og musik

4.

Opfølgning fra sidste mødes pkt. 7:
- øvrige ønsker (for tilbageførte midler)?
Førstehjælps kursus til Beboerne
Brand og redning er klar til et kursus for max. 16 pers.:
Kursisterne får ikke Førstehjælpsbevis, men et DELTAGERBEVIS.
Søren har også ønsker fra Personale (evt. udskiftning af den Ældste Bil på Skovstjernen)
Meget gerne ”den gamle blå”.

Stor oprydning i Cykelskur
Christina og Ilang (Ålunden) har ryddet op i sidehuset, så nu er der mere plads, dejligt!

beboerfester: Høstfest
Ved Nærheden d. 12. oktober. Nærheden arrangerer.

5.

Kerneopgaven 2018, ”kan-” og ”skal-opgaver”
Ved besøg fra Socialtilsynet nævnte medarbejdere, der deltog i interview: Hvad SKAL vi
støtte med og hvad KAN vi støtte med = TID, vi har til rådighed på jobbet!
Dette område af fagligheden vil blive arbejdet videre med i 2018. Søren er ved at planlægge
dette med trivselskonsulent, Norddjurs Kommune.

6.

Budget 2018
Ser fornuftigt ud. Forventer et resultat der balancerer.

7.

Valg til BP-råd 2017
Valgaften bliver onsdag den 25. oktober

8.

Evt.
Feriepuljepengene for 2017 er snart brugt til mange gode ting!

Preben Vand
04 oktober 2017

