Referat
Bruger- og pårørenderådet ved Skovstjernen

Mødeleder: Anni
Referent: Preben
Dato: Onsdag den 13. juni 2018
Tidspunkt: kl. 17.30-19.30
Sted: Fælleshuset, Skovstjernen

Deltagere:
Beboervalgte: Jesper og Niels
Pårørende: Preben og Anni
Leder: Søren
Medarbejderrep.: Catharina

Dagsorden

Referat

Godkendelse af dagsorden

OK

Godkendelse af referat fra sidst

Gennemgået – ikke yderligere kommentar
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Opfølgning fra tidligere:
27. sept. 2017:
Arbejdstilsynet: præcisering af
kan/skal-opgaver,
samarbejde (interne og
eksterne samarbejdspartnere)
Bilag 1

Birthe Holst, trivselskonsulent var tovholder ved
temadage i maj angående Kerne opgaven

Socialt tilsyn: Opfølgningsplan
Bilag 2

Efter tilsyn jan.17 blev denne opfølgningsplan lavet.
Eneste punkt der ikke er arbejdet med er: Seksualitet.

Hvad er SKAL og KAN – eks. I fht visitationer

Brugertilfredshedsundersøgelse OK – og Godkendt

Motion for alle

Torsdag Eftermiddag 15 -17.
Stor Succes (godt vejr) – Personale skal motivere og gå
forrest - ellers opleves motionen ikke at blive udført.

Demens

Søgt Sundhedsstyrelsen om Penge til demenskursus,
arrangeret i samarbejde med Sosu skolen. I alt deltager
25 fra Soc. området. 9 medarbejdere/leder deltager fra
Ålunden/Skovstjernen

Kerneopgaven 2018, ”kan- og
skal-opgaver”
(trivselskonsulent)

Birthe Holst, trivselskonsulent var tovholder ved
temadage i maj angående kerne-opgaven. Fokus herpå
er med til at sikre de ydelser, vi skal levere, samt et
fokus på et arbejdsmiljø, medarbejdere ikke bliver for
pressede til at arbejde i.

Opfølgning på punkter fra d.
11. april 2018:
Borgerbetalt ledsagelse

Intet Nyt
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Betalingsaftale - servicepakken
Bilag 3

God Guide – Nyt Info. 1 opkrævning pr. mdr.
EDB virker ikke OK endnu -!

Brochure vedr.
selvbestemmelse
Bilag 4

En rigtig god information omkring vilkår og rammer, vi
fik en god gennemgang og snak og kommentarer.
Som borger er det ok at sige støtten fra.
BPR vil gerne involveres i arbejdet omkring en brochure
lignede denne om selvbestemmelse fremover.

Retningslinjer for den daglige
pleje- og omsorgsindsats
(vedtægt § 6)

NEXUS – Godt Redskab, hvor både notater og kalender
er med til at sikre, at borgerne støttes med det, de er
visiteret til.
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Indsatsplan skal laves 1 x årligt og opdateres hver 3.
måned. Indeholder: mål, delmål, handlinger og
opfølgning.
Medicin Indberetning – 3 mdr.

På et senere tidspunkt kommer der et nyt vagtplanprogram fra KMD. Dette skal bruges til indrapportering
af medarbejderes arbejdstider. Det nye program vil være
en digital platform, hvor medarbejdere har adgang til
24/7.
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Administration af borgernes
økonomi (pengekasser)
Bilag 5

Gennemgået og OK
Dette er køreplanen
Stik prøver stadig OK.
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Spørgsmål om
pårørendepolitikken
Bilag 6

Frist 5. september

Høringssvar vedr.
magtanvendelse
Bilag 7 og 7 a

Frist 18. juni

Tages op på næste møde

Anni sender Rundt

Overskud fra Grundlovsfesten – Overskud kr. 1400,hvad skal det bruges til?
Penge har Søren styr på og kan bruges til div. sociale
arrangementer eks. Nytår og fælles TV aftener
Kan også gemmes til næste år til noget underholdning!
Eks. Cirkus eller lign.
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Evaluering af Grundlovsfesten

Jesper havde en seddel med, hvor der er mange gode
ideer til næste år (gemmes og tages op)
Vedr. Mad – Grill GRIS et Hit, dog skal pølserne også
være klar på samme tid
Næste gang skal vi være opmærksomme på, at alle
gæster kan komme til at sidde sammen med deres
pårørende.
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Næste møde

Onsdag d. 22. aug. 17.30
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Evt.

Beredskabsplan er OK.
VIGTIG ORIENTERING: DER ER PT. ANSÆTTELSESSTOP I
NORDDJURS KOMMUNE (GRUNDET DÅRLIG ØKONOMI)
Hvis vikariater udløber og ikke må fornyes, hvilket
økonomiudvalget bestemmer, eller at medarbejdere
opsiger deres stilling, vil ansættelsesstoppet kunne
mærkes ved Skovstjernen. Nødplan diskuteret ved møde
mellem medarbejdere, ledelse og SL i sidste uge i juni.
Hvis en nødplan skulle blive aktuel, vil alle blive
orienteret via: Extra ordinært nyhedsbrev, info direkte til
borgerne.
PREBEN VAND
1-7-2018

